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1. Resum 

Aquest treball pretén realitzar un anàlisi de les relacions econòmiques entre 
Espanya i Amèrica Llatina des del 1993 fins al 2013. La seva estructura es 
basa en dos grans blocs on hi trobem l'estudi dels fluxos d’inversió i les 
relacions comercials, les seves característiques i la importància que tenen per a 
Espanya a nivell global. La primera part del treball ofereix una explicació dels 
canvis polítics i econòmics que propiciaren l’increment de les relacions 
econòmiques a principis dels noranta. També queda present la manera com les 
empreses espanyoles elegiren Llatinoamèrica per començar la seva expansió 
internacional. En el segon bloc, s'hi exposen els resultats els quals mostren 
l’existència de desequilibris a la balança comercial, deficitari per part 
d’Espanya, i confirmen que el comerç entre les dues regions és clarament 
asimètric. Finalment, s'observa com els fluxos d’inversió són pràcticament 
unidireccionals i la direcció és d’Espanya cap a Amèrica Llatina. 
  

 
This study attempts to determine an analysis of the economic relations between 
Spain and Latin America from 1993 to 2013. Its structure is divided into two 
main parts containing the studies of the investment flow and trade relations, 
their main features and their importance in Spain. The first part of the paper 
explains the political and economic changes that caused the increase of the 
economic relations in the early 90s. Moreover, it is also explained the way in 
which Spanish companies chose Latin America to begin their international 
expansion. In the second part, the results show the existence of several 
disproportions  in the trade balance, the deficit by Spain and confirm that trade 
between two different regions is clearly asymmetric. Finally, it is revealed how 
investment flows are practically unidirectional and the direction goes from Spain 
to Latin America. 
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2. Íntroduccio  

En el present treball es realitzarà un anàlisi en profunditat sobre les relaciones 

econòmiques entre Espanya i Amèrica Llatina des del 1993 fins al 2013. 

L’objecte del treball és explicar les característiques de les relacions comercials i 

fluxos d’inversió entre les dues regions. Per una banda, això implica definir el 

tipus de comerç (simètric o asimètric) i analitzar l’evolució de la balança 

comercial. Per l’altre, estudiar els principals sectors destí de la inversió i la 

magnitud d’aquests fluxos al llarg del temps. Serà molt important oferir una 

explicació clara del perquè van augmentar tant les relacions econòmiques entre 

ambdues regions durant la dècada dels noranta i no antes.  

També es vol estudiar quan concentrades estan les relacions econòmiques 

amb Llatinoamèrica. És a dir, analitzar si aquestes estan repartides de manera 

més o menys uniforme entre tots els països llatinoamericans o si, al contrari, la 

major part del volum es concentra en uns pocs. En un marc global, es 

compararà la magnitud de les relacions econòmiques entre Espanya i Amèrica 

Llatina amb les d’Espanya amb la resta del món. A partir d’aquí, quedarà 

reflectit si hi ha o no diferències significatives entre les relacions comercials i 

els fluxos d’inversió.  

Durant la realització del projecte s’han presentat certes dificultats que han 

limitat l’anàlisi. Davant la impossibilitat d’analitzar tots els països 

llatinoamericans de manera individualitzada, he hagut de fer una selecció de 

cinc bastant-me amb la seva importància relativa i, en el cas de Cuba, amb la 

seva particularitat que el fa diferent de la resta. La recollida de dades no ha 

estat completa al cent per cent, ja que hi ha alguns anys on la informació no 

estava disponible. A més, les dades macroeconòmiques de Cuba no apareixen 

publicades a cap de les fonts utilitzades.  

El motiu de l’elecció d’aquest tema ha estat el desig d’estudiar no només les 

relacions econòmiques entre dues regions, sinó el que han significat i les 

conseqüències que han tingut per l’economia espanyola. Tot i ser un estudi 

d’un període passat, està clarament relacionat amb l’actualitat. Durant aquest 

període s’ha creat una interdependència entre l’economia espanyola i la 

llatinoamericana molt interesant i sobre la qual vull profunditzar. 

Finalment, tot el material i redacció que no sigui propi esterà a la bibliografia i 

serà degudament referenciat. Igualment, quan una idea o explicació no sigui 

meva, mencionaré l’autor original. D’aquesta manera, es respectarà la feina de 

tots els autors que amb les seves publicacions han contribuït a que hagi pogut 

realitzar aquest projecte. 
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3. Metodologia emprada 

El primer pas per la realització del projecte va ser definir els objectius d’aquest, 

explicats a l’anterior aparat. A continuació, vaig començar amb la recerca i 

l’estudi de la informació. Les fonts d’aquesta informació són principalment 

estudis o articles publicats per altres autors, documents oficials de governs, 

organitzacions internacionals o bancs centrals  i bases de dades oficials. Per 

les dades macroeconòmiques s’ha utilitzat el Banc Mundial com a font, mentre 

que per tot el directament relacionat amb les relacions econòmiques he emprat 

DataComex i DataInvex. La majoria dels gràfics utilitzats són d’elaboració 

pròpia a partir de les dues bases de dades mencionades. 

Amb la informació obtinguda he procedit a fer un extens anàlisi sobre les 

relacions econòmiques entre ambdues regions. Per realitzar el context 

econòmic dels diferents països i contextualitzar la situació ha estat necessari 

aplicar els coneixements adquirits en assignatures teòriques del grau, com 

pugui ser Història econòmica o Estructura i conjuntura econòmica. No obstant, 

per l’estudi de la gran quantitat d’informació recollida i l’elaboració del gràfics 

han estat claus els coneixements adquirits en assignatures més pràctiques, 

principalment, macroeconomia i anàlisi de dades. Tanmateix, per entendre la 

importància i el funcionament dels indicadors de desigualtat he hagut de 

repassar i aplicar els conceptes apresos, entre altres, a Economia del benestar 

i Sector públic. 

Finalment, he plantejat les conclusions extretes de l’anàlisi. En elles espero 

donar per complits els objectius inicials i oferir una idea verídica al lector de les 

principals característiques de les relacions econòmiques entre Espanya i 

Amèrica Llatina i el que han implicat per  ambdues regions. 
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4. Contextualitzacio  

4.1 Context econòmic d’Espanya i Amèrica Llatina  

Abans de 1994, les inversions per part dels espanyols a Amèrica Llatina eren 

mínimes. Al 1993 van ser de tan sols 385 milions d’euros. Per altre banda, les 

exportacions a aquesta regió solament superaren els 4.000 milions d’euros a 

partir del 1996.  Ara bé, tan les inversions com les exportacions espanyoles no 

eren només baixes a Llatinoamèrica sinó a tot el món. Espanya encara no 

s’havia oberta al món. I es que no existia possibilitat alguna d’una expansió de 

les empreses espanyoles a l’exterior abans de 1993. Encara no ens havíem 

consolidat com un país ric i modernitzat. Els ajustos acordats per els partits 

polítics majoritaris en els Pactos de la Moncloa a l’Octubre de 1977 i la seva 

posterior aplicació per part del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

comandat per Felipe González va ser el punt de partida cap a l’Espanya 

moderna i internacional (amb les seves limitacions) que avui coneixem. No 

menys important va ser l’entrada a la Unió Europea al 1987 (llavors anomenada 

Comunitat Europea), sens dubte, un punt d’inflexió importantíssim. Era la prova 

que aquesta vegada Espanya anava de debò. Després de segles donant una 

passa endavant seguit d’una passa endarrere, l’entrada a la UE assegurava un 

futur democràtic. Però, a més d’un futur democràtic, l’entrada a la Unió Europea 

va suposar un creixement molt important de la inversió estrangera. D’aquesta 

inversió exterior en sorgí una industria competitiva i el més important, un 

aprenentatge que faria possible la posterior expansió espanyola.  

Paral·lelament, a Amèrica Llatina també estaven tenint lloc els canvis 

necessaris que explicaran les relacions comercials amb Espanya els pròxims 

vint anys. “La dècada perduda” (1981-1991) va suposar l’acumulació d’un deute 

extern molt alt. Per tal d’evitar la fallida, els governants iberoamericans van 

recórrer als seus veïns del nord. Van rebre l’ajuda que necessitaven, però no a 

canvi de res. De la mà del Banc Mundial, el Banc Inter americà de 

Desenvolupament (BID), Comitè de la Reserva Federal, el Fons Monetari 

Internacional i membres del Congrés Nord Americà va conduir Iberoamèrica a 

haver d’assumir un conjunt de mesures neoliberals recollides en el anomenat 

“Consenso de Washington”. Entre les més importants podem destacar la 

política comercial (liberalització de les importacions), la inversió estrangera 

directe (eliminació de les restriccions a les inversions estrangeres) i les 

privatitzacions.1 Aquestes mesures havien de dur el desenvolupament a 

Amèrica Llatina. Tanmateix, foren un punt d’inflexió tant per les relacions 

comercials com per els fluxos d’inversió entre Espanya i Llatinoamèrica. Com 

veurem més endavant, no només els americans (entenguin-se com els nord-

                                                           
1
 Larrain, M. (1999). El consenso de Washington: ¿Gobernador de gobiernos? [Monografía en Internet]. 

URL disponible en: http://members. tripod.com/~ propolco/4sem/washington.htm 
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americans) tragueren profit d’aquestes polítiques neoliberals aplicades al sud. 

Sembla prou clar que el terreny estava preparat per a començar, amb paraules 

del meu professor i tutor Gonçal López Nadal, “la segona conquesta 

d’Amèrica”. La diferència entre la del 1992 i la del 1492 era fonamental; aquest 

cop si es tractava d’una conquesta capitalista. 

Després d’uns anys de diferents viatges oficials entre España i els països 

iberoamericans des d’Espanya s’impulsà al 1991 la primera Cumbre 

Iberoamericana. Es celebrà a Guadalajara, Mèxic, i el seu tema central fou 

“Reptes en la transformació mundial”. En realitat, aquestes cimeres neixen amb 

l’objectiu d’estrènyer les relacions entre els països Ibèrics, Espanya i Portugal, i 

els llatinoamericans (antigues colònies) i, al mateix temps, aconseguir 

influència política a tota la zona. Es venen celebrant anualment des de 1992, la 

darrera fou a l’Octubre de 2013 a Asunción, Panamá, amb el lema “El papel 

político, económico, social y cultural de la Comunidad Iberoamericana en el 

nuevo contexto mundial”. Cada cimera estableix un tema central prioritari, 

gairebé sempre relacionat amb el desenvolupament econòmic. Tot hi que no 

constitueixen un mecanisme realment influent de cara al desenvolupament 

d’Iberoamèrica, crec han complit l’objectiu per el qual van ser impulsades; 

enfortir les relacions entre antigues metròpolis i antigues colònies. 

Ens trobem a la dècada dels 90, assentats dins Europa i amb grans i 

ambicioses empreses privades nacionals (que després esdevindrien grans 

multinacionals). Era l’hora de expandir-se. Després de superar la crisis del 91-

92, els empresaris espanyols van trobar a Amèrica Llatina el lloc idoni per fer el 

salt a un altre continent. Un conjunt de països amb els quals compartim una 

llengua i una cultura en comú. Tal vegada aquesta proximitat, sinó geogràfica, 

però cultural, van obrir les portes als “nostres” empresaris. Tal vegada els 

governants llatinoamericans van pensar que era millor obrir-se als espanyols 

més que als estatunidencs, als britànics o qualsevol de la resta d’economies 

pròsperes. Potser pensaren que aquests tindrien cert aprecio per Amèrica 

Llatina, que no serien simples llocs on treure el màxim benefici possible. 

Possiblement, s’equivocaren. Els empresaris espanyols no eren millors ni 

pitjors, més o menys benvolents, que  la resta.  
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4.2 Anàlisi econòmic dels principals països llatinoamericans  

4.2.1 Xile 

Xile és un país de 17.4 milions d’habitants amb una geografia bastant singular, 

ja que ocupa una franja llarga i estreta entre l’oceà Pacífic (oest) i els Andes 

(est). El seu PIB és de 268.413 milions de dòlars2. Si bé en termes absoluts a 

penes es situa el setè país amb el major PIB d’Amèrica Llatina (totes les dades 

esmentades sobre el PIB al treball són del 2012, Banc Mundial)3, molt per sota 

de Brasil, Argentina o Mèxic, la cosa canvia quan ens fixem amb el seu PIB per 

càpita el qual arriba a 15.424 US$ (d’ara endavant entendrem $ com US$). Xile 

és, per davant de Veneçuela, el país amb el PIB per càpita més elevat de la 

regió. Un 24% superior al PIB per càpita de Brasil, un 26% al d’Argentina i més 

d’un 32% del de Mèxic. Destaquem també la baixa taxa d’atur, segons el Banc 

Mundial fou de un 6.4 per cent al 2012. Sense dubte, un dels països més 

pròspers del continent (excloent Amèrica del Nord).  

La nota negativa és com es distribueixen aquests ingressos. Per estudiar la 

desigualtat utilitzarem l’Índex de Gini. Aquest pren un valor entre 0 i 1, on zero 

és la perfecta igualtat (tota la població té exactament els mateixos ingressos) i 

1 és el contrari, una persona acumularia tota la riquesa de la nació. Assumirem 

que com més pròxim a zero (és a dir, més igualtat) millor. A Espanya és de 

0.34 (segon el Instituto Nacional de Estadística) i és un dels més alts de la UE. 

Segons un informe del 2013 de la OCDE, a Xile és de gairebé el 0.5 Aquest 

valor és altíssim i ens mostra la gran desigualtat que hi ha dins del país. 

Concretament, té el valor més alt de tota l’OCDE, per tant, és pot considerar el 

país amb més desigualtat dins d’aquesta organització així com un dels més 

desiguals de Llatinoamèrica. Per tal d’intentar millorar aquesta posició, a 

l’informe de l’OCDE se li recomanen una sèrie de polítiques tal com fomentar la 

inserció laboral de les dones, una reducció de la indemnització per 

acomiadament i una reforma de l’assegurança dels treballadors.4 

Pel que fa al tema polític, igual que molts altres països del continent, Xile a patit 

de primera mà una dictadura militar. A l’any 1973 el general Augusto Pinochet 

és va auto proclamar president i es va posar al cap davant d’una dictadura 

militar que durà fins al 1990, quan caigué el règim. Podem veure, doncs, que la 

democràcia és relativament recent. Del 1990 al 2000 governà el partit de 

centro-dreta Partido Demócrata Cristiano. Primer amb Patricio Aylwin com a 

president i des del 94 al 2000 amb Eduardo Frei. Del 2000 al 2010 el Partido 

Socialista, de centro-esquerra, ocupà el poder. Amb aquest partit, va ser la 

primera vegada que una dona es convertia amb presidenta del govern 

(Verónice Michelle Bachelet, del 2006 al 2010). Finalment, al 2010 guanyà les 

                                                           
2
 Banco Central Chile. Indicadores macroeconómicos 3r trimestre del 2013.  

3
 Banc Mundial. Des de http://datos.bancomundial.org/ 

4
 OCDE (2013). Going for growth. Economic policies reforms, 25-48. 
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eleccions Miguel Juan Piñera, membre del partit Partido Renovación Nacional, 

de centro-dreta, però el seu mandat fou de només quatre anys, al març de 

2014 l’esquerra tornà al poder de la mà de Verónica Michelle Bachelet.5 

4.2.2 Brasil 

Brasil és l’únic dels principals països llatinoamericans on no es parla l’espanyol, 

si no el portuguès. Aquest fet no ha estat cap impediment perquè els 

empresaris espanyols no fessin el seu desembarcament a terres brasilines. Els 

carioques són el país amb major territori i població d’Amèrica Llatina. Partint 

d’aquí, és fàcil entendre la gran quantitat d’oportunitats que hi pot trobar un 

inversor. Els seus més de 199 milions d’habitants6 van generar al 2012 un PIB 

de 2.252.664 milions de dòlars. El més gran d’Amèrica Llatina. Això si, el PIB 

per càpita, que fou de 11.341$ al 2012 segons el Banc Mundial, és 

significativament menor que el xilè, l’argentí o el mexicà. 

Desafortunadament, Brasil no es salva d’una de les lacres del continent 

iberoamericà; la desigualtat. Ja hem explicat anteriorment com funciona i que 

mesura l’índex de Gini. Segons aquest coeficient, estimat al 2009 per el Banc 

Mundial, Brasil obté 0.54 sobre 17. Una autèntica barbaritat. Tot i que al 2011 

es va posar en marxa el pla “Brasil sem Miséria” i que el govern està fent molts 

esforços des de fa anys per reduir el nivell de pobresa, encara no és suficient. 

Continua havent un gran nombre de persones vivint en pèssimes condicions. 

Però, tot sigui dit, vista la seva evolució, podem ser optimistes de cara al futur. 

Al gràfic 1, elaborat per el Ministeri d’Hisenda brasiler, mostra com han millorat 

des de 1992 i les seves previsions de cara al 2012, 2013 i 2014. 

Si bé veiem una davallada de la proporció de població pobre d’entorn el 6% al 

1995 coincidint amb l’arriba al govern del president Fernando Henrique 

Cardoso (Partido da Social Decomocracia Brasileira) aquesta tendència no és 

confirma en absolut, el nombre relatiu de pobres es mantindrà constant durant 

els següents 7 anys. Llavors, Lula de Silva, Partido de los Trabajadores, posà 

en marxa una sèrie d’exitosos programes per treure a una gran part de la 

societat brasilina de la misèria. Augmentà el salari mínim  un 62% en 5 anys, va 

donar ajudes de 80$ mensuals a les famílies més necessitades, construí 214 

escoles i 14 universitats. Les conseqüències, una reducció de més del 70% de 

desnutrició infantil i del 45% de la mortalitat infantil. L’actual presidenta Dilma 

Rouseff, del mateix partit, ha continuat amb aquestes polítiques socials. 

 

 

                                                           
5
 La historia cronològica. (2014). Des de http://www.icronox.com/presidentes-de-chile/ 

6
 Index mundi. (2014). Des de http://www.indexmundi.com/Map/?v=21&r=xx&l=es 

7
 Banc Mundial. Des de http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 
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Gràfic 1. Proporció de població pobre a Brasil 

 

S’especulava que el fort augment del salari mínim produït podria causa un 

augment de la inflació. No va ser així. Tot i que el nivell d’inflació del Brasil és 

alt comparat amb països més desenvolupats, s’ha mantingut estable al voltant 

del 5 – 6% (Font; IMF – Word Economic Outlook Database). No obstant, el 

nivell d’atur és el més baix de la història i es situa per sota del 6% al 2013. 

Principalment, Brasil és un bon lloc per invertir degut al seu gran marcat 

potencial de gairebé 200 milions d’habitants i el fet que és una economia en 

plena expansió. A més a més, te fàcil accés a matèries primeres i una 

economia molt diversificada, factor important a l’hora de no exposar-se tant a 

les crisis internacionals (Informe comercio exterior Banesto8). Aquest informe 

destaca també el baix cost de la mà d’obra domèstica i la possibilitat de trobar 

mà d’obra de tota classe de qualificació, ja que Brasil disposa d’unes 

universitats al mateix nivell que els països de la OCDE. Per altre banda, com a 

inconvenients destaca la excessiva burocràcia per al comerç internacional, 

l’apreciació continua del reial brasiler respecte al dòlar, lo qual fa perdre 

competitivitat a l’economia, i la complicació  de les lleis del codi laboral. 

 

                                                           
8
 Banesto. (2014). Des de http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-

paises/brasil/inversion-extranjera-directa 
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4.2.3 Argentina 

Argentina és un país estrany, un cas particular. Representa, en certa manera, 

el temor de tots els països desenvolupats; deixar de ser ric. Passar de ser un 

del països més rics del món a principis del segle XX a un país, comparat amb 

els països pròspers actuals, pobre. En el següent gràfic podem veure la 

trajectòria d’Argentina durant tot el segle XX. 

Gràfic 2. Argentina, Japó, EEUU, Itàlia – PIB per càpita 

 

Font: The Economy of Latin America: The crisis in Argentina. 

Argentina ha passat d’una renta per càpita superior a l’europea (en el gràfic 

veiem Itàlia) i la japonesa, molt propera a la dels Estats Units, a una renta per 

càpita gairebé un 50 per 100 inferior a aquests dos països i poc més d’un terç 

de la dels EEUU. Antes d’analitzar la situació actual del país per centrar-nos en 

el tema que ens interessa, les relacions econòmiques entre Espanya i 

Argentina, intentaré explicar de manera molt resumida com s’ha pogut arribar a 

aquesta situació. 

Durant les primeres dècades del segle Argentina creixia a una mitjana d’un 5 

per cent anual. Gran part d’aquest creixement provenia de la riquesa generada 

per l’exportació de blat i vedella. El declivi de l’economia, o millor dit, el seu 

estancament, el podem datar de la dècada de 1940 quan el govern apostà per 

el proteccionisme i polítiques monetàries expansives amb fort risc inflacionista. 

I així va ser, el nivell d’inflació massa alt fou un dels principals problemes de 

l’economia. En realitat, encara ho és a dia d’avui. Aquest clima de continua crisi 

econòmica afavorí diversos cops d’estat per part dels militars amb l’excusa de 
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dur la prosperitat altre volta. Fins al 1983 no governà Argentina un president 

elegit democràticament. Però, tot i així, no aconseguiren millorar la situació a 

econòmica. Durant la dècada dels 80 l’economia es contragué un 12% i la 

inflació acumulada superà el 500%. Carlos Memem, del partit Peronista, lligà el 

pes argentí al dòlar per tal de combatre la inflació i dugué a terme un sèrie de 

privatitzacions. Inicialment la mesura funcionà i Argentina va créixer un 6 per 

cent de mitjana durant els principis dels 90. No obstant, el peso argentí estava 

sobre apreciat i disminuïren les exportacions lo qual provocà un augment del 

deute extern.  Apart, li em de sumar el deute que anava acumulant el govern 

any rere any degut en gran part a la desproporció entre els salaris del sector 

públic i el privat. 

De manera temporal es pogué utilitzar els diners aconseguits amb les 

privatitzacions per finançar el dèficit de compte corrent i el deute acumulat per 

el propi Estat. Fins que la situació esdevingué insostenible i el país es declarà 

oficialment en fallida al 2001 lo qual degenerà amb el famós “corralito” del 

2002, on molts argentins varen perdre gran part dels seus estalvis. Durant la 

darrera dècada el “kirchnerismo” ha marcat el rumb del país, en una primera 

etapa per Néstor Kirchner i des de el 2007 per la seva dona Cristina Fernández 

Kirchner. Si bé amb aquests deu anys s’ha reduït la taxa d’atur i s’ha 

aconseguit una creixement més o menys constant, el govern ha rebut també 

moltes crítiques respecta a la falsedat de les xifres d’inflació oficials i al nivell de 

pobresa real, entre d’altres9.  

Tot i la decadència del país respecte al que va ser, Argentina continua sent 

sens dubte un dels països més importants econòmicament de tot Amèrica 

Llatina. És la tercera economia de la regió, només per darrere de Brasil i Mèxic, 

amb un PIB de 475.501 milions de dòlars (Banco Mundial, dades 2012). De fet, 

ha estat el segon país que més inversió espanyola ha rebut en els darrers 20 

anys (Gràfic 4). La població és de 42,1 milions d’habitants amb un PIB per 

càpita aproximat de 11.300 dòlars (Banc Mundial, 2012). Poc més d’un terç que 

el d’Espanya. L’última dada proporcionada per el Banc Mundial per mesurar la 

desigualtat, a través de l’Índex de Gini, data del 2010. El valor d’aquest al país 

és de 0.445. Como a dada positiva, Argentina enregistrà al 2012 un 7.2 per 

cent d’atur. Una xifra molt més satisfactòria que el 25 per cent marcat per 

Espanya al mateix període. 

4.2.4 Mèxic 

Mèxic és la segona economia més gran d’Amèrica Llatina, només per darrera 

del Brasil. El seu PIB supera la frontera del bilió de dòlars, 1.178.126 milions de 

                                                           
9
 University of Minnesota. (2014). The Economy of Latin America. The crisis inArgentina. Des de 

http://www.econ.umn.edu/~schwe227/teaching.f11/files/slides/14-
4311_argentina_crisis_05_part1_28.pdf  
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USD al 2012 (Banco Mundial), que dividit entre els seus gairebé 115 milions 

d’habitants ens queda un PIB per càpita de 9.749 USD.  

Al Nord del país hi ha la frontera amb EEUU. En termes econòmics, aquesta 

frontera suposa una renta per càpita mitjana d’uns 10.000$ si vius a la part Sud 

i una de més de 50.000$ si tens la sort de néixer al costat nord-americà. Els 

economistes James Robinson i Daaron Acemoglu10 expliquen el perquè 

d’aquesta diferència de nivell de vida. La riquesa d’una nació ve determinada 

per les seves institucions i els incentius que aquestes donen. Si les institucions 

són intrusives fomentaran el treball, la inversió i el desenvolupament de noves 

idees. No obstant, si són extractives, és a dir, una petita part de la població, 

l’elit del país, les usa per a benefici propi, el que es fomenta és la corrupció i no 

el progrés econòmic i social. Mèxic és el segon cas. Igual que la majoria de 

països llatinoamericans ha estat governat durant molts d’anys per una petita 

part de la població que controla la riquesa del país i governen en benefici propi. 

No es d’estranyar que des de 1929 fins al 2000 tots els presidents electes de 

Mèxic hagin estat del mateix partir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Sens dubte, eren eleccions totalment controlades per el propi govern. No fou 

fins al 2000 quan Vicente Fox del partit Acción Política Nacional (APN) substituí 

al PRI. Avui dia el PRI torna a estar al poder. Al 2012 el seu candidat, Enrique 

Peña Nieto, s’imposà a les eleccions. Cal dir, però, que l’oposició l’acusà de 

frau electoral. Siguin o no certes aquestes acusacions, una democràcia no està 

ni molt menys consolidada quan les sospites de frau electoral són una constant 

a la vida política. 

Tornant a les principals dades econòmiques, Mèxic és bastant similar a la resta 

de països iberoamericans. El nivell de desigualtat és elevadíssim. L’Índex de 

Gini que publica el Banc Mundial al 2010 té un valor de 0.467 sobre 1. Això 

col·loca Mèxic com un dels països més desiguals no només d’Amèrica Llatina, 

sinó del món. Per altre banda, l’atur fou de només el 4.9 per cent al 2012. Una 

dada que podríem qualificar d’excel·lent. 

4.2.5 Cuba 

Cuba, una petita illa situada a pocs kilòmetres dels EEUU, de Mèxic i de Sud-

Amèrica, és un país atípic. Un dels últims a resistir-se al capitalisme, a la 

globalització, a formar part d’un món obert. La història d’aquest país canvià 

quan el revolucionari Fidel Castro derrocà l’antiga dictadura militar i establi un 

govern comunista. Només un any després d’arribar al poder, al 1960, el 

Gobierno Revolucionario orquestrà un procés de nacionalització de totes les 

entitats estatunidenques, així com tot els bens propietat dels ciutadans nord-

americans o administrats per ells. Poc després, el pla s’estengué a tota 

                                                           
10

 Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Woren, D. (2012). Why nations fail: the origins of power, 

prosperity, and poverty (Vol. 4). New York: Crown Business. 



18 
 

propietat estrangera.  L’argument del govern fou que el procés era una 

necessitat per el desenvolupament econòmic del país. Ara bé, 50 anys després 

i veient el nivell de vida d’un cubà, podem afirmar que aquella mesura va ser 

contraproduent si el que es volia era el desenvolupament econòmic de Cuba. I 

es que el govern dels EEUU no es quedà de braços creuats. Al 1962 el govern 

nord-americà feia oficial la imposició de l’embarg comercial a Cuba. Espanya 

no el secundà. 

Les relacions comercials entre Espanya i Cuba durant els darrers quaranta 

anys han estat pròsperes. Sempre ha existit una bona relació entre els dos 

governs. Espanya aprofità, sense cap mena de dubte, la ruptura entre Cuba i 

EEUU per recuperar la seva posició estratègica a l’illa. Tan va ser així, que als 

setanta Espanya era el segon soci comercial de Cuba, només per darrera de la 

URSS. La dependència que tenia Cuba de la Unió Soviètica provocà que 

s`hagués d’obrir més al món després de la caiguda d’aquesta. Aquest fet 

coincidí amb la notable internacionalització de l’economia espanyola. Fou aquí 

quan els primers empresaris espanyols, molts d’ells hotelers mallorquins, 

començaren a invertir allà. No obstant, la inversió estrangera està fortament 

restringida per el govern cubà. Així doncs, la inversió espanyola a l’illa no va 

ser massiva com a altres països llatinoamericans.  
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5. Fluxos d’inversio  

5.1 Fluxos d’inversió entre Espanya i Amèrica Llatina 

Per tal d’analitzar un període tan ampli i dispar com el proposat, des de 1993 

fins a Juny del 2013, ho farem des de lo general a lo concret. Intentaré primer 

donar una idea global del que han suposat aquests darrers 20 anys per 

després anar profunditzant i explicant les moltes peculiaritats que hi podem 

trobar a cada país en concret. 

5.1.1 Inversió Espanyola a Amèrica Llatina (1993-2013) 

Al 1993 la inversió espanyola a Amèrica Llatina representava el 20 per cent de 

la inversió total a l’exterior. Una xifra gens menyspreable, la segona zona 

geogràfica on més si va invertir, però molt per sota de la inversió dins la UE, 

que va ser de gairebé el 58 per cent del total. Va ser a l’any 1994 on va 

començar una tònica que seguiria durant els següents vuit anys. Amb 

l’excepció del 1995, la inversió a Llatinoamèrica va ser la més important, 

posició que mantindria fins al 2001, on la UE va tornar a acaparar la majoria de 

la inversió espanyola. 

En el següent gràfic podem veure l’evolució en el temps, separat per zones 

geogràfiques, de la inversió a l’estranger. L’eix vertical ens indica la quantitat de 

milions d’euros invertits, mentre que l’eix horitzontal ens senyala l’any. 

Gràfic 3 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 
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Com hem mencionat abans, la inversió espanyola a l’exterior al 1993 era 

mínima i la UE era la principal destinació. En el gràfic podem veure com a partir 

del 94 la inversió es dispara ininterrompudament fins a l’any 2000. No obstant, 

gairebé tota aquesta inversió es concentra en dues zones; la UE i Amèrica 

Llatina. De fet, aquestes dues zones, concentren una mitjana anual del 85.22 

per cent de la inversió espanyola total a l’exterior. 

Durant aquest període Llatinoamèrica passa a ser el principal destí de les 

inversions espanyoles. Van augmentar des de 385 M€ al 93, a 6.060 M€ al 97 

(57.78% del total) fins arribar a un màxim històric de 31.290 milions al 1999 

(63.12 per cent del total), coincidint amb la compra de YPF per part de 

REPSOL. Dit d’un altre manera, del 93 al 99 l’augment va ser del 8.027 per 

cent.  

A partir del 99 comença un descens de la quantitat de diners invertida a 

Llatinoamèrica, tanmateix, seguirà sent un dels principals destins de la nostra 

inversió, però ja no tornarà a ser el principal. Ho serà Europa. 

Al gràfic vegem com a partir del 2000 la inversió a AL es manté al voltant dels 

10.000 M€ anuals. El que passa, però, és que perd importància relativa en 

favor de la UE i d’Amèrica del Nord. Si al 1999 representava el 63.12 per cent 

del total, al 2001 ja només representava el 24.6 per cent. El mínim el trobem al 

2007, just abans de l’esclat de l’actual crisi econòmica, on Amèrica Llatina 

només va representar el 9.1 per cent de la inversió total, per darrere de la UE 

(76.84%) i Amèrica del Nord (11.89%). 

5.1.2 Distribució de la inversió espanyola dins Amèrica Llatina 

Fins ara hem analitzat la inversió a Amèrica Llatina com un tot. En realitat, un 

total de 22 països es considera que formen part d’aquesta. Per tant, el pròxim 

pas en aquest anàlisi serà fixar-nos quins d’aquests països concentren la 

quantitat més gran d’inversió provinent d’Espanya. 

Per fer-ho, he sumat la inversió espanyola rebuda per cada país des de el 1993 

fins al Juny del 2013. Una vegada obtingut el total, s’ha relativitzat mitjançant 

percentatges, per tal d’obtenir uns resultats més clars.  

Al gràfic 4 veiem la gran importància que tenen Brasil, Argentina i Mèxic. Brasil 

concentra el 29 per cent de la inversió total espanyola a Llatinoamèrica dels 

últims vint anys. Argentina i Mèxic, el 26 per cent i 20 per cent respectivament. 

Entre els tres sumen el 75% de la inversió. En un esglaó inferior trobem Xile i 

Veneçuela, amb el 9 i 3 per cent de la inversió total. La resta de països, en els 

quals incloem, entre d’altres, a Bolívia, Colòmbia, Equador, Uruguai, Paraguai, 

Perú, Cuba, Panamà, etcètera, només representen el 13%. 
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Gràfic 4 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

El següent apartat consistirà amb analitzar país per país, òbviament centrant-

nos només en els més importants, per tal d’explicar de manera individual en 

quins sectors s’ha concentrat la inversió i la seva evolució en el temps.  

5.1.3 Inversió espanyola a Xile 

Ja comentat el panorama econòmic i polític de Xile, passarem a veure quants 

diners si han invertit des d’Espanya, en quins sectors han estat invertits i qui els 

ha invertit. Malauradament, les dades de Dataindex no estan completes, falten 

alguns anys quan volem saber la inversió per sectors. No obstant, això no serà 

un problema ja que aquesta mateixa base de dades ens proporciona la 

suficient informació. 

Com invertir a Xile? Es poden utilitzar dos mecanismes legals de transferència 

de capital, els quals són11;  

 Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del 
Banco Central de Chile (importe mínimo: 10.000 dólares). 

 Estatuto de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 600 (DL600) (importe 
mínimo: 5 millones de dólares si el 100% de la inversión se realiza en 
divisas y 2, 5 millones de dólares para las restantes modalidades).  

 

Tal com va indicar el govern xilè, la immensa majoria d’inversors estrangers es 

van acollir al segon mecanisme, el DL600. 

                                                           
11

 Oficinas Comerciales. Minesterio de Economía y Competitividad. (2013). Des de 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299371_5296
234_0_CL,00.html 
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El gràfic següent mostra l’evolució de la inversió espanyola a Xile al llarg del 

temps, des del 1993 fins al 2012. Les dades del 2013 només estan disponibles 

fins al Juny, per tant, he preferit obviar-lo. 

Gràfic 5 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

Si ho comparem amb el gràfic 3, l’evolució de la inversió espanyola a l’exterior, 

i ens fixem concretament amb l’evolució de la inversió a Amèrica Llatina veiem 

que Xile presenta certes similituds però també algunes diferències. A l’igual que 

a Iberoamèrica en el seu conjunt, la inversió espanyola al país era testimonial 

fins al 1995 i es disparà en els anys següents, assolint el màxim històric al 1999 

on 4.507 milions d’euros van ser invertits per part del espanyols. Després del 

99 és produeix una forta decaiguda de la inversió. Fins aquí, una evolució molt 

similar a la d’Amèrica Llatina en el seu conjunt. Després, però, la situació de 

Xile comparat amb la resta de la regió és prou diferent. Mentre a Llatinoamèrica 

la inversió espanyola es va mantenir relativament constant del 2001 al 2011 

(entorn dels 10.000 milions anuals) a Xile ha estat més irregular. Va decaure 

profundament del 99 al 2002 fins que es tornà rellançar al 2003, quan s’arribà 

als 2.000 milions. Llavors tornà baixar a nivells mínims, molt per sota de la mitja 

de la regió. Coincidint amb l’entrada al poder del Partido Renovación Nacional 

al 2010, de centro-dreta, la inversió espanyola tornà a repuntar. Ha augmentat 

de tal manera que al 2012 un total de 2.586 milions procedents d’Espanya 

foren invertits al país. La segona dada més alta de la història. Destaco aquest 

detall perquè, curiosament, els 10 anys (del 2000 – 2010) en que el Partido 

Socialista ha estat al poder han estat quan les inversions espanyoles han tingut 

valors més baixos.  

Un total de 16.013 milions d’euros han estat invertits a Xile des de 1993. Ara la 

pregunta és; on s’han invertit exactament tots aquests diners? Això és el que 
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tractaré d’explicar a continuació analitzant quins sectors de l’economia són el 

destí d’aquestes inversions. 

Per fer el gràfic següents he obtingut les dades de Dataindex sobre la inversió 

espanyola a Xile any per any i sector per sector. Degut a la immensa quantitat 

de dades, no totes es podien veure reflectides en un gràfic. Per tant, he 

comprovat quins eren els sectors més importants mirant la inversió acumulada 

a cada sector i després he seleccionat els cinc més importants per el gràfic. 

Aquest ha estat també el mètode utilitzat per fer aquest mateix gràfics als altres 

països. 

Gràfic 6 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

L’enginyeria civil i la programació i consultoria tenen un paper testimonial, si bé 

cada any acumulen uns quants milions d’euros, disten molt dels tres grans 

sectors d’inversió a Xile; Serveis financers, telecomunicacions i el 

subministrament d’energia. 

L’ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) proporciona una llista de totes 

les empreses espanyoles amb ramificacions a l’estranger. Al ser de caràcter 

oficial, suposa la font més fiable que podem trobar. L’última llista d’empreses 
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30012. D’aquestes, una quantitat sorprenent treballen als sectors de la 

programació i l’enginyeria. No obstant, al no ser grans multinacionals, com 

veurem que són les dels altres sectors, el volum de negoci no és molt gran, tot i 

ser important. Aquest gran nombre de mitjanes empreses dedicades a la 

programació i enginyeria establertes al país explica com així aquests dos 

sectors ocupen el quart i quint lloc d’importància, respectivament. 

Molt més importants i conegudes són les multinacionals espanyoles establertes 

a Xile. Pel que fa al sector financer, hi trobem el Banco BBVA, Banco 

Santander, Banco Popular Español, CaixaBanc i el Banc Sabadell. No és 

d’estranyar, doncs, que aquest sector sigui el tercer on més s’hi ha invertit. En 

realitat, Banco Santander Chile, la filial xilena del Santander, és en l’actualitat 

l’entitat financera més important del país. Disposa de més de 500 sucursals 

repartides arreu del territori. El Santader adquirí al 2002 el Banco Central de 

Xile, que posseïa el 35% de les accions del Banco Santiago, entitat de la qual 

ja tenia accions, i va procedir a la seva fusió. No només el Banco Santander va 

entrar amb força a Xile mitjançant la compra d’entitats bancaries locals. El 

BBVA va comprar el BHIF (Banco Hipotecario Internacional Financiero) al 

1999, una de les entitats financeres més importants de Xile. Apart dels dos 

gegants, el BBVA i el Santander, CaixaBanc va obrir al 2012 la primera 

sucursal a Xile, la qual també era la primera a Amèrica Llatina. Així començà el 

seu desembarcament al continent. Hi ha dos bancs espanyols més que tenen 

presència a Xile, si bé no directe, mitjançant acords de col·laboració amb 

entitats financeres xilenes. Aquests són el Banco Popular Español i el Banc 

Sabadell.  

Els sector de les telecomunicacions i del subministrament d’energia, a 

diferència dels altres comentats, és concentren molt en dues grans empreses, 

una a cada sector. Telefónica Xile és la empresa del sector de telefonia mòbil 

més important del país. I així ho demostra l’informe que publica Telefónica de 

resultats anuals del 2012. Aquest lideratge és basa en el seu domini del negoci 

mòbil. Gestiona 10 milions d’accessos mòbils, un 5% més que l’any anterior, i 

la seva quota de mercat segueix creixent. També destaca, amb 1,5 milions, els 

accessos de banda amplia (internet al mòbil). Un producte encara no tan 

generalitzat a Amèrica Llatina com ho és a Espanya, però que s’ha duplicat des 

de 2011. Si bé la seva presència en la telefonia tradicional no és tan dominant, 

no és menyspreable. La companyia te 1.7 milions de clients de telefonia fixa, 

sector en el que també ofereix banda amplia i televisió de pagament. Així 

doncs, veiem com les inversions fetes per l’empresa han donat els seus fruits. 

Ens queda parlà del subministrament energètic, el sector on més diners si han 

invertit. Segons la llista publicada per l’ICEX només una empresa espanyola 

                                                           
12 Oficina Económica y Comercial / Departamento de Información de Inversiones y Coordinación (ICEX). 
(2013). Empresas españolas establecidas en Chile. Des de 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4639121 
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opera al sector: Repsol. No obstant, la llista està actualitzada al Novembre de 

2012 i Repsol va vendre la seva filial a Xile a un grup d’inversors xilens per 580 

milions de dòlars aquell mateix any. A dia d’avui, com podem comprovar a la 

pàgina oficial de Repsol, la companyia ja no opera a Xile. Aquesta venda forma 

part d’un pla estratègic per baixar el deute de la companyia i poder fer front a 

les fortes inversions que es requereixen per a l’exploració i explotació de nous 

jaciments. El seu president, Antoni Brufau, preveu que aquesta transacció 

suposi una benefici net per a Repsol de 170 milions de dòlars13.  

5.1.4 Inversió Espanyola a Brasil 

Seguint el mateix procediment utilitzat anteriorment, primer comentaré un gràfic 

on es mostra l’evolució de la inversió espanyola al país carioca durant el 

període analitzat. Després, veurem en quins sector han estat invertits i 

finalment per quines empreses. Recordar que les dades d’inversió per sectors 

de DataIndex no estan completes del tot. 

Gràfic 7 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

La inversió realitzada a Brasil segueix un fort paral·lelisme amb la quantitat total 

anual invertida a Amèrica Llatina. Pràcticament zero a principis de la dècada, 

fins al 96 no detectem una flux remarcable i al 1998 i 1999 es disparen fins 

arribar al màxim històric de quasi 15.000 M€ aconseguit al 2000. Com hem 

comentat, una evolució molt similar a la que mostra Llatinoamèrica en el seu 

conjunt. També coincideix amb la resta del continent amb la forta baixada de la 

inversió durant els següents 10 anys. De forma més o menys estable, Brasil ha 

rebut uns 2.000 M€ anuals des de l’any 2001 fins al 2010. El qual representa, 

aproximadament, el 20% de la inversió total realitzada a AL durant aquest 

                                                           
13

El País. (19 Juliol del 2012). Repsol vende su filial en Chile por 440 millones de euros. El País. Des de 
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/19/actualidad/1342683394_323561.html 
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període. Al 2011 te lloc un repunt. Tot i superar els 4.000 d’inversió per primera 

vegada des del 2000, al 2012 la xifra torna a estar per davall dels 2.000 milions. 

Però cal tenir en comte que 2012 és un any en el qual DataIndex, la base de 

dades utilitzada per fer tot aquest anàlisi, no disposa de la totalitat de les 

dades. No obstant, i això es tractarà amb més profunditat en el següent apartat, 

podem saber per els resultats anuals de Telefónica que aquesta companyia 

invertí al Brasil 2.444 milions d’euros durant el 2012. Per tant, podem apuntar a 

una consagració de l’augment de la inversió al país carioca. Sabem també que, 

tal com afirma l’informe realitzat per Banesto mencionat anteriorment, Espanya 

fou al 2012 el segon país que més invertí a Brasil, un 12% de la inversió 

estrangera total va ser espanyola. Només Estats Unitats, amb un 15% de 

quota, supera a Espanya com a principal inversor.  

En total els inversors espanyols han invertit a Brasil 54.088 M€ des de principis 

del 90. Tot seguit veurem com el sector financer i les telecomunicacions han 

absorbit gran part d’aquesta inversió. 

Gràfic 8 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 
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d’energia, metal·lúrgia i assegurances. Al dos primers i han estat destinats 

16.734 M€ i 10.789 M€ respectivament. Al subministrament d’energia si han 

invertit 5.285 milions mentre que al sector metal·lúrgic la xifra es queda per 

davall dels 5.000 milions, 4.822 M€. No obstant, també és destacable la 

inversió destinada a la fabricació d’altres productes minerals, diferents del ferro 

i l’acer, que acumula més de 1.500 milions. Veiem també la presència de les 

assegurances. Apart d’aquests sectors, es poden destacar la industria química i 

la construcció especialitzada. 

Basant-nos, altra vegada, amb la llista d’empreses espanyoles que operen a 

l’estranger facilitada per l’ICEX, procedirem a estudiar com aquestes empreses 

s’han establert al mercat brasiler. Per començar ens centrarem en el sector 

més important; telecomunicacions. L’empresa espanyola d’aquest sector més 

important operant al Brasil és Telefónica. La companyia espanyola s’introduí al 

país al 1998 aprofitant la privatització de Telebrás. La companyia pública 

brasilera, que tenia el monopoli, va ser desmembrada en 12 companyies i 

venudes a inversors privats. L’empresa espanyola comprà Telesp, que operava 

a Sao Paulo, i des de llavors no ha aturat d’expandir-se fins a convertir-se amb 

un gegant al Brasil. Citant la informació que publica Telefónica14;  

“Desde su entrada en Brasil en 1998, Telefónica ha invertido en el país entre 
adquisiciones e infraestructuras más de 165.000 millones de reales (R$ 
102,9Bn en adquisición de empresas y licencias; y R$ 62,9bn en CAPEX). En 
este sentido, Telefónica se sitúa entre los mayores inversores privados en 
Brasil a lo largo de casi dos décadas. Sólo en 2012, la inversión (sólo Capex) 
de Telefónica Brasil sumó 2.444 millones de euros. 
 
Respecto a las cifras financieras, a finales de 2012, los ingresos de Telefónica 
en Brasil alcanzaron 13.618 millones de euros y el OIBDA sumó 5.161 millones 
de euros. Brasil se consolida como el principal mercado de Telefónica en la 
región en 2012 y genera casi el 45% de los ingresos de Telefónica 
Latinoamérica. 
 
[···]. En la tecnología 4G, cuyo lanzamiento se realizó en el segundo trimestre, 
la Compañía mantiene su liderazgo del mercado tanto en términos de clientes 
como de cobertura, al alcanzar un 40% de cuota de mercado a finales de 
septiembre, ofreciendo ya el servicio en 64 ciudades.”  
 

I es que al 2010 la companyia espanyola realitzà una de les adquisicions més 

importants de la seva història. Després  de moltes negociacions i de superar un 

conflicte diplomàtic amb Portugal, Telefónica es va fer amb el control de Vivo, 

companyia líder en telefonia mòbil a Brasil, a canvi de 7.500 milions d’euros15. 

                                                           
14

 Telefónica. (2013). Des de 
http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_brasil.shtml 
15

 Relea, F. (29 Juliol de 2010). Telefónica se hace un gigante en Brasil. El País. Des de 
http://elpais.com/diario/2010/07/29/economia/1280354401_850215.html 

http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_brasil.shtml
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Actualment encara continua el procés d’integració de la companyia. La seva 

intenció és integrar totes les societats que controlen al país a Telefónica Brasil.  

Telefónica, si bé és la més important amb molta diferència, no és l’única 

empresa espanyola del sector que opera a Brasil. Destaquem Amper do Brasil, 

filial d’ Amper (empresa que opera en l’àmbit de negoci de defensa, 

comunicacions i seguretat), Hispamar Satélites i Hispasat Brasil (empreses 

especialitzades amb operar amb satèl·lits). 

No menys destacable és l’expansió realitzada cap el sector financer. Amb molt 

força s’han instal·lat diverses entitats bancaries espanyoles a Brasil. El Banco 

Santander arribà al país al 1982, amb una oficina de representació, però no fou 

fins 15 anys després, al 1997, amb la compra de Banco Geral de Comércio, 

quan començà seria ment la seva expansió arreu del país. Durant als següents 

anys es va anar fent amb el control de diverses entitats financeres locals (al 

2000 compra el  Conglomerado Financiero Meridional y Banespa i al 2007 

adquireix el Banco Real)16 fins a esdevenir el banc estranger més important del 

país. Tal com recull el propi Banco Santander17:  

“La economía de Brasil, sexta del mundo y con expectativas de altos 

crecimientos, es un mercado estratégico para el Grupo. Santander Brasil está 

presente en las principales regiones, es el tercer banco privado y el primer 

extranjero, con 3.800 oficinas y puntos de atención bancaria, 17.800 cajeros 

automáticos y 27,3 millones de clientes.” 

Altres bancs espanyols també estan instal·lats a Brasil, no obstant, ni tan sols 

el BBVA ha aconseguit l’èxit del Santander al país més gran d’Amèrica Llatina. 

El Banco Bilbao Vizcaya, després de sofrir importants pèrdues, degudes en 

part a la depreciació del reial brasiler, va vendre la seva filial brasilera a l’entitat 

financera local més important a canvi de capital i participacions en aquesta. El 

Banco Atlántico, Banco Pastor, Banc de Sabadell, Banco Simeone (filial de 

Caixa Geral), Caixa Galicia Brasil i Caixanova Brasil són altres exemples 

d’entitats financeres espanyoles operant actualment al brasil18.  

Molt important, com a destí de les inversions de les empreses espanyoles, és el 

sector del subministrament d’energia. Com vegem en el gràfic 8, aquest sector 

ha rebut una inversió bastant regular al llarg del període analitzat. Destaquem 

                                                           
16

 Muñoz Torres, M., Fernández Isquierdo, M., i Escrig Olmedo, E. (Desembre 2013). Responsabilidad 
social corporativa e internacionalización bancaria: El caso de la banca española en Argentina, Brasil y 
Chile. Harvard Deusto Business Research. Pàgina 152.Des de 
http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr/article/view/18/32 
17

 Banco Santander. (2013). Des de 
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Latinoamerica.html 
18

 Oficina Económica y Comercial / Departamento de Información de Inversiones y Coordinación (ICEX). 
(2013). Empresas españolas establecidas en Brasil. Des de 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4135984 

http://www.hdbresearch.com/index.php/hdbr/article/view/18/32
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els quasi 1.000 milions de l’any 1999 i el màxim històric del 2011, en plena crisi 

econòmica a Espanya, de 1750 milions d’euros. 

Repsol és un clar exemple del que suposa Brasil per el present i el futur de les 

grans multinacionals espanyoles, sobretot, per les que centraren la seva 

expansió a Iberoamèrica. Al 2011, Repsol i la companyia Xinesa Sinopec, van 

arribar a una acord per a les operacions d’exploració i producció del jaciments 

que te al país. Repsol disposa del control de la companyia resultant, Repsol-

Sinopec, amb el 60 per 100 de les accions. És la companyia estrangera líder 

amb drets d’explotació en les Cuencas de Santos, Campos i Espírito Santo, 

una de les majors àrees d’hidrocarburs del món19.  

Com en tantes altre ocasions, les privatitzacions d’empreses públiques per part 

dels diferents governs llatinoamericans, han estat protagonistes en l’expansió 

de les companyies espanyoles a la regió. És el cas tant d’Endesa com 

d’Iberdrola. Les privatitzacions en el sector de l’energia elèctrica s’iniciaren al 

1995. Iberdrola s’instal·là a Brasil al 1997 amb la compra de la distribuïdora 

Bahia. Es va associà amb les empreses locals Banco do Brasil i Pevi creant el 

consorci Guaraniana, del qual Iberdrola, tot i no tenir la majoria accionarial, 

controla la gestió, i va continuar la seva expansió20. Per tenir una idea clara de 

la importància d’ Iberdrola al Brasil, citarem al president de la companyia, 

Ignacio S. Galán21:  

“Junto con sus socios locales, Previ y Banco do Brasil, Iberdrola comenzó 

implantándose en el nordeste del país a través de la distribuidora de 

electricidad del estado de Bahía, continuando después con las de los Estados 

de Río Grande do Norte y Pernambuco. Esta presencia se ha intensificado aún 

más a partir de 2011 tras la integración de Elektro, la principal distribuidora de 

los Estados de São Paulo y Mato Grosso. 

Con todo ello, Iberdrola es hoy la primera distribuidora de energía eléctrica de 

Brasil por número de clientes, con casi 12 millones de puntos de suministro y 

una población atendida de más de 40 millones de personas, el 20% de la 

población del país.”  

Per altre banda, l’altre gegant de l’energia espanyol, Endesa, s’introduí a Brasil 

al 1996 quan comprà la distribuïdora d’energia elèctrica de l’estat de Rio do 

Janeiro, CERJ.  Actualment, controla les distribuïdores Ampla i Coelce a més 
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 Casilda Béjar, R. (Setembre 2012). Brasil: Continúa la apuesta de las empreses españolas. Boletín 
económico del ICE. Nº 3031. Des de 
http://www.ielat.es/inicio/repositorio/Empresas_espanolas_Brasil_Ramon_Casilda.pdf 
20 Audera López, V. (Octubre 2003). Relaciones Económicas y Comerciales con Brasil. Des de 

http://www.revistasice.info/cachepdf/ICE_810_47-

69__63758055341B28D561A01BDEA63A5A9C.pdf  

21
 S. Galán, I. (16 Novembre de 2012). Quince años de Iberdrola en Brasil. El País. Des de 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/16/actualidad/1353085022_970362.html 

http://www.revistasice.info/cachepdf/ICE_810_47-69__63758055341B28D561A01BDEA63A5A9C.pdf
http://www.revistasice.info/cachepdf/ICE_810_47-69__63758055341B28D561A01BDEA63A5A9C.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/16/actualidad/1353085022_970362.html
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de ser propietària d’una línia de transmissió d’alta tensió que connecta Brasil i 

Argentina. Pel que fa a la generació, l’empresa disposa d’una central 

hidroelèctrica a la ciutat de Cachoeira Dourada, Estat de Goiás, i una central 

termoelèctrica a Fortaleza, Estat de Ceará (recollit a la referència 20). Segons 

les últimes dades facilitades per la companyia, la plantilla total d’ Endesa al 

país és de 2.658 empleats. Sumant les dues distribuïdores, l’empresa 

distribueix energia a 7 milions de clients22.  

Molt lluny de les grans multinacionals esmentades queden les empreses 

espanyoles instal·lades al Brasil en el sector metal·lúrgic i el de les 

assegurances. Si bé hi ha certa presència,  les seves quotes de mercat estan 

molt per sota dels competidors locals i internacionals. Algunes d’aquestes 

empreses són ACX do Brasil, filial d’Acerinox, Aços Vilares, Sidenor SA, per 

part del sector metal·lúrgic, i Mapfre en el sector de les assegurances.  

Vistes les característiques del Brasil i les empreses espanyoles allà establertes, 

sembla clar que el país és, probablement, el futur de les inversions de moltes 

d’aquestes empreses. No només per lo que és avui dia, sinó per el seu 

potencial. Ningú sap amb certesa fins on pot arribar. Per tal de seguir rebent 

inversió estrangera, la presidenta Dilma Rouseff ha reiterat en diverses 

ocasions, després de diverses nacionalitzacions al continent Sud-americà, que 

els inversors internacionals al Brasil poden estar tranquils, les seves inversions 

estan garantides. Sense dubte, és un país del qual val la pena seguir la seva 

evolució. 

5.1.5 Inversió Espanyola a Argentina 

Al gràfic 9 veurem l’evolució de la inversió espanyola a Argentina des del 1993 

fins al 2012. Observant el gràfic, vegem certa similitud amb la inversió 

realitzada al Brasil (Gràfic 7). 

Com a la resta d’Amèrica Llatina a principis dels 90 la inversió espanyola fou 

mínima, testimonial. No va ser fins al 1996 quan els inversors espanyols 

desembarcaren massivament a Argentina. Un any després aquestes inversions 

ja superaren els 2.000 M€ anuals. Després d’un sotrac al 98, es produí el que 

probablement és el moviment més important entre les relacions econòmiques 

d’Espanya i Amèrica Llatina. No només per l’adquisició en sí, sinó per el que 

passarà dotze anys després. Al 1999 l’empresa espanyola Repsol comprava 

YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) aprofitant les privatitzacions dutes a 

terme per el govern de Memem. No és d’estranyar, doncs, que aquest any la 

inversió es dispari fins a quasi 16.000 M€. La compra de YPF va ser, com a 

mínim, turmentosa. I la seva re-nacionalització al 2012 per iniciativa de la 

presidenta cristina Fernández Kirchner provocà una crisi diplomàtica entre 
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 Endesa. (2011). Des de 
http://www.endesa.com/ES/CONOCEENDESA/NUESTRAESTRATEGIA/ENDESAENELMUNDO/LATINOAME
RICA/Brasil 
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Espanya i Argentina. Profunditzarem en aquest tema més endavant quan 

s’analitzi la influència de les empreses espanyoles al país. 

Gràfic 9 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 
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2009, ja no es tornà a arribar aquesta xifra. Al 2010, en plena crisi econòmica 

espanyola i mundial, solament 434 M€ s’invertiren al país des d’Espanya. Això 

suposa una quantitat inclús inferior al 581 milions invertits quinze anys enrere, 

al 1994. No obstant, després d’aquest mínim es va recuperant durant els 

següents anys. Les previsions de DataIndex són de tornar arribar als 2.000 

milions a finals del 2013. 

A poant-nos amb les dades oficials de DataIndex (gràfic 10), els sectors de 

l’economia argentina que han acumulat més inversió espanyola són, per ordre 

d’importància, els següents; extracció de cru de petroli i gas natural (15.5018 

M€), telecomunicacions (5.578 milions), serveis financers (3.405 milions), 

comerç al por menor (2.627 milions) i per últim la metal·lúrgia (2.390 milions). 

No podem començar a analitzar l’impacte de les grans empreses espanyoles a 

argentina per un altre que no sigui Repsol, la multinacional petrolera espanyola. 

No obstant, aquest és un tema polèmic del qual podríem parlar pàgines i 

pàgines, però no ho faré ja que si bé val la pena parlar-ne, no és l’objectiu en sí 

del treball. L’objectiu serà donar una idea general de la cronologia dels fets de 

la manera més objectiva possible. 
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Gràfic 10 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

Cal recordar que Repsol no comprà YPF just després de la seva privatització. 

El govern argentí privatitzà la companyia estatal al 1992 de la mà del govern de 

Memem. L’Estat es quedà amb el 20 per cent de les accions, les províncies 

amb el 11.26 per cent, el treballadors amb el 10% i el 58.74 per cent restat eren 

inversors privats que havien comprat les accions a algunes de les principals 

borses del món23.  

Tal com senyala Raquel Fernández al seu informe, la cronologia de l’adquisició 

de YPF per part de Repsol és la següent: 

“El acuerdo al que llegaron la administración Menem y la presidencia de 

Repsol, en abril de 1999, era que la primera vendiese a la segunda el paquete 

de acciones que aún poseía (14,99%) por 38 dólares la acción. Asimismo, este 

                                                           
23 Fernández González, R. (20 Setembre de 2012). Instituciones, derechos de propiedad y 

credibilidad del compromiso: El caso de YPF-Repsol en Argentina. Aecpa, X1 Congreso. 
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acuerdo incluía una cláusula en donde se especificaba que al adquirir ese 

paquete del 14,99% de YPF, tenía la posibilidad de ofertar por el 100% de las 

acciones en, al menos, un plazo de dos años. [···]. 

En junio de 1999, Repsol decide ejercer su derecho de compra y suma a sus 

acciones otro 83,24% de YPF. Esta vez, paga 44,78 dólares por acción. Por lo 

tanto, la composición de YPF a finales de 1999 es la siguiente: 

Estado: acción de oro 

Trabajadores de YPF: 0,4%  

Sector privado: 1,37%  

Repsol: 98,23% ” 

La relació entre Repsol i el govern argentí estava ja molt deteriorada quan el 14 

d’Abril de 2012 la presidenta Kirchner anunciava l’expropiació del 51 per cent 

de YPF. En aquells moments, Repsol disposava del 57,4 per cent de les 

accions. L’endemà l’empresa es desplomava a la borsa i perdia el 27 per cent 

del seu valor. Mentrestant, el govern argentí va justificar la nacionalització de la 

principal petrolera argentina amb, principalment, dos arguments: Per una part, 

afirmava que Repsol no invertia suficients diners a YPF. Per altre banda, 

considerava que la nacionalització era un pas necessari per convertir Argentina 

en un país energèticament autosuficient. Altres més crítics amb el govern, 

afirmem que és un mesura nacionalista per tal de desviar l’atenció dels greus 

problemes econòmics del país. 

No obstant, només Repsol va ser víctima de l’expropiació. L’altre gran 

accionista, el grup Petersen propietari de la influent família Eskenazi, no s’han 

vist afectats directament. I es que la seva entrada a la petrolera ja va ser molt 

polèmica. Es van fer amb el 25,46 per cent de les accions de YPF mitjançant 

un crèdit on l’aval eren els propis beneficis de la companyia que li reportarien 

les seves accions mitjançant dividends . La pròpia companyia, Repsol, 

juntament amb un conjunt de bancs, foren els que finançaren l’operació. Per tal 

d’assegurar que es pogués pagar el deute, es canvià la política de dividends de 

la companyia i passà a ser del 90 per cent dels beneficis. 

És difícil pensar que la corrupció no ha estat present en la curta història de YPF 

com a empresa privada. La manera com la família Eskenazi entrà a la 

companyia és molt estranya i no te cap justificació purament econòmica. Si no 

és a canvi d’influències o poder a nivell governamental no li veig cap sentit. A 

més, el govern argentí per tal d’arribar al 51 per cent de l’accionariat podria 

haver expropiat les accions proporcionalment als seus propietaris. No obstant, 

totes les accions expropiades eren propietat de Repsol. 

En resum, l’empresa espanyola Repsol-YPF ha estat durant els darrers tretze 

anys l’empresa energètica més important d’Argentina. YPF, sota el control de 

Repsol, fou la segona empresa més grossa en nivell de vendes de tot 
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Argentina. Tot i les queixes del govern, YPF ha acumulat inversions per valor 

de gairebé 7.000 milions de dòlars entre el 2009 i el 201124. Tanmateix, al 2012 

l’Estat argentí nacionalitzà la companyia i Repsol és ara un soci minoritari 

esperant la resolució d’un tribunal internacional per determinar la quantitat de 

diners a rebre del govern argentí. 

El segon sector al que més inversió si ha realitzat ha estat el de les 

telecomunicacions. Tal com recull l’ICEX25, fins a quatre empreses espanyoles 

del sector operen al país. Aquestes són: Radiotronica de Argentina SA (filial 

d’Ezentis SA), Gowex Argentina SA, Grupo Trenti i Telefónica Argentina SA. 

Aquesta darrera és la més important amb diferència i és líder en el sector. 

L’empresa s’introduí al país de la mateixa manera que a la resta de països 

llatinoamericans, aprofitant les privatitzacions, en aquest cas, dutes a terme per 

el govern de Memem a principis dels 90 quan es privatitzà l’empresa pública de 

telecomunicacions Entel.  

Avui dia Telefónica és una de les majors empreses d’Argentina i lidera el sector 

de les comunicacions. Tal com es recull a la seva pàgina web26, actualment 

gestiona 27 milions d’accessos, entre mòbils i línia fixa. L’últim informe de 

resultats anual senyala que durant el 2012 el negoci mòbil reportà a l’empresa 

2.431 M€, un 21.2 per cent més que l’any 2011. El negoci de línia fixa generà 

1.390 milions i aconseguí un creixement del 14.2 per cent respecte l’any 

anterior. A més, l’informe destaca la voluntat de la companyia de mantenir un 

servei de qualitat i senyala que al 2012 Telefónica invertí 519 milions d’euros a 

Argentina. 

Els bancs espanyols també tenen una forta presència al país. El BBVA, el 

Santander i Nova Galicia hi operen. El més influent, però, és el BBVA. 

S’introduí a Argentina al 1996 amb la compra del Banco Francés. Un any 

després, enfortí la seva posició comprant el Banco de Crédito Argentino. Per 

volum de negoci, és el quart banc d’Argentina si tenim en compte els crèdits 

concedits i el tercer amb quantitat de depòsits27.  

5.1.6 Inversió espanyola a Mèxic 

Espanya és presenta com un dels principals inversors nets a Mèxic. Hi ha 

hagut un llarg període de distanciament entre els dos països causats per el no 

                                                           
24

 P. Fernández. (Desembre 2012). Valoración de una expropiación: YPF y Repsol en Argentina. IESE 
business School. Des de http://www.iese.edu/research/pdfs/WP-1055.pdf 
25

 Oficina Económica y Comercial / Departamento de Información de Inversiones y Coordinación (ICEX). 
(2013). Empresas españolas establecidas en Argentina. Des de 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4705124 
26

 Telefónica. (2014). Des de 

http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_argentina.s
html 
27

Grupo BBVA. (2012). Informe Anual 2012. Pàgina 181. Des de 
https://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/BBVAen2012_tcm926-394674.pdf 

http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_argentina.shtml
http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_argentina.shtml
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reconeixement de la dictadura d’en Francisco Franco per part del govern 

mexicà. Això implica que des del derrocament del govern republicà espanyol 

fins a la mort del dictador feixista quaranta anys després les relacions entre els 

dos països estigueren rompudes. No obstant, durant les darreres dues dècades 

han estat més fructíferes que mai. 

Gràfic 11 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

Els inversors espanyols tardaren una mica més a apostar per Mèxic que per els 

altres països de la regió. Així, veiem que no va ser fins al 1999, amb una 

inversió total de  1.321 M€, quan començà a ser realment significativa. En cap 

dels anys anterior s’havia superat la barrera dels 500 milions. Aquest canvi de 

tendència està marcat per el principi d’acord de col·laboració entre Mèxic i la 

UE iniciat al 1997 i que acabaria amb un tractat de lliure comerç firmat 

finalment al 2000.  A partir d’aquí, tot i les constants oscil·lacions, el país 

centro-americà s’ha consolidat com un dels principals destins de les inversions 

espanyoles. Entre el 1999 i el 2012 aquestes inversions han tingut un pro mig 

de 2.569 M€ anuals. El màxim històric el trobem al 2004 amb uns 6.000 milions 

mentre que el mínim, excloent els anys noranta, és de 355 milions d’euros al 

2012. I es que la a crisis econòmica ha afectat molt als flux d’inversió Espanya 

– Mèxic, des de el 2010 ha decaigut notablement fins arribar al mínim 

esmentat. Les dades del primer semestre de 2013, que no apareixen al gràfic, 

no són gens alentidores ja que només s’invertiren 186 milions. Per tant, sembla 

que no hi ha senyals de recuperació a curt termini. 

Una cosa que cal tenir en compte de Mèxic és que existeixen certes limitacions 

a la inversió estrangera, hi ha certs sectors on només societats mexicanes o 

fins i tot el propi govern hi poden participar. Només l’estat mexicà pot invertir en 

la indústria petrolera, petroquímica, la transmissió i distribució d’electricitat o 

correus. Per altre banda, solament les societats mexicanes poden realitzar 
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transport de passatgers o càrrega, comerç de benzina o els serveis de 

radiodifusió. Finalment, tot i que les companyies estrangeres hi poden invertir, 

aquestes han de tenir una participació limitada en empreses de transport aeri, 

assegurances i fons de pensió28.  

Respecte a quins sectors s’han destinat aquestes inversions, les dades que 

proporciona DataInvex no són suficients per elaborar una gràfica tal com hem 

fet amb altres països. Hi ha molts d’anys on no estan registrades però així i tot 

podem tenir una idea general, que no exacte, dels principals sectors destí de la 

inversió espanyola a Mèxic. Em basaré, en part, amb l’anàlisi fet per Miguel 

Mateos Muñoz29 i es que en el seu article publicat a la revista de relacions 

internacionals de la Universidad Autónoma Nacional de México podem veure 

com existeixen tres etapes bastant distintes. 

La primera, que compren des de 1994 a 1998, es caracteritza per la forta 

presència d’inversions de companyies asseguradores. Aquestes ocupen la 

primera posició en inversió acumulada, seguides molt de prop per el 

subministrament d’energia i el sector financer. 

Taula 1. Inversió espanyola a Mèxic per sectors (1994-1998) 

 Font: Tabla extreta de El que tuvo, retuvo, o la vuelta de los intereses españoles a la República 

Mexicana. Origen de les dades Data Invex, Minesterio de Industria, Turismo y Comercia, 

España. 

Com ja hem comentat abans, aquest període es caracteritza per un escàs nivell 

d’inversió total. No podia ser d’altra manera perquè un sector relativament poc 

important com el de les assegurances fos el líder d’aquest període acumulant el 

13.13 per cent de la inversió realitzada. L’altre detall que observem és la gran 

diversificació entre sectors. Entre el més important, les assegurances, i el quint 

                                                           
28

 Arahuetes, A. (2008). La internacionalización de la economia española. Estudio monográfico sobre el 
entorno económico y las oportunidades de inversión en México. Real Instituto Elcano. Des de 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/2b3aa0804f0195d4890ced3170baead1/Monogr
afia_Mexico_ICEX_ICO_RIE.pdf?MOD=AJPERES 
29

 Mateos Muñoz, M. (2010). El que tuvo, retuvo, o la vuelta de los intereses españoles a la República 
Mexicana (inversión española directa en México en el periodo 1994-2008). Revista de Relaciones 
Internacionales de la UNAM, núm 107, Maig-Agost 2010, pp. 105-130. 
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de la llista, l’allotjament, només hi ha una diferència de quatre punts 

percentuals. 

Taula 2. Inversió espanyola a Mèxic per sectors (1999-2003) 

Font: Taula extreta de El que tuvo, retuvo, o la vuelta de los intereses españoles a la República 

Mexicana. 

En aquesta segona etapa veiem com els tres principals sectors origen de la 

inversió espanyola cap a Amèrica Llatina fan la seva aparició. Amb les 

multinacionals espanyoles al cap davant comença la inversió massiva a Mèxic i 

perden protagonisme els sectors que havien estat pioners entre el 1994 i el 

1998. Així veiem que no només augmenta el muntant de la inversió, sinó la 

seva concentració. A diferència de la primera etapa, on la inversió estava molt 

diversificada, ara ens trobem que el sector financer concentra el 38 per cent de 

la inversió amb un total de 3.753 M€. Entre els tres primers aporten quasi el 70 

per cent de tota la inversió. Mentre que en el primer període aquests només 

suposaven el 38 per cent. Si bé la fabricació de begudes i l’allotjament s’han 

mantingut en el quart i quint lloc, han perdut pes. La diferència entre el sector 

on més si ha invertit i el quint era de tan sols quatre punts percentuals en la 

primera etapa mentre que ara arriba als 35 punts percentuals. 

Taula 3. Inversió espanyola a Mèxic per sectors (2004-2008) 

Font: Taula extreta de El que tuvo, retuvo, o la vuelta de los intereses españoles a la República 

Mexicana. 
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El més destacable d’aquest període és la consagració del sector financer com 

el màxim exponent de la inversió espanyola a Mèxic. Durant aquests quatre 

anys, el sector financer ha doblat la inversió realitzada, fins arribar als 6.073 

milions d’euros, i absorbeix més de la mitat del total. Per tant queda confirmada 

la tendència a la concentració de la inversió. No obstant, antes es concentrava 

en tres sectors diferents, ara pràcticament tot va al financer. Crida l’atenció que 

no apareguin les telecomunicacions. Aquest sector ha perdut presència en 

favor de l’energètic. El servei d’allotjament es manté al voltant dels 500 milions i 

les assegurances tornen a ser un sector destí important ja que han superat els 

1.000 milions d’inversió. 

5.1.7 Inversió espanyola a Cuba 

Tradicionalment el govern cubà ha mantingut una posició molt restringida per a 

la inversió estrangera. Fins la greu crisis econòmica dels noranta no va relaxar 

la política d’inversió estrangera i, coincidint amb la internacionalització de 

l’economia espanyola, fou llavors quan els empresaris espanyols començaren a 

invertir a l’illa. Això si, l’obertura no va ser, ni molt menys, total. Es necessiten 

permisos especials del govern cubà, fer front a estrictes regulacions i a un fort 

intervencionisme estatal. Tal com apunta Francesc Bayo Fornieles30; “Con este 

modo tan discrecional de concesiones de negocios se ha acentuado la 

tendència al modelo oligopólico, que por lo general ha favorecido a las grandes 

multinacionales que tienen mayor capacidad de negociación”.  

Si bé hi ha agut importants inversions en el sector alimentari i en el tabac, el 

sector turístic és el que més inversió ha concentrat. Aquí és on els empresaris 

hotelers mallorquins no han deixat passar aquesta oportunitat i han fet de Cuba 

un de les seves principals fonts de beneficis. A diferència dels altres països 

llatinoamericans, de Cuba no disposem de dades oficials sobre inversió 

espanyola al país. En realitat, no només sobre inversió espanyola, sino que tota 

la informació relacionada amb la inversió estrangera és confidencial. 

No és casualitat que siguin les cadenes hoteleres mallorquines (Sol Melià, Riu, 

Iberostar, Barceló) les que tinguin major presència no només a Cuba, sinó a tot 

el món. Principalment en destins similars a Mallorca, com el Carib, on han 

pogut exportar el model de sol i platja amb tot inclòs que tan bons resultats els 

hi ha donat a àmbit nacional. L’any 2013 visitaren Cuba un total de 2.8 milions 

de turistes, xifra molt semblant a la de l’any 201231. 

 

 

                                                           
30

 Bayo  Fornieles, F. (Agost 2010). Las relaciones económicas entre España y Cuba: Antecedentes y 
perspectivas. Boletín Económico de ICE. Núm. 2995, pp 25-34. 
31

 Hosteltur. (2014). Des de http://www.hosteltur.com/129300_cuba-iguala-visitantes-2013.html 
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Taula 4. Rànquing països amb presència hotelera espanyola (2010). 

 

Font: La presencia de las cadenas hoteleras españolas en América Latina y África. (Març de 

2012). Gabinete Federal de Estudios de FECOHT-CCOO.  

Si també considerem la resta de cadenes hoteleres espanyoles, al 2010 

acumulaven seixanta sis establiments a l’illa que sumen un total de 25.214 

habitacions. Això situa a Cuba com el sisè país amb més hotels propietat de 

companyies espanyoles i el tercer en nombre d’habitacions.  

5.2 Inversió d’Amèrica Llatina a Espanya 

Hem comentat com a Espanya es produí un punt d’inflexió als anys noranta i la 

nostra economia s’internacionalitzà de tal manera que en pocs anys les 

empreses espanyoles deixaran de pensar en termes nacionals i esdevenien 

grans multinacionals. L’expansió a l’exterior fou ràpida i massiva i es concentrà 

principalment a Europa i Amèrica Llatina. Això fou possible gracies a l’entrada a 

la UE i als ajustos necessaris que feren els partits polítics, amb especial 

importància als “Pactos de la Moncloa”. Sembla, però, que a Amèrica Llatina 

encara no s’ha donat aquesta passa endavant. I es que, com veurem a 

continuació, no hi ha ni punt de comparació entre la quantitat invertida per 

Espanya a Amèrica Llatina i viceversa. Potser encara estiguin en la fase 

d’aprenentatge per la qual va passar també Espanya i que consisteix en 

aprendre dels estrangers que inverteixen al país per llavors realitzar tu mateix 

les inversions a l’exterior. Però no pareix que a curt termini es produeixen grans 

canvis. Per això es necessitaria una voluntat política que no existeix en molts 

països Llatinoamericans. 

Per analitzar el flux d’inversió de Llatinoamèrica cap a Espanya començarem 

per veure les inversions totals realitzades anualment. A continuació, procedirem 

a estudiar quins han estat els principals sectors de l’economia espanyola on 

s’ha concentrat aquesta inversió i finalment quins són els països inversors més 

destacables. 
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Gràfic 12 

 Font: DataInvex i elaboració pròpia 

Al gràfic 12 veiem com fins l’any 2000 la inversió llatinoamericana a Espanya 

va ser poc més que simbòlica. Sumant els vuit primers anys només acumulen 

1.309 M€, una mitjana de 163 M€ anuals. Per adonar-nos de l’escassesa 

d’aquestes xifres és suficient recordar quina va ser la inversió espanyola a 

Amèrica Llatina durant aquest mateix període. Durant aquests vuit anys 

s’invertí per valor de 78.086 M€. Per cada euro llatinoamericà invertit a 

Espanya, els espanyols n’invertiren 78. Les diferències en la direcció dels 

fluxos d’inversió són abismals. 

 Al 2001 per primera vegada arribaren als 1.000 M€ invertits i foren superats 

àmpliament al 2002 quan s’arribà a un nou màxim de 3.037 M€. Tanmateix, no 

s’aconseguí aguantar aquet nivell d’inversió i aquesta es desplomà al 2003 

situant-se de nou per sota dels 1.000 milions anuals. El nivell d’inversió es 

mantingué sense grans canvis al 2008. En aquests vuit anys s’acumularen 

8.816 milions d’inversió, una mitjana de 1.102 anuals. No són res comparat 

amb els 73.333 milions acumulats per Espanya a la regió durant aquest mateix 

període. Si bé podem destacar que mentre la inversió llatinoamericana ha 

crescut, de fet s’ha multiplicat per sis, l’espanyola ha baixat lleugerament, al 

voltant del 6 per cent. 

Finalment, sembla que la crisis econòmica no ha estat cap impediment per els 

inversos llatinoamericans. Els últims quatre anys han estat els que més inversió 

han acumulat. Del 2009 al 2012 han invertit 9.379 M€, una mitjana de 2.344 

anuals. Per altre banda, les inversions espanyoles sumen 33.215 milions, 8.303 

milions de mitjana. Continuen essent molt superiors, però la diferència és cada 

cop menor. Si en el primer període analitzat la proporció d’inversió espanyola a 

Iberoamèrica era de 78 euros invertits per cada euro d’inversió rebuda, a l’últim, 

del 2009 al 2012, aquesta mateixa proporció és de solament 4 euros invertits 
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per euro d’inversió rebuda. És a dir, seguim invertint quatre vegades més del 

que inverteix Amèrica Llatina al nostre país. De seguir aquesta tendència cada 

cop la diferència serà menor. Pot ser, si es produeixen els canvis i les reformes 

econòmiques necessàries per modernitzar l’economia de Llatinoamèrica, 

arribarem a fluxos d’inversió similars. 

5.2.1 Sectors destí de les inversions procedents d’Amèrica Llatina 

Les inversions iberoamericanes a Espanya estan bastant més diversificades 

que les espanyoles dutes a terme allà. Tot i que hi ha certs sectors dominants, 

com veurem a continuació, aquests no concentren grans percentatges respecte 

a la inversió total tal com feia el sector energètic, financer i les 

telecomunicacions en el cas de la inversió espanyola a Amèrica Llatina. 

Taula 5. Total d’inversió llatinoamericana a Espanya per sectors (1993-

2012) 

Element 
INVERSIÓ TOTAL 
(M€) 

METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ PRODUCTES 
FERRO, ACER 

3539,2 

ACTIVITATS AUXILIARS ALS SERVEIS 
FINANCERS 

3138,6 

INDÚSTRIA DE LA ALIMENTACIÓ 1450,0 

EXTRACCIÓ DE CRU DE PETROLI I GAS 
NATURAL 

1219,7 

COMERÇ A L’ENGRÒS I INTERMEDIARI 1073,0 
Font: DataInvex i elaboració pròpia 

A la taula 5 veiem que la metal·lúrgia i les activitats relacionades amb el sector 

financer són les que han concentrat una major inversió. La primera suma 3.539 

M€, un 17 per cent del total, mentre que el sector financer arriba als 3.138 M€, 

el 15 per cent del total. En un esglaó inferior, entre els 1.500 M€ i els 1.000 M€, 

trobem la indústria alimentaria, l’extracció de petroli i gas natural i les inversions 

per al comerç a l’engròs i intermediari. El sector alimentari assoleix el 7 per cent 

de la inversió total, els altres dos sectors mencionats estan al voltant del 5 per 

cent.  

Al gràfic 13 podem veure com ha anat evolucionant aquesta inversió i en quins 

anys s’han intensificat les inversions en cada sector. Tal com hem vist al gràfic 

12, fins al 2000 les inversions foren mínimes. Per tant, és comprensible que 

cap sector destaqui del 1993 fins al 2000. L’únic que apreciem són petites 

inversions dirigides al comerç i al sector metal·lúrgic. Al 2001 és du a terme la 

primera inversió important, 500 milions són destinats a l’extracció de petroli i 

gas natural. Tant al 2002, al 2007 com al 2010 és el sector metal·lúrgic el que 

destaca per damunt de tots. Al 2011 observem que més de 2.000 M€ foren 

invertits al sector financer, la xifra més alta concentrada en un sol sector de tot 
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el període. En aquest any es va produir l’entrada d’inversors llatinoamericans a 

la banca espanyola. Els inversors són colombians, veneçolans i mexicans i les 

entitats a les quals han fet les seves aportacions són el Banc Sabadell, el 

Banco Popular i el Grupo Novagalicia32. Les inversions en el sector alimentari 

no són les més altes, però si han estat les més regulars. Des del 2004 fins el 

2012 han estat presents any rere any, entre els 200 i els 400 milions anuals, i 

d’aquesta manera han consolidat el sector com un referent d’inversió. Antes de 

les inversions a la banca espanyola, el sector alimentari era el segon més 

important només darrera del metal·lúrgic. 

Gràfic 13 

 

Font: DataInvex i elaboració pròpia 

Si bé les magnituds no són comparables, si que existeix una certa simetria en 

els fluxos d’inversió entre Espanya i Amèrica Llatina. Els sectors destí de les 

inversions són els mateixos en ambdues direccions. Potser tan sols hi hagi 

l’excepció de les telecomunicacions, on hi ha una forta presència d’inversió 

espanyola a Llatinoamèrica i gens d’Amèrica Llatina a Espanya. No obstant, els 

demés sectors; el metal·lúrgic, financer, energètic, alimentari, són compartits. 

 

                                                           
32

 Recuero, M. (Desembre 2013). 2.000 millones latinoamericanos para los bancos españoles. El Mundo. 
Des de http://www.elmundo.es/economia/2013/12/24/52b9c3bf22601de7238b4594.html 
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5.2.2 Països origen de la inversió llatinoamericana a Espanya 

Tot seguit analitzarem de quins països llatinoamericans procedeix 

principalment la inversió feta per la regió a Espanya. Com en tot l’anàlisi ens 

centrem en el període entre 1993 i el 2012, però no ho analitzarem any per any, 

ja que això ho hem fet de forma global als apartats anteriors, sinó que el que 

farem és comentar el total acumulat en aquests 21 anys. El següent gràfic és 

una comparació entre el total d’inversió duta a terme per Espanya a cada país i 

la realitzada per ells a Espanya. El gràfic mostra el total acumulat des de 1993 

fins al 2012. 

Gràfic 14 

 

Estudiant la gràfica 2 observem com dels vint-i-un països que es consideren 

Amèrica Llatina solament sis assoleixen un nivell d’inversió significatiu que 

valgui la pena mencionar. Aquests són, en orde descendent, els següents: 

Brasil, Mèxic, Colòmbia, Uruguai, Xile i Argentina. Brasil és el país que més ha 

invertit, acumula 5.014 milions d’euros, lo qual representa un 24.5 per cent de 

la inversió llatinoamericana a Espanya. El segon país més destacat és Mèxic, 

amb un proporció del 19.3 per cent. Tot seguit es situen Colòmbia i Uruguai, 

amb un 14.3 i un 13.3 per cent, respectivament. Finalment, destaquem Xile i 

Argentina els quals representen el 8.6 i 6.1 per cent, respectivament, de la 

inversió total realitzada a Espanya per els països d’Amèrica Llatina.  La resta 

de països, els quinze junts, només representen el 13.9 per cent. 
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Crida l’atenció com Colòmbia i Uruguai han invertit més a Espanya que Xile i 

Argentina, quan Espanya ha invertit molt més en aquests dos darrers. 

Argentina presenta el ràtio inversió rebuda / inversió realitzada més baix dels 

països importants de la regió. Des d’Espanya si han invertit 48.201 milions € 

mentre que Argentina n’hi ha invertit al nostre país 1.248 M€. Per tant, la 

proporció és de 39 euros d’inversió rebuda per cada euro d’inversió realitzada a 

Espanya. Això converteix Argentina en un dels principals països destí de la 

inversió espanyola però el relega a una posició testimonial en quant a inversió 

rebuda per part seva. Pel que fa a Brasil, Xile i Mèxic aquest ràtio és de 11, 9 i 

9 euros d’inversió rebuda per euro d’inversió realitzada, respectivament. La 

situació oposada a Argentina la trobem a Uruguai i Colòmbia. Si bé aquests 

dos països no destaquen especialment per les inversions espanyoles allà 

realitzades, si que tenen un paper important en el flux contrari. En els últims 

vint-i-un anys, a Uruguai si han invertit 4.459 M€ mentre ells n’han invertit a 

Espanya 2.725 M€. Conseqüentment, Uruguai és el país amb el ràtio inversió 

rebuda / inversió realitzada més alt. La proporció és de 1.6 euros d’inversió 

rebuda per euro invertit. Colòmbia presenta un ràtio similar, lleugerament 

menor. La seva proporció és de 2€ d’inversió rebuda per euro invertit a 

Espanya. 

En resum, la inversió precedent d’Amèrica Llatina començà a arribar a Espanya 

a partir de l’any 2000. Aquesta, però, fou d’una magnitud molt inferior a la que 

invertia Espanya a la regió. Tot i que la diferència s’ha reduït de forma 

continuada, encara invertim quatre vegades més a Amèrica Llatina del que 

inverteixen ells a Espanya. Els principals sectors on inverteixen són l’extracció 

de cru i gas natural, la industria de la alimentació i el sector metal·lúrgic. 

Finalment, recalquem que els principals països llatinoamericans d’on prové la 

inversió són Brasil, Mèxic, Colòmbia, Uruguai i Xile. 
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6. Relacions comercials entre Espanya i Ame rica Llatina 

En aquest apartat ens centrarem en les relacions comercials mantingudes per 

ambdues regions. A diferència dels fluxos d’inversió, les dades referents al 

comerç Amèrica Llatina – Espanya ofertes per DataComex comencen al 1995 i 

no al 93. Llavors, l’anàlisi el començarem des de les primeres dades publicades 

per la institució mencionada. 

L’objectiu és clar, estudiar quins tipus de productes són intercanviats i la 

magnitud d’aquests intercanvis. Per tenir una idea més precisa de la 

importància del comerç amb Amèrica Llatina ho compararem amb les relacions 

comercials espanyoles globals. També pararem especial interès amb el saldo 

comercial d’Espanya tan amb Llatinoamèrica com un tot com amb els seus 

països més importants. 

El fet de que estiguem consolidats com un dels principals inversors a la regió i 

que, a diferència de molts altres països de la UE, mantinguem intenses 

relacions diplomàtiques, les Cumbres Iberoamericanas en són un clar exemple, 

ajuda a posar en marxa les relacions comercials.  

6.1 Distribució del comerç espanyol al món 

La Balança Comercial és la diferència entre el valor de les exportacions, el 

béns o serveis venuts a altres països, i les importacions, els béns o serveis 

comprats a altres països. Si el valor de les exportacions és superior al de les 

importacions, la balança comercial serà positiva i direm que el país o territori 

analitzat té un saldo comercial positiu amb un altre. Per definició, l’altre territori 

tindrà una balança comercial negativa i per tant un saldo comercial negatiu.  

Gràfic 15. Evolució exportacions i importacions espanyoles, Saldo 

comercial d’Espanya (2000 – 2012). 

 

Font: Banco de España. (2012). Balanza de pagos y posición de inversión internacional de 

España. Font de les dades: Instituto Nacional de Estadística (INE).  
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Amb l’article publicat per el Banco de España salta a la vista que Espanya es 

caracteritza per un fort dèficit comercial. Des del 2000 ha estat negatiu any rere 

any. El saldo comercial negatiu màxim fou en ple “boom” immobiliari, mentre 

que, amb la crisi hem anat corregint aquest desequilibri fins acabar al 2012 

amb un dèficit inferior al 2 per cent del PIB. Aquest dèficit només es pot 

compensar mitjançant el finançament exterior (el sector de la construcció fou 

finançat principalment per bancs alemanys i francesos), les remeses 

d’immigrants o la despesa dels estrangers en territori nacional. Del 1995 fins al 

2012, Espanya ha acumulat un dèficit comercial d’uns 385.000 milions d’euros, 

una mitjana de 21.500 M€ anuals. Com hem mencionat abans, aquest dèficit ha 

de ser compensat. A Espanya ho ha estat per el finançament estranger, 

principalment provinent de països de la Unió Europea, i per un sector clau de 

l’economia espanyola; el turisme. Més concretament, la despesa dels turistes 

dins el país.  

A continuació veurem com es reparteixen les exportacions i les importacions 

espanyoles al món. El gràfic està fet tenint en compte les dades acumulades 

dels divuit anys analitzats. D’aquesta manera, podrem veure la importància 

relativa dels nostres socis comercials. 

Gràfic 16 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

En el gràfic 16 observem la importància relativa de cada regió referent a les 

exportacions espanyoles. Així doncs, salta a simple vista que la Unió Europea 

és el nostre principal soci comercial. Més del 75 per cent de les nostres 

exportacions tenen com a destí la UE. Sense dubte, aquest lideratge està 

fonamentat amb la total llibertat de moviment de mercaderies, no així de 

persones, que hi ha dins la Unió Europea. El fet de que molts dels països que 

la formem compartim una mateixa moneda també és un factor clau que 
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afavoreix el comerç. El segon client més important és Àsia, on van a parar el 

7.1 per cent de les exportacions espanyoles. Per altre banda, dins una forquilla 

d’entre el 5  i el 6 per cent, trobem les altres tres principals regions, per ordre 

d’importància; Àfrica, Amèrica Llatina i Amèrica del Nord. 

Pel que fa a les importacions (gràfic 17), no hi ha gaires canvis significatius. La 

UE acumula dues terceres parts de les importacions espanyoles, una mica 

menys que les exportacions, degut al pes que té Àsia, d’on provenen gairebé 

un 15 per cent de les compres a l’estranger. En realitat, Àsia és la regió on 

acumulem, relativament, un major dèficit comercial. Àfrica és el tercer 

proveïdor, principalment els hi comprem matèries primeres. És a dir, productes 

de molt poc valor afegit. Amèrica Llatina ocupa una discreta quarta plaça, tan 

sols supera a Amèrica del Nord en volum de vendes a Espanya. 

Gràfic 17 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

Així docs, la importància per a Espanya d’Amèrica Llatina com a soci comercial 

dista molt de la que té en termes de  lloc on invertí. Aquesta regió ha estat la 

preferida a l’hora d’invertir a l’exterior per als empresaris espanyols, no obstant, 

com a socis comercials tenen un paper molt menys important al ser àmpliament 

superats tant per Àsia com, sobretot, per la UE. 

La inestabilitat econòmica, el risc canviari, les greus deficiències en les 

infraestructures i els problemes que sorgeixen a les duanes expliquen en certa 

manera perquè Amèrica Llatina te poca importància relativa en les relacions 

comercials espanyoles globals i s’ha apostat molt més per Europa. Alguns 

països, com Veneçuela, mantenen un tipus de canvi totalment irreal. D’altres, 

com Bolívia o el Perú , no disposen de vies de comunicació adequades per fer 
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arribar els productes. A més, la burocràcia de l’administració local per tramitar 

els impostos duaners resulten ser una trava especialment molesta33.  

6.2 Comerç entre Espanya i Amèrica Llatina 

Si bé Espanya presenta una balança comercial negativa amb totes les regions 

esmentades, amb Amèrica Llatina no sempre ha estat així. Veurem com 

aquesta tendència ha canviat i tot seguit analitzarem a quin sector pertànyer els 

productes intercanviats.  

Al pertànyer a la UE, les relacions comercials d’Espanya amb Llatinoamèrica 

estan sota el marc legal d’aquesta. Així doncs, al Juliol de 1999 entrà en vigor 

l’Acord Marco Interregional  de Cooperació entre la UE i Mercosur34. Tot i que 

no varen aconseguir arribar a un acord més avançat per al lliure comerç, les 

negociacions es renovaren al 2010 i els líders polítics de ambdues regions 

expressaren la seva voluntat d’arribar a un acord. Aquest bloc inclou a 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai i Veneçuela.  Altres països 

llatinoamericans, com Xile o Mèxic, tenen els seus propis acords bilaterals amb 

la UE. 

Gràfic 18 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

El gràfic 18 mostra l’evolució de les exportacions i importacions espanyoles a 

Amèrica Llatina, així com el saldo comercial d’Espanya respecte aquesta regió. 

Resulta que, durant el període de màxima expansió de la inversió espanyola a 

                                                           
33

 Mahía, R. Relaciones comerciales España Latinoamérica. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Des de http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmc/documentos/rel_comerciales.pdf 
34

 Acuerdo marcointerregional de cooperación. (Abril de 1999). Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. L112/66. 
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la regió, del 1995 fins al 2000, Espanya exportava més del que importava. No 

crec que això  sigui casualitat. Probablement, bona part dels béns d’equip que 

adquiriren les filials llatinoamericanes de les empreses espanyoles eren 

produïts a Espanya i, per tant, considerats exportacions. Tanmateix, quan la 

inversió espanyola a Amèrica Llatina decreixé, a partir de l’any 2000, també ho 

feren les exportacions. Per altre banda, les importacions no aturaren el seu 

creixement, amb l’excepció del 2009, però després es recuperaren ràpidament. 

El creixement ininterromput de les importacions procedents d’Amèrica Llatina 

combinat amb l’estancament del creixement de les exportacions a partir del 

2001 provocaren que Espanya passes de tenir un saldo comercial positiu amb 

Llatinoamèrica a un negatiu. El punt d’inflexió és el 2002. Aquest any concret 

tinguérem una balança comercial en equilibri, anteriorment havíem tingut 

sempre superàvit i a partir del 2002 hi ha un dèficit comercial culminat al 2012 

com el més alt de la història amb 5.600 M€. A pesar d’aquest dèficit, és 

important analitzar quins tipus de bens intercanviem i la influència que tenen 

per ambdues regions. 

Taula 6. Exportacions i importacions Espanya - AL. Total acumulat 1995-

2012. 

Element 
EXPORTACIONS (Milions 
€) 

BENS D'EQUIP 55503 

SEMIMANUFACTURES 36022 

MANUFACTURES DE CONSUM 18449 

SECTOR AUTOMÒBIL 13922 

Element IMPORTACIONS (Milions €) 

ALIMENTS 65408 

PRODUCTES ENERGÈTICS 52878 

MATERIES PRIMERES 23192 

SEMIMANUFACTURES 19377 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

Si bé hi entrarem amb més detall quan analitzem el comerç amb els països 

llatinoamericans individualment, la taula 6 és un avançament del que veurem i 

explicarem. Al contrari que amb el nostre principal soci comercial, la Unió 

Europea, el comerç amb Llatinoamèrica és caracteritza per ser asimètric. Els 

productes que intercanviem provenen de sectors molt diferents. Mentre les 

nostres exportacions són béns amb un alt valor afegit (béns d’equip, semi 

manufactures, manufactures de consum, automòbils) les llatinoamericanes tot 

just requereixen transformació alguna (aliments, productes energètics, matèries 

primeres).   
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6.3 Comerç d’Espanya amb els diferents països d’Amèrica Llatina  

Tal com passava amb la inversió realitzada, el volum de les relacions 

comercials dista molt entre els diferents països que formen Amèrica Llatina. En 

realitat, gairebé el 75 per cent de tot el comerç d’Espanya amb la regió es 

concentra amb cincs països. Pel que fa a les exportacions, Mèxic i Brasil són 

els dos nostres principals clients, molt per damunt dels demés països. Cuba, 

Veneçuela, Xile i Argentina, per aquest orde, són també destins claus de les 

nostres exportacions a Llatinoamèrica (Gràfic 5). 

Gràfic 19 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

Referent a les importacions, la situació és prou similar. Mèxic i Brasil lideren el 

rànquing d’exportadors a Espanya seguits d’Argentina, Xile i Veneçuela. El 

percentatge és molt similar al de les exportacions espanyoles, si bé Argentina 

puja fins al 15 per cent i es consolida com un dels nostres principals proveïdors 

(Gràfic 20). L’única diferència notable és Cuba. L’illa caribenya ha concentrat el 

7 per cent de les exportacions espanyoles a Llatinoamèrica, però representa 

menys de l’1% de les nostres importacions. Quan parlem de Cuba analitzarem 

més profundament aquest gran desequilibri.  
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Gràfic 20 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

6.3.1 Relacions comercials entre Espanya i Xile 

Tot i ser un país petit, comparat amb la resta dels principals socis comercials 

d’Espanya a la regió, Xile és relativament important ja que ha concentrat el 7.6 i 

el 8.6 per cent de les nostres exportacions i importacions, respectivament. El 

seu alt poder adquisitiu, molt superior a la mitjana de Llatinoamèrica, explica en 

certa manera el gran volum  de comerç hispano-xilè. Tan important, sinó més, 

és l’acord d’associació entre Xile i la UE al qual es va arribar al 2002 i que entrà 

en vigor al febrer de 2003. A conseqüència d’aquest acord veiem com les 

relacions comercials han augmentat significativament a partir de la seva 

entrada en vigor (Gràfic 21). Tal com recull l’Oficina Comercial espanyola a 

Xile, “un 99,7% de las exportaciones desde UE ingresan al mercado chileno 

bajo arancel cero”35.  

El volum de comerç entre els dos països gairebé s’ha multiplicat per cinc des 

del 1995 (gràfic 21). Xile, seguint la tònica de la regió, va aconseguir donar la 

volta a la situació i passar d’un saldo comercial negatiu a un positiu amb 

Espanya. Després d’uns anys on és fregava l’equilibri, del 1999 al 2001, a partir 

del 2002 el canvi en la tendència queda confirmat. En realitat, du onze anys 

consecutius exportant més a Espanya del que importa. Això li ha suposat un 

superàvit comercial acumulat de 4.246 M€, una font de divises 

importantíssimes per al país. Tot i aquest dèficit per part espanyola, el comerç 

és profitós per ambdós.  

                                                           
35

 Oficinas Comerciales. Minesterio de Economía y Competitividad. (2013). Des de 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296134_5296
234_0_CL,00.html 
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Gràfic 21 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

A la taula 7 observem quins productes exactament intercanvien els dos països. 

He recollit els cinc més importants de cada categoria, importacions i 

exportacions, per simplificar l’anàlisi. Espanya ha exportat principalment 

màquines, aparells i material elèctric. Aquestes dues categories sumen 3590 

M€ i representen el 32 per cent del total de les exportacions. Òbviament, 

aquestes mercaderies estan directament relacionades amb la forta inversió 

espanyola a Xile en el sector energètic. Ja que, els béns necessaris per al 

subministrament energètic, foren importats (perquè es compraren des de Xile) 

a Espanya. La venda d’automòbils, en especial els tractors, és també molt 

significatiu. Per altre banda, el sector de la metal·lúrgia, sector també molt 

important on s’hi ha invertit, acumula exportacions per valor de 1089 M€ (tenint 

en compte tan la fundació del ferro i l’acer com les manufactures derivades). 

Les quatre categories de productes més importats per Espanya de Xile tenen 

una característica en comú; són matèries primeres. Entre totes elles 

representen el 70 per cent del total. Un cop més, el comerç entre aquests dos 

països és asimètric. Xile aconsegueix un saldo positiu però ho fa basant-se 

amb la venda de productes no manufacturats, de poc valor afegit. En canvi, els 

productes exportats espanyols si que requereixen d’una important elaboració i 

d’una indústria al darrera lo qual és preferible per el conjunt de la societat. 
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Taula 7. Exportacions i importacions Espanya – Xile. Total acumulat 1995-

2012. 

Element 
EXPORTACIONS 
(milions €) 

MÀQUINES I APARELLS ELÈCTRICS 2204,9 

APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC 1386,0 

VEHICLES AUTOMÒBIL; TRACTOR 1017,0 

MANUF. DE FUNDICIÓ; FERRO/ACER 572,1 

FUNDICIÓ; FERRO I ACER 517,7 

Element 
IMPORTACIONS 
(milions €) 

MINERALS, ESCORIES I CENDRES 5061,1 

COURE I LES SEVES MANUFACTURES 2568,0 

PEIX, CRUSTACIS I MOL·LUSCS 1681,4 

FRUITES/FRUITS, S/ CONSERVAR 1422,8 

PASTA DE FUSTA, PAPER RECICLAT 788,9 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

6.3.2 Relacions comercials entre Espanya i Brasil 

Brasil és un soci comercial importantíssim per a Espanya, com hem mencionat 

abans, només Mèxic es situa per davant d’ell. Tot i que representa el 22 per 

cent de les nostres importacions i el 18 per cent de les exportacions a Amèrica 

Llatina, no hi ha cap acord entre el país carioca i la UE similar amb el que tenim 

a Xile. De fet, les negociacions amb Mercosur i la UE per arribar a un gran 

pacte de lliure comerç estan estancades, tot i que els líders europeus i 

llatinoamericans esperen arribar  a un acord durant el 2014. 

Mentre arriba aquest gran acord, els fluxos comercials entre els dos països han 

seguit una tendència alcista durant els últims anys . El que si ha canviat és el 

saldo comercial. El que començà amb un equilibri, alternant petits dèficits amb 

petits superàvits, ha acabat per consolidar-se amb un gran superàvit favorable 

al Brasil. El punt clau el trobem al 2001, l’últim anys en que els dos països 

tingueren una balança comercial equilibrada. Després, Brasil va saber aprofitar 

molt més l’acord comercial entre Mercosur i la UE ja que les seves 

exportacions a Espanya creixeren a taxes d’entorn al 20 per cent anual. Tot el 

contrari li succeí a Espanya, les exportacions espanyoles al Brasil disminuïren 

fins per sota dels 1.000 M€ anuals. Això sumat a l’alça de les importacions de 

Brasil provocà la fi de l’equilibri de la balança comercial entre aquests dos 

països i passà a un important superàvit a favor de Brasil. Durant els darrers 

dotze anys consecutius de superàvit ha sumat un saldo comercial positiu de 

10.777 M€.  
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Gràfic 22 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

Finalment, cal destacar l’important sotrac que hi ha hagué al 2009, amb la crisis 

econòmica. Aquest any el volum de comerç entre Espanya i Brasil decreixé un 

24 per cent respecte a l’any anterior. No obstant, la reacció fou molt bona i en 

tan sols un any es recuperà l’espai perdut. A més, durant el 2012 Espanya 

aconseguí reduir el dèficit comercials fins al 500 M€, molt per sota dels més de 

1.000 M€ de mitjana en l’última dècada.  

Taula 8. Exportacions i importacions Espanya – Brasil. Total acumulat 

1995-2012. 

Element 
EXPORTACIONS 

(milions €) 

MÀQUINES I APARELLS MECÀNICS 3973,0 

AERONAUS; VEHICLES ESPACIALS 3239,4 

VEHICLES AUTOMÒBILS; TRACTORS 2854,1 

APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC 1949,8 

COMBUSTIBLES, OLIS MINERALS 1562,2 

Element 
IMPORTACIONS 
(milions €) 

SEMILLES OLEAG.; PLANTES 
INDUSTRIALS 8625,2 

MINERALS, ESCÒRIES I CENDRES 5113,8 

RESIDUS INDÚSTRIA ALIMENTARIA 2373,4 

FUNDICIÓ, FERRO I ACER 2336,7 

CAFÈ, TE, HERBA MATE I ESPICIS 1728,4 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

Les mercaderies intercanviades per ambdós països criden força l’atenció, 

sobretot les importacions de Brasil. Les plantes oleaginoses són aquelles de les 

quals es pot treure oli de la seva llavor, ja sigui comestible o per a ús 
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industrials. Aquests llavors són el principal producte exportat per Brasil a 

Espanya (8625 M€). Sumant les exportacions de cafè, te i espècies (1728 M€) 

superen els 10.000 M€ i converteixen l’agricultura en el principal sector 

exportador. Per altre banda, els minerals i el ferro i l’acer  són també un sector 

exportador clau. 

Referent a les exportacions espanyoles, domina el sector industrial. Exportem 

principalment aeronaus, tractors, material elèctric i aparell mecànic. Importem 

matèries primeres i exportem productes amb al valor afegit. L’exemple més clar 

és que els hi exportem olis minerals, derivats del petroli, tot i que ells tenen molt 

més petroli, però els falta desenvolupar l’industria necessària per donar-li cert 

valor afegit. 

6.3.3 Relacions comercials entre Espanya i Argentina 

Argentina, igual que Brasil, forma part de Mercosur i per tant estaiem subjectes 

als acords entre aquesta i la UE. L’any que es signà el tractat, al 1999, és l’any 

que marca un antes i un després. Anteriorment Argentina tenia dèficit comercial 

amb Espanya, a partir d’aquest any acumula superàvit any rere any. I es que 

del 1997 (superàvit favorable a Espanya de 486 M€) al 2002 (dèficit de 1148 

M€) les exportacions espanyoles es reduïren gairebé un 75 per cent. Després, 

s’encallaren en els 500 M€ anuals i no repuntaren fins el 2010, quan pujaren un 

36 per cent respecte el 2009. 

Gràfic 23  

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

Argentina, en canvi, ha mantingut un creixement de les seves exportacions 

constant fins al 2008 que li ha permès acumular un important superàvit. La 

reacció del comerç davant la crisi és molt similar a la del Brasil (i a la de 

Llatinoamèrica en el seu conjunt), una forta davallada al 2009 seguida d’una 
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ràpida recuperació. Crida l’atenció com, degut a les poques fluctuacions de les 

exportacions espanyoles, el saldo comercial argentí és un mirall de les seves 

exportacions. Un cas similar del cubà, però amb els papers intercanviats.  

Argentina és el principal exportador del món de residus de la indústria 

alimentària36, aquests són aliments no aptes per el consum humà destinats a 

menjar per als animals. Durant el període analitzat, a Espanya ni ha exportat 

per valor de 8.293 M€. Dins la indústria alimentària, líder destacat en 

exportacions, també ressaltem el peix, crustacis i mol·luscs (5.593 M€) i els 

cereals (1960 M€). Els altres productes exportats més importants són els 

productes químics i els minerals. 

Taula 9. Exportacions i importacions Espanya - Argentina. Total acumulat 

1995-2012. 

Element 
EXPORTACIONS 

(milions €) 

VEHICLES AUTOMÒBILS; TRACTOR 2842,5 

MÀQUINES I APARELLS MECÀNICS 2433,5 

APARELLS I MATERIALS ELÈCTRICS 1512,8 

LLIBRES, PUBLICACIONS; ARTS 
GRÀFIQUES 926,2 

MAT. PLÀSTICS; LES SEVES 
MANUFACTU. 521,6 

Element 
IMPORTACIONS 

(milions €) 

RESIDUS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 8293,7 

PEIX, CRUSTACIS I MOLUSCS 5593,4 

PRODUCTES QUÍMICS 2014,9 

CEREALS 1960,9 

MINERALS, ESCÒRIES I CENDRES 1131,5 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

Les exportacions espanyoles, molt inferiors en volum, destaquen altre vegada 

per ser productes manufacturats, necessaris de molta més mà d’obra, i amb 

major valor afegit. No obstant, per tal de garantir el creixement futur del comerç 

entre aquests dos països, serà necessari un augment de les exportacions 

espanyoles significatiu amb l’objectiu de compensar els desequilibris de la 

balança comercial actual.  

6.3.4 Relacions comercials entre Espanya i Mèxic 

Mèxic és la segona economia més important de Llatinoamèrica. Amb una 

població de quasi 115 milions d’habitants i un PIB per càpita de gairebé 10.000 

USD no es estrany que sigui el nostre soci comercial més important de la regió. 
                                                           
36

 Trade Nosis. (2012). Des de http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/Mundial/Residuos-y-desperdicios-de-las-industrias-alimentarias-alimentos-preparados-
para-animales/WD/23 
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El marc jurídic de les relacions comercials entre la UE i Mèxic està recollit en 

l’Acord d’Associació Econòmica, Política i Cooperació entre la Comunitat 

Econòmica Europea i els Estats Mexicans., que entrà en vigor l’Octubre del 

2000. El més important d’aquest acord és la lliure circulació de mercaderies i la 

defensa de la propietat intel·lectual.  

Gràfic 24 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia 

A simple vista veiem com les relacions comercials amb Mèxic, l’únic país 

centro-americà analitzat, no tenen res a veure amb les que hem vist fins ara, al 

menys, pel que fa a la balança comercial. Des del 1995 fins al 2010 hem anat 

alternant anys de superàvit amb altres de dèficit, inclús la balança es decanta 

lleugerament amb un superàvit espanyol. I es que tan les exportacions com les 

importacions cresqueren a un ritme constant fins l’arribada de la crisi. En 

aquest moment les exportacions espanyoles s’encallaren (fins i tot disminuïren 

durant dos anys consecutius) fins al punt que fins al 2012 no s’arribà al volum 

assolit al 2007. 

Les exportacions mexicanes a Espanya baixaran notablement al 2009 (un 35.8 

per cent respecte al 2008) però es recuperaren molt ràpidament. Al 2011 

marcaren un màxim històric (3.801 M€) que fou àmpliament superat al 2012 

(5.730 M€). Aquest fort creixement de les importacions espanyoles de Mèxic 

combinat amb l’encallament del creixement de els exportacions ha provocat un 

enorme saldo comercial negatiu per a Espanya durant el 2011 i el 2012 (-3.326 

M€ entre els dos anys). A la taula 5 observem que pràcticament només 

importem combustibles. El fet que els combustibles siguin un bé amb una 

demanda bastant inelàstica i que els preus d’aquests s’hagin incrementat de 

manera important, podria explicar perquè han augmentat tant les exportacions 

mexicanes al nostre país. 
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Taula 10. Exportacions i importacions Espanya - Mèxic. Total acumulat 

1995-2012. 

Element 
EXPORTACIONS (milions 

€) 

MÀQUINES I APARELLS MECÀNICS 6129,6 

VEHICLES AUTOMÒBILS; TRACTOR 5257,6 

APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC 2944,6 

COMBUSTIBLES, OLIS MINERALS 2760,2 

LLIBRES, PUBLICACIONS; ARTS 
GRÀFIQUES 1717,0 

Element 
IMPORTACIONS (milions 

€) 

COMBUSTIBLES, OLIS MINERALS 32905,1 

MÀQUINES I APARELLS ELÈCTRCS 1571,7 

APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC 933,4 

ALTRES PRODUCTES 731,8 

PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS 718,9 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

Els productes exportats a Mèxic són els mateixos que a la major part de 

Amèrica Llatina; Màquines i aparells elèctrics, tractors, material elèctric, etc. Si 

bé les màquines i aparells elèctric (6.129 M€) i els automòbils (5.247 M€) 

encapçalen la llista, la resta de productes estan considerablement diversificats. 

Les importacions són el cas contrari. El combustible i l’oli mineral representen 

el 77 per cent del total. Aquesta concentració en un sol producte no beneficia 

gens els interessos de Mèxic, ja que qualsevol modificació del preu o la 

demanda d’aquest provocaria fortes fluctuacions en el total exportat. Al 2010 va 

jugar a favor seu, però les tornes podrien canviar en un futur. No solament per 

a Mèxic, sino per a qualsevol país, és molt més recomanable exportar una 

gamma de productes diversificats. 

6.3.5 Relacions comercials entre Espanya i Cuba 

Durant les darreres dècades, Cuba ha estat un dels principals socis comercials 

espanyols d’Amèrica Llatina. En concret, des del 1995 fins al 2012, les 

exportacions a Cuba sumen 10.270 milions d’euros. És el sisè país per volum 

de vendes. Però encara que Iberoamèrica presenta saldo comercial positiu 

amb Espanya, aquest no és el cas cubà. Ni molt menys. Els desequilibris de la 

seva balança de pagaments són alarmants i limiten, inevitablement, el 

creixement futur de les relacions comercials entre els dos països. 
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Gràfic 25 

 

Font: DataComex i elaboració pròpia  

El volum d’exportacions espanyoles presenta certes oscil·lacions amb 

constants alts i baixos. Al 1995 foren 312 milions, la tendència alcista durà fins 

al 2001 quan s’arribà a un volum de vendes de 625 milions. Després el volum 

disminuí al voltant de 400 milions fins que recobrà la tendència al alça i s’arribà 

a un màxim històric al 2008 amb un total de 776 milions d’exportacions. 

Després del sotrac del 2009, les vendes a Cuba tornaren créixer i al 2012 

gairebé s’igualà el màxim del 2008. Per altre banda, les importacions 

espanyoles, és a dir, les exportacions de Cuba a Espanya, es mantenen 

constants en el temps seguint una línia plana. Sempre per sota del 200 milions, 

es mantenen entre els 100 i els 150 milions. Amb alguna excepció, com l’any 

2011 que els cubans exportaren per valor de 171 milions d’euros, el seu màxim 

històric. Per tant, el saldo comercial de Cuba és pràcticament un mirall de les 

exportacions espanyoles. Degut a que les importacions espanyoles són 

constants i les exportacions bastant més irregulars, quan aquestes augmenten 

el saldo comercial cubà empitjora, mentre que quan les exportacions 

espanyoles disminueixen, el saldo comercial de Cuba millora. 

Aquest saldo comercial tan desfavorable per Cuba, superant sempre el 300 per 

cent (importa tres vegades més del que exporta), és una de les limitacions al 

creixement del comerç entre els dos països. També cal tenir en compte el poc 

poder adquisitiu dels cubans com un impediment molt important al comerç. 
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Taula 11. Total exportacions espanyoles a Cuba (1995-2012) 

Element 
EXPORTACIONS 

(milions €) 

MÀQUINES I APARELLS MECÀNICS 2149,2 

APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC 1169,2 

MAT. PLÀSTICS; LES SEVES MANUFACTU. 633,6 

MANUF. DE FUNDIC., FERRO/ACER 553,4 

VEHICLES AUTOMÒBILS; TRACTOR 548,4 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

La taula 11 indica el total acumulat d’exportacions realitzades a Cuba des del 

1995 fins al 2012. Així doncs, durant aquest període, s’han venut màquines i 

aparells mecànics amb un valor total de 2.149 M€. El segon producte més 

exportat són els aparells i el material elèctric. Entre els dos sumen 3.318 

milions, lo qual representa un 32 per cent del total. És a dir, gairebé un terç de 

les exportacions son algun d’aquests dos elements, coneguts com bens 

d’equip. Les manufactures amb material plàstics i amb ferro o acer són el 

segon bloc de vendes més importants. Sumen 1.186 milions i representen 

aproximadament un 10 per cent del total exportat. L’exportació de vehicles 

també ha estat significativa, sumant 548 M€ amb aquests divuit anys. 

Taula 12. Total importacions espanyoles de Cuba (1995 – 2012)  

Element 
IMPORTACIONS 

(milions €) 

TABAC I ELS SEUS SUCEDANIS 901,2 

PEIX, CRUSTACIS I MOLÜSCS 693,4 

BEGUDES TOT TIPUS (EXC. SUCS) 377,4 

FUNDICIÓ, FERRO I ACER 100,5 

COMBUSTIBLES, OLIS MINERALS 85,8 
Font: DataComex i elaboració pròpia 

El producte importat per excel·lència és el tabac. Espanya ha importat de Cuba 

tabac per valor de 901 M€ al llarg dels darrers divuit anys. Això significa una 

mitjana d’uns cinquanta milions anuals. Per a Cuba la venda de tabac 

representa el 36 per cent de les exportacions a Espanya, més d’un terç. L’altre 

sector importantíssim és l’alimentari. Cuba ens ha exportat peix, crustacis i 

mol·luscs per valor de 693 milions, lo qual suposa un 28% del total. Pel que fa 

a l’exportació de “begudes de tot tipus, a excepció de sucs” al tractar-se de 

begudes alcohòliques, ron principalment, se’m fa difícil incloure-les dins el 

sector alimentari. Tanmateix, l’exportació de ron és molt important per a Cuba 

per a dos motius. El primer, perquè representa un 15 per cent del total exportat 

a Espanya. I el segon i més important, és l’únic producte exportat amb un alt 

valor afegit. La resta són matèries primeres. 
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Per tant, veiem que el comerç hispano-cubà és clarament asimètric. Mentre 

Espanya exporta principalment bens manufacturats, Cuba exporta productes 

primaris provinents de la pesca i l’agricultura (amb l’excepció del ron). Els 

productes espanyols tenen un valor afegit molt superior.  Per altre banda, les 

exportacions espanyoles estan bastant més diversificades. Cuba, amb el tabac 

i els productes procedents de la pesca, concentra dues terceres parts del total 

d’exportacions.  

En resum, Espanya i Cuba són socis econòmics importants. Espanya manté 

una posició estratègica a l’illa que sense dubte facilita l’entrada d’empreses 

espanyoles. Posició mantinguda, entre altres coses, per les ajudes que cada 

any envia’m a l’illa caribenya. De Cuba importem principalment tabac, peix i 

alcohol. Per altre banda, exportem béns d’equip i tot tipus de productes 

manufacturats. La gama de productes exportats és molt més amplia que la 

d’importats. En conseqüència, Cuba té un notable dèficit comercial amb 

Espanya. 
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7. Conclusions 

L’expansió de les relacions econòmiques entre Espanya i Amèrica Llatina a 

partir de la dècada dels noranta s’explica, per una part, per la modernització i 

internacionalització del nostre país després de la transició, i, per una altre 

banda, per les mesures neoliberals imposades a Llatinoamèrica per part dels 

Estats Units, l’FMI i el Banc Mundial a conseqüència del rescat de la seva 

economia quan va fer fallida als vuitanta. Els empresaris espanyols van 

aprofitar aquesta oportunitat per fer el gran salt al continent americà. A més, 

tenien el ple suport del govern espanyol, que impulsà les  Cumbres 

Iberoamericanas amb l’objectiu d’enfortir les relacions entre antigues colònies i 

metròpolis.   

Les privatitzacions són la clau de l’expansió de les empreses espanyoles a 

Llatinoamèrica per dos motius. El primer, perquè les primeres grans 

companyies espanyoles que s’expandiren  a l’exterior eren empreses públiques 

que foren privatitzades (Repsol, Telefónica, Endesa). I el segon, perquè 

aquestes mateixes empreses varen aprofitar les privatitzacions del seu sector 

dutes a terme als països llatinoamericans per introduir-se al continent. Durant la 

dècada dels noranta, Amèrica Llatina ha estat el principal receptor d’inversió 

espanyola (a partir del 2000 ho és la UE). Aquesta inversió s’ha concentrat 

principalment en sectors clau de l’economia tal com l’energètic, les 

telecomunicacions i el sector financer. Això implica una certa dependència de 

tota l’economia del país sobre aquestes empreses, ja que cap economia pot 

funcionar correctament si el sector energètic, financer o de les 

telecomunicacions falla. El 75 per cent de la inversió realitzada s’ha concentrat 

a Brasil, Argentina i Mèxic.  Exceptuant el sector de les telecomunicacions, els 

fluxos d’inversió són simètrics. Així, la inversió arribada des d’Amèrica Llatina 

està molt concentrada i s’ha destinat principalment als sectors financer i 

energètic. Si bé els principals sectors destí són similars per ambdues regions, 

no ho és així la magnitud. La quantitat invertida per Espanya és molt superior a 

la inversió rebuda. A un extrem trobem Argentina, que presenta el rati inversió 

realitzada dividit inversió rebuda més baix (1/39), i a l’altre hi ha Uruguai (1/1,6) 

amb rati molt més equilibrat. No obstant, i tot i ser encara substancials, la 

diferència de magnitud dels fluxos d’inversió s’ha anat reduint durant la darrera 

dècada. Amèrica Llatina cada cop està acurçant més les distàncies.  

Sens dubte, la importància relativa d’Amèrica Llatina per a Espanya és molt 

superior en fluxos d’inversió que en relacions comercials. Tot i la gran 

presència d’empreses espanyoles, a nivell global Llatinoamèrica no es pot 

considerar un dels nostres principals socis comercials. Aquestes relacions 

estan marcades per els diferents acords als quals s’ha arribat entre la UE i els 

diferents països llatinoamericans. Amb el bloc Mercosur hi ha actualment un 
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acord de cooperació comercial que, si bé no suposa el lliure comerç, ha 

significat un increment d’aquest. Altres països, com Xile i Mèxic, si que han 

aconseguit arribar a acords de lliure circulació de mercaderies amb la UE. A 

diferència dels fluxos d’inversió, el comerç entre Amèrica Llatina i Espanya és 

clarament asimètric. Espanya destaca per l’exportació de bens d’equip, semi 

manufactures i manufactures de consum. D’Amèrica Llatina importem 

principalment aliments, productes energètics i matèries primeres. Els productes 

espanyols tenen un valor afegit molt superior als importats i repercuteixen de 

manera més positiva a l’economia, sobretot al sector industrial. No obstant, 

com a punt a favor seu, Llatinoamèrica manté des de fa dotze anys un gran 

superàvit comercial amb Espanya. Des del 2002 du acumulat un saldo 

comercial positiu de 30.600 M€ i la tendència no sembla pas que canviï a curt 

termini. L’excepció és Cuba. Amb l’illa caribenya mantenim una balança 

comercial positiva relativament elevada. Aquests desequilibris, tant el 

considerable dèficit comercial amb Llatinoamèrica en conjunt com el notable 

superàvit amb Cuba, són sens dubtes limitacions al creixement del comerç en 

el futur. 
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