Argentinië: de tango van de
Terwijl de productie van biobrandstoffen in Brazilië al decennia
van belang is, kon de productie in buurland Argentinië tot 2006

wat gefabriceerd voor eigen gebruik omdat
de leverantie van diesel in de tijden van de
oogst nog wel eens problematisch wil zijn.

nog het best worden omschreven als een ´cottage industry´. In
2009 echter denken de Argentijnen met een productie van 2,4
miljoen ton de derde producent ter wereld te worden van biodiesel.
Wat zijn de factoren achter deze snelle groei geweest? Hoe gaan
de ontwikkelingen verder? En hoe gaat Argentinië om met de
ontwikkeling van duurzaamheidscriteria?

Concurrerende sector
In de loop van 2007 ontdekten de grote
sojaverwerkers de mogelijkheden. De jointventures Renova (Vicentin en Glencore) en
Ecofuel (Bunge en Aceitera General Dehesa)
bouwden beiden fabrieken in het hart van
het Argentijnse sojacomplex, vlak langs de
Paraná rivier, met een capaciteit van 200.000
ton per jaar. Eind 2007 was de capaciteit in
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biodiesel
te generen. Door de differentiatie werd de
productie van biodiesel relatief aantrekkelijk. Het verschil tussen de exportbelasting
voor biodiesel en voor sojaolie bedroeg tot
november 2007 ruim 20%, en later, onder
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“De keten moet de transparantie verhogen”
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Perverse subsidies
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van Amerikaanse en Braziliaanse gegevens.

Al deze hobbels ten spijt, kan op basis van

Frederik Vossenaar
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LNV-Raad Argentinië
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De definitiekwesties in de Europese criteria
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