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De heer Van Quickenborne, federaal minister voor Economie, vergezelde Z.K.H. Prins Filip tijdens
deze missie. Ministers van de Gewesten waren niet vertegenwoordigd. Terwijl de Argentijnse
missie 117 deelnemers lokte, genoot de zending naar Uruguay met 95 participanten een iets
beperktere belangstelling. In totaal namen 106 zakenlieden deel aan de zending.
De keuze voor Argentinië en Uruguay
Argentinië ontleent haar kracht deels aan de buitenlandse vraag naar primaire producten.
Bovendien wordt het land gekenmerkt door opmerkelijke groeicijfers: jaarlijks 8 à 9 procent
tijdens de periode 2003-2007. Hiernaast vormde de Belgische zending een gelegenheid om de
uitstekende bilaterale relaties te versterken. De Belgische uitvoer naar Argentinië zit sinds 2003 in
de lift, tijdens de periode 2003-2007 is er sprake van meer dan een verdubbeling. In 2007 dikte
de export met 37,7% aan, goed voor een bedrag van € 398, 2 miljoen tegenover € 289, 1 miljoen
het voorgaande jaar. Hoewel ook onze invoer afkomstig uit Argentinië de laatste drie jaren
opliep, is er tot op heden sprake van een handelsoverschot. Het surplus bedroeg € 4,1 miljoen
voor 2007. Meer dan twintig Belgische bedrijven investeerden intussen in de Argentijnse markt.
Het gaat om uiteenlopende sectoren zoals de chemische, de farmaceutische, de energie-, de
transport-, de voedings-, de immobiliën- en de gastronomische sector. De EU verdrong tijdens de
laatste jaren de VS als eerste investeerder in Argentinië. Ook Uruguay biedt mogelijkheden voor
Belgische ondernemingen. De economische heropflakkering, die sinds 2003 merkbaar is, valt in
eerste instantie toe te schrijven aan externe factoren. Uruguay kon onder meer profiteren van de
dynamiek van de buitenlandse vraag voor wat agro-alimentaire producten betreft. Door het
volgehouden hoge groeiritme werden de zwakheden gemaskeerd. Daarnaast had Uruguay baat
bij de steun van multilaterale instellingen. Zo keurde de Wereldbank in juni 2005 een
‘bijstandsstrategie’ 2005-2010 goed ter waarde van $ 800 miljoen. Daarenboven steunt de
Wereldbank 14 lopende projecten, goed voor een financiële impuls van ongeveer $ 390 miljoen.
De inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank trok van haar kant meer dan $ 190 miljoen uit voor
Uruguay in 2006, momenteel lopen 69 projecten. Voorts keurde ze een lening van $ 1 miljard
goed in het kader van de bijstandsstrategie voor landen 2005-2009. Hier komt bij dat Uruguay,
ondanks zijn relatief kleine oppervlakte, vanwege zijn geografische ligging een sleutelrol vertolkt
in MERCOSUR waarbinnen Montevideo strategisch gelegen is. Hierdoor fungeert de Uruguyaanse
markt vaak als ‘testmarkt’ voor ondernemingen die een product of een marketingplan eerst
willen uitproberen op kleinere schaal alvorens de grotere Latijns-Amerikaanse markten te
bestoken. Tot slot merken we op dat Uruguay zich onderscheidt door een goede regering. Het
land wordt systematisch geklasseerd bij de beste leerlingen van de Zuid-Amerikaanse klas voor
wat zakenklimaat (juridische zekerheid), milieubescherming, corruptie en respect voor normen
betreft. Een gunstige context voor Belgische zakenlui. Ook bieden de vele infrastructuurwerken en
logistieke projecten ondernemers talrijke mogelijkheden.
Officiële contacten
In Argentinië hadden officiële contacten op het hoogste niveau plaats, onder andere met de
Argentijnse presidente Cristina Fernandez de Kirchner, de burgemeester van Buenos Aires, de
minister van Federale Planning en de minister van Publieke Investeringen en Diensten. Meerdere
Belgische zakenlieden kregen daarenboven de gelegenheid om de staatssecretarissen van
Energie en Transport te ontmoeten. In Uruguay waren er topontmoetingen met president Tabaré
Ramon Vazquez Rosas, de burgemeester van Montevideo, de minister van Economie, de minister
van Energie en Mijnen en de minister van Transport en Openbare Werken. Enkele zakenlieden
werden geïntroduceerd bij deze toppolitici.

Sleutelsectoren
Voor wat economische en commerciële aspecten in Argentinië betreft, accentueerde de zending
enkele sleutelsectoren: transport en logistiek, gezondheid, infrastructuur, landbouwindustrie en
machines. Voor Uruguay stonden de sectoren havens, transport en logistiek, infrastructuur,
energie, milieu en de medische sector centraal.
Activiteiten
Zowel in Argentinië als in Uruguay werden enkele grote activiteiten op poten gezet. Het bezoek
van de holding Techint, vooral bezig met energie, engineering, buizen en bouw- en staalindustrie,
werd sterk geapprecieerd. Daarnaast oogstte ook het seminarie in het Palacio San Martin,
georganiseerd door de Argentijnse autoriteiten, lof. Ook de ondertekening van meerdere
contracten of akkoorden (SCK.CEN en NA-SA Nutroeléctricia Argentina, Applitek en YPF SA, I.B.A.
en Laboratorios Bacon SAIC), de organisatie van een ‘banking summit’ georganiseerd door het
bedrijf Vasco Data Security en bezoeken van de ondernemingen CMI en Umicore zijn
vermeldenswaardig. Daarnaast nodigde de Argentijnse presidente Kirchner de Belgische delegatie
uit op een officiële maaltijd op het Palacio San Martin. Alle deelnemers beschouwden dit initiatief
als een grote eer. Bovendien betekende dit een extra mogelijkheid om enkele
hoogwaardigheidsbekleders en eminente Argentijnse bedrijfsleiders te ontmoeten. In Uruguay
trok het bezoek en de officiële inhuldiging van het logistieke complex Costa Oriental/Katoen
Natie, het begeleide bezoek aan de haven van Montevideo en de informatievergadering met de
Nationale Administratie van de Havens (ANP) bijzondere aandacht. Barco tekende in de loop van
de missie trouwens een belangrijk contract met als doel de internationale luchthaven van
Uruguay, Carrasco, uit te rusten met een waaier aan LED-producten van hoge kwaliteit.

