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De export van Latijns Amerika en het
Caribische Gebied, 2013 -2014
Belangrijkste bestemmingen, partner aandeel en
product aandeel
Lorette Ford

Inleiding en methodologie
In een open economie vindt handel in goederen en diensten plaats met andere mensen en bedrijven in de
internationale gemeenschap. De handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland wordt
aangeduid als export of uitvoer. Hiertegenover staat de handeling van het kopen van goederen of diensten uit het
buitenland; dit wordt aangeduid als import of invoer.
Van uit het exportland bezien bestaat de drang om te exporteren uit het bereiken van een grotere afzetmarkt
gebied, met als oogpunt het behalen van meer winst. Een andere reden is dat door het op grotere schaal te
produceren er schaalvoordelen ontstaan waardoor de eigen producten goedkoper worden geproduceerd en dus
aantrekkelijker zijn om uit te voeren.
Aan de andere kant, vanuit het importland bestaat de behoefte om een bepaald product in het buitenland te kopen
bij tekort of afwezigheid in eigen land, of als dat product te duur wordt geproduceerd in eigen land, te hoge
loonkosten, of van betere kwaliteit dan in eigen land.
In dit artikel wordt de export van Latijns Amerika en het Caribische Gebied ((LAC 10 ) in 2013 en 2014 onder de
loupe genomen. Het doel is na te gaan welke landen de belangrijkste exportpartners van LAC zijn en wat de
belangrijkste producten zijn. Ook wordt een analyse gemaakt van het partner aandeel en het product aandeel en
hoe deze zich in 2014 hebben ontwikkeld t.o.v. 2013.
Het product aandeel kan op twee niveaus worden benaderd;
Het eerste niveau is door de producten te verdelen naar fase van verwerking in grondstoffen, intermediaire
goederen, consumptiegoederen en . Bij het tweede niveau wordt gekeken naar een verdere specificatie van de
producten zelf bijvoorbeeld mineralen, groenten, hout, chemicaliën, enz.

10

LAC is de korte aanduiding voor Latijns Amerika en het Caribische gebied, die door regionale organisaties wordt gebruikt

voor statistische doeleinden. Voor een lijst van landen die hieronder vallen zie http://www.worldbank.org/en/region/lac
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Voor de totstandkoming van de data in dit artikel is gebruikgemaakt van informatie van de wereldbank, de
ECLAC 11 , en de IDB 12 . Gegevens van LAC worden als een totaal opgenomen van de verschillende landen die
deel uitmaken van LAC.
De gepresenteerde data zijn in US$.

Definities
Consumptiegoederen: een consumptiegoed is elk tastbaar goed dat geproduceerd wordt om
vervolgens door de consument, om haar noodzaak aan dit goed te bevredigen, geconsumeerd te
worden.
Export: de handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland, ook aangeduid
als uitvoer. Hiertegenover staat import, de handeling van de koop van goederen en diensten van het
buitenland, ook aangeduid als invoer
Intermediaire of halfafgewerkte goederen groeperen de goederen die één of meerdere industriële
transformaties hebben ondergaan en die nog moeten worden omgezet in afgewerkte goederen.
Kapitaalgoederen: goederen voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de productie waarvoor
langlopende investeringen vereist worden. Voorbeelden: fabrieken, machines, gereedschappen
Partner aandeel wordt berekend als de waarde van de export naar een bepaald land gedeeld door de
totale export van LAC.
Product aandeel is de waarde van de export van een specifiek product gedeeld door de totale LAC
export naar dat land.

Ontwikkeling van de export van LAC 2013-2014
In 2014 bedroeg de totale waarde van de export uit LAC 955.926 miljoen. Dit bedrag vertegenwoordigt
een daling van 10,43 procent in vergelijking met 2013 toen de uitvoer nog 1.067.243 miljoen bedroeg.
De export uit LAC is gedaald als gevolg van een daling in de prijzen van belangrijke producten en een
verminderde vraag vanuit de belangrijkste exportmarkten. De ontwikkeling in de uitvoer van LAC
liep parallel met de ontwikkeling in uitvoer op mondiaal niveau. In 2013 is een totaal bedrag van
20.291.614 miljoen wereldwijd genoteerd dat is verminderd tot 15.864.249 in 2014.
Het totaal aantal producten dat door LAC in 2013 is uitgevoerd bedroeg 4.600 naar in totaal 233
landen. Deze aantallen zijn in 2014 verminderd tot 4.583 producten en 230 landen.

11
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Economic Commission for Latin America and the Caribbean
Inter-American Development Bank
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Belangrijkste bestemmingen
Tabel 1 geeft de belangrijkste exportbestemmingen van LAC aan in waarde en hun betreffende partner
aandeel. De belangrijkste export bestemmingen van LAC landen in 2013 en 2014 zijn de Verenigde
Staten van Amerika (VS), China, Brazilië, Nederland en Canada. De VS staat aan de top van de
belangrijke exportbestemmingen uit deze regio. In 2013 bedroeg de export van LAC naar de VS
397.837 miljoen. In 2014 is deze waarde met 3 procent gestegen naar 410.201 miljoen. De tweede
grootste exportpartner van LAC is China; naar dit land is in 2013 een totale waarde van 92.950 miljoen
uitgevoerd. Deze waarde is in 2014 gedaald met 8 procent tot 85.289 miljoen. De derde belangrijke
exportbestemming van LAC is Brazilië. Ook de export naar dit land is in 2014 gedaald, van 38.297
miljoen tot 34.563 miljoen, een daling van 10 procent. De waarde van de export naar Nederland, de
vierde belangrijkste export partner, is in 2014 verminderd met 15 procent, van 28.280 in 2013 naar
24.160 miljoen in 2014. Canada is de vijfde belangrijkste exportpartner van LAC. Naar dit land is in
2013 en 2014 een totale waarde van respectievelijk 22.191 miljoen en 21.448 miljoen uitgevoerd.

Partner aandeel
Het partner aandeel van de VS bedroeg in 2013 37,3 procent. Dit aandeel is in 2014 gestegen met 5,6
procent punten doordat in dit jaar de export van LAC naar de Verenigde Staten van Amerika is
gestegen tot 410.201 miljoen terwijl de totale LAC export is gedaald tot 955.926 miljoen.
Tabel 1: LAC top 5 export partners met hun exportwaarde (in
US$ mln) en hun partner aandeel (in %), 2013-2014
2013

2014

Landen

Waarde

partner
aandeel

waarde

partner
aandeel

Verenigde Staten

397.837

37,3

410.201

42,9

China

92.950

8,7

85.289

8,9

Brazilië

38.297

3,6

34.563

3,6

Nederland

28.280

2,7

24.160

2,5

Canada

22.191

2,1

21.448

2,2

Bron: http://wits.worldbank.org

Het aandeel van China, Brazilië, Nederland en Canada zijn min of meer gelijk gebleven in 2014.
In 2013 bedroeg de export van LAC naar China 92.950 miljoen en is in 2014 gedaald tot 85.289 miljoen.
De aandelen van China en Canada zijn licht gestegen met respectievelijk 0,2 en 0,1 procent punten. Het
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aandeel van Brazilië is hetzelfde gebleven, namelijk 3,6 procent, terwijl dat van Nederland is gedaald
met 0,2 procent punten. (zie tabel 1)

Product aandeel
Zoals is aangegeven kan het product aandeel op twee niveaus worden benaderd.
Door te kijken naar de fase van verwerking worden de producten ingedeeld in grondstoffen,
intermediaire goederen, consumptie- en kapitaalgoederen en . (zie tabel 2).
Het tweede niveau is de producten verder te specificeren.

Productaandeel naar fase van verwerking
Een analyse van de exportproducten van LAC naar de VS laat zien dat er meer kapitaal- en
consumptiegoederen dan andere goederen zijn uitgevoerd. Deze vertegenwoordigen in 2013 samen
een aandeel van meer dan 60 procent van de totale export van LAC naar de VS en in 2014 is dit
gezamenlijke aandeel gestegen naar iets meer dan 65 procent.
Tabel 2: Product aandeel op de LAC exporten naar de belangrijkste
landen (in %)
2013

VS

China

Brazilië

Nederland

Canada

Grondstoffen

21,2

71,3

13,8

32,8

16,9

Intermediaire
goederen

12,7

23,6

28,4

34,3

42,4

Consumptiegoederen

24,3

2,5

39,8

16,2

14,4

Kapitaal goederen

37,4

2,5

17,8

16,3

20,0

VS

China

Brazilië

Nederland

Canada

Grondstoffen

18,4

71,0

15,7

36,9

16,1

Intermediaire
goederen

12,1

23,8

28,1

37,8

38,2

Consumptiegoederen

24,4

3,0

38,4

17,1

18,3

Kapitaal goederen

40,7

2,2

17,4

7,9

21,0

2014

Bron: http://wits.worldbank.org

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een relatieve stijging van bijna 9 procent in het
aandeel van kapitaal goederen, van 37,4 in 2013 naar 40,7 procent in 2014. Het aandeel in
consumptiegoederen is nauwelijks veranderd in 2014. Ook het aandeel in intermediaire goederen is
nagenoeg constant gebleven in 2014.
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In 2013 is iets meer dan 20 procent aan grondstoffen uitgevoerd. Dit aandeel is in 2014 iets gedaald tot
18,4 procent. (Figuur 1).
In het geval van China zijn meer grondstoffen en intermediaire goederen uitgevoerd dan consumptieen kapitaal goederen. Het totale aandeel van grondstoffen en intermediaire goederen bedraagt in
beide jaren bijna 95 procent. Het aandeel grondstoffen bedraagt in beide jaren iets minder dan drie
vierde deel en de intermediaire goederen bedragen bijna een kwart (figuur 2).
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De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat in 2013 voor meer dan twee derde deel uit intermediaire en
consumptiegoederen en bestaat voor de rest uit grondstoffen en kapitaal goederen wiens aandelen
bijna even groot zijn. Het aandeel in intermediaire goederen bedroeg rond de 28 procent, terwijl het
aandeel in consumptiegoederen in beide jaren bijna 40 procent bedroeg. (Figuur 3).
Het grootste deel van de export van LAC naar Nederland in beide jaren bestaat uit grondstoffen en
intermediaire goederen; in 2013 was dit gezamenlijke aandeel 67 procent en in 2014 is dit aandeel
gestegen tot 75 procent. In 2013 maken consumptie- en kapitaalgoederen voor ongeveer een derde
deel uit van de export naar Nederland. In 2014 is een sterke daling in het aandeel in kapitaalgoederen
waar te nemen, van 16,3 naar 7,9 procent. (figuur 4)
In het geval van Canada kan worden gesteld dat in 2013 meer dan 60 procent bestaat uit intermediaire
en kapitaalgoederen. Het aandeel in intermediaire goederen bedroeg in 2013 iets meer dan 40 procent.
In 2014 bedroeg het gezamenlijke aandeel intermediaire en kapitaal goederen iets minder dan 60
procent omdat het aandeel in intermediaire goederen lichtelijk is verminderd tot 38 procent.
Het aandeel in grondstoffen is ongeveer hetzelfde gebleven in 2014 (zie figuur 5).
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Productaandeel verdere specificering
Een verdere uitsplitsing van de export producten leert dat in 2013 van de totale LAC export naar de VS
30,2 procent bestond uit machines en elektronica, 17 procent uit vervoer, 16 procent uit brandstof.
Groenten en metalen hadden elk een aandeel van 5 procent. In 2014 hadden bovengenoemde vijf
producten min of meer het zelfde aandeel. In dit jaar is wel meer metalen dan groenten uitgevoerd
vergeleken met 2013.
De aandelen van de belangrijkste export producten naar China zijn min of meer gelijk gebleven in
2014. De belangrijkste exportproducten in 2013 zijn mineralen met 31 procent, groenten met 25
procent, metalen met 15 procent, brandstoffen met 11 procent en voeding met 4 procent.
Behalve dat hun bijdrage in 2014 niet veel is veranderd heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden;
voeding is minder belangrijk geworden en hout is in dit jaar een belangrijk product geworden.

Modus jrg. 14; nr. 1

41

Modus
Statistisch Magazine

De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat in 2013 voor het grootste deel uit vervoer (29%), brandstof
(20%) en metalen, groenten en chemicaliën met een even groot aandeel van 9 procent.
De belangrijkste producten die naar Nederland zijn uitgevoerd zijn gelet op hun bijdrage aan de totale
uitvoerwaarde van LAC naar Nederland: voeding (20%), brandstoffen (16%), groenten (14%)metalen
(12%) en vervoer (5).
In 2014 is het patroon iets veranderd, mineralen zijn in dit jaar belangrijker dan vervoer.
Van de export van LAC naar Canada bestond het grootste deel in 2013 uit steen en glas met 30 procent,
machines en elektronica met 16 procent, vervoer met 15 procent, brandstof met 7 procent en
chemicaliën met 6 procent. Ook hier wordt in 2014 een verschuiving waargenomen.
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Steen en glas hebben een aandeel van 25 procent, vervoer 19 procent, machines en elektronica nemen
een aandeel van 16 procent voor rekening, en groenten is belangrijk worden.

Samenvatting
De ontwikkeling van de export van LAC in 2014 liep parallel met dat op mondiaal niveau. In 2014 is
de export van LAC verminderd met 10,4 procent in vergelijking met 2013.
De belangrijkste exportpartners van LAC in beschouwde periode zijn naar volgorde van
belangrijkheid de VS, China, Brazilië, Nederland en Canada.
Ten aanzien van het partneraandeel kan worden gesteld dat van de VS is gestegen van 37,3 in 2013
naar 42,9 procent in 2014. Ook de aandelen van China en Canada zijn gestegen, hoewel licht, met
respectievelijk 0,2 en 0,1 procentpunten. Nederlands aandeel is met 0,2 procentpunten gedaald, terwijl
dat van Brazilië gelijk is gebleven.
Ten aanzien van het productaandeel kan worden gesteld dat de uitvoer van LAC naar de VS
voornamelijk bestaat uit

consumptie- en kapitaalgoederen In 2013 vertegenwoordigen ze een

gezamenlijk aandeel van meer dan 60 procent, dat in 2014 is gestegen naar iets meer dan 65 procent.
De voornaamste producten die de VS invoeren vanuit LAC zijn machines en electronica, vervoer en
brandstof met een aandeel van respectievelijk 31, 19 en 13 procent in 2014.
In het geval van China zijn meer grondstoffen en intermediaire goederen uitgevoerd. Het totale
aandeel bedraagt in beide jaren bijna 95 procent. De belangrijkste producten die LAC naar China
uitvoert zijn mineralen, groenten en metalen met een aandeel van respectievelijk 31, 26 en 14 procent
in 2014.
De uitvoer van LAC naar Brazilië bestaat voornamelijk uit intermediaire goederen en
consumptiegoederen. Het gezamenlijke aandeel in beide jaren bedraagt meer dan twee derde deel.
Gelet op de productspecificatie zijn de belangrijkste producten vervoer, brandstof en groenten met een
respectievelijk aandeel van 26, 22 en 9 procent in 2014.
Grondstoffen en intermediaire goederen vertegenwoordigen in 2013 en 2014 een gezamenlijk aandeel
van respectievelijk 67 en 75 procent van de export van LAC naar Nederland. LAC voert voornamelijk
voeding, brandstof en groenten uit naar Nederland. Hun aandeel bedraagt respectievelijk 21, 19 en 16
procent in 2014.
De export van LAC naar Canada bestaat voor het grootste deel uit intermediaire en kapitaalgoederen
met een gezamenlijk aandeel van ongeveer 60 procent. De voornaamste producten zijn steen en glas,
vervoer en machines en elektronica. Hun aandelen bedragen in 2014 respectievelijk 25, 19 en 16
procent.
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