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São Paulo / Brussel, 9 september 2015. 
 
 
Latijns-Amerika: is er leven na de grondstoffencrash?  
 
 
De Latijns-Amerikaanse groei is al sinds 2011 aan het vertragen. Deze sombere 
situatie, het gevolg van zwakke binnenlandse fundamentals, wordt sinds de 
tweede helft van 2014 door cyclische factoren verergerd. In 2015 is de 
neerwaartse trend nog versterkt, zodat wij verwachten dat het bbp van de regio 
met 0,2% zal krimpen.  Dit wordt de eerste recessie sinds 2009, toen de activiteit 
door toedoen van de subprimecrisis met 1,4% terugviel. 

 
In deze studie focussen we op de drie Latijns-Amerikaanse landen Argentinië, Colombia en 

Ecuador. Argentinië houdt in oktober presidentsverkiezingen en zal volgens de verwachtingen 

in 2015 een evenwicht bereiken. Colombia heeft in 2014 goed gepresteerd maar verliest vaart 

als gevolg van de lagere olieprijzen. De Ecuadoraanse economie word eveneens nog altijd 

zwaar getroffen door de goedkope olie.  

 

Het tweede deel van het Panorama geeft de laatste updates van onze sectorbarometer voor 

Latijns-Amerika. In dit gedeelte belichten we de financiële prestaties van ondernemingen in 

verschillende sectoren en kijken we waar de risico's toegenomen zijn en waar ze stabiel 

blijven. De derde sectie maakt een overzicht van de gevoelige sectoren in Argentinië en 

Colombia. 

 

Vrijwel alle belangrijke economieën zouden in 2015 moeten vertragen  

 

De belangrijkste negatieve bijdrage komt van de landen aan de Atlantische Oceaan. Coface 

verwacht dat Brazilië in 2015 met 2,5% zal inkrimpen en Venezuela met 7%.  
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Bronnen: Coface en IMF 

Chili en Peru zijn de twee enige grote 

economieën die dit jaar een lichte verbetering 

zouden moeten melden, nadat ze in 2014 een 

sterke vertraging hebben gekend. In 2016 zal de 

groei weer positief worden, naar een schuchter 

maximum van 0,8%. Externe fundamentals 

zullen in het algemeen nog altijd een negatieve 

weerslag hebben op Latijns-Amerika.  De 

relatieve groeiverbetering in 2016 zou 

voortvloeien uit een lager dan verwachte 

recessie in Brazilië in 2016. 
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De achteruitgang van de economische activiteit heeft een negatieve impact gehad op de 

valuta van de regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgevolg zijn de vijf belangrijkste zwevende valuta in Latijns-Amerika (de Braziliaanse real, de 

Colombiaanse, Chileense en Mexicaanse peso en de Peruviaanse novo soles) sterk in waarde 

gedaald. 

 

 

De meeste sectoren in Latijns-Amerika worden nu als hoog risico beschouwd.  

 

In Latijns-Amerika zijn de risico's in de voorbije maanden meestal toegenomen, tegen een 

achtergrond van lage grondstoffenprijzen en hun weerslag op de activiteit. De meeste 

sectoren worden nu als hoog risico beschouwd. 

 

De vijf grootste economieën zijn Brazilië, 

Mexico, Argentinië, Colombia en Chili. Ze 

vertegenwoordigen samen 83% van het bbp 

van de regio. In de context van de lagere groei 

van het bbp van het continent, melden veel 

sectoren een verslechtering van hun 

risicoperceptie. Dit deel van het Panorama 

onderzoekt de vooruitzichten voor elk segment. 

 

 

Deze editie richt zich ook op de retailsector in Colombia, die wegens de zwakkere 

economische activiteit vertraagt, en op de Argentijnse agrovoeding, die negatief wordt 

beïnvloed door het sterke interventionisme van de overheid.  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Central Bank   

Deze trend werd gestimuleerd door de 

recente versterking van de US dollar, die 

kan worden verklaard door de perceptie van 

de beleggers dat de Amerikaanse economie 

in de volgende maanden beter zal presteren 

dan de andere, en door de verwachte 

verstrakking van het monetair beleid van de 

VS.  
 

Bron: Coface en IMF 
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MEDIACONTACTEN:  
Gert LAMBRECHT – T. +32 (0)2 404 01 07 – gert.lambrecht@coface.com  
Carolina ALMEIDA – T.+55+11 5509-8521 – carolina.almeida@coface.com 

 

 
Over Coface  
 

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld 
oplossingen aan om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun 
klanten, zowel op de binnenlandse markt als wat betreft de export. In 2014 liet de Groep, samen met 
zijn 4.406 medewerkers, een geconsolideerde omzet optekenen van € 1,441 miljard. Met een 
aanwezigheid in 98 landen, direct of indirect, verzekert Coface de transacties van meer dan 40.000 
ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar beoordeling van het 
landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van 
bedrijven en op de expertise van haar 350 risico onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en 
hun debiteuren gevestigd zijn. 

 
www.coface.be  
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