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DCIDOB 59. 
Cuba.
 
Cooperació per al desenvolupament i Cuba.
Anna Ayuso 



L a  política espanyola de Cooperació 
per al Desenvolupament, com totes les 
polítiques d'ajuda bilateral, s'inserta dins 
I'acció exterior de I'Estat i, per tant, mal- 
grat tenir dissenyades unes prioritats i 
objectius específics, esta condicionada 
per les necessitats de la política exterior, 
tant en I'ambit polític com en I'econornic. 

Partint d'aquesta premissa, podem 
assenyalar dos constants que han con- 
dicionat la historia recent de la coope- 
ració espanyola amb Cuba: 

La primera constatació es que, per a 
Espanya, Cuba es o ha estat, per 
damunt d'altres consideracions, part 
integrant de I'America Llatina, la qual, 
per raons historiques ben conegudes, 
es una regió d'importancia prioritaria 
per la política exterior espanyola en la 
mesura que potencia la seva dimensió 
i projecció internacional. En relació amb 
aquest factor, cal subratllar la relació 
d'identitat i solidaritat interregional que 
s'acostuma a donar entre els membres 
de la comunitat llatinoamericana en 
front de polítiques d'ingerencia exter- 
na, actitud que s'esten mes enlla de 
les diferencies ideologiques. 

En segon lloc, comptem amb la pecu- 
liaritat del regim cuba. No tant sols per 
la seva aliniació amb I'area politi- 
coideologica del bloc socialista, sinó 
també perque la seva proximitat als 
Estats Units d'America (EUA) va con- 
vertir I'illa en escenari principal de I'en- 
frontament Est-Oest. Malgrat les greus 
diferencies ideologiques entre franquis- 
me i castrisme, no es va arribar mai al 
trencament de relacions, ni a la inter- 
rupció dels intercanvis comercials. 

Aquests dos elements, juntament amb 
la peculiaritat del lideratge cuba, així com 
I'especial atenció de I'opinió publica 
espanyola cap a la que va ser I'ultima 
colonia d'Espanya a la regio i símbol de 
la revolució popular per a I'oposició d'es- 
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querra al franquisme, han condicionat 
I'ambigüitat característica de les relacions 
hispanocubanes i I'absencia de definició 
d'unes línies estrategiques clares. 

D'altra banda, I'adhesió d'Espanya a 
la Comunitat Europea no va facilitar I'es- 
tabliment d'una política de cooperació 
oberta. Tradicionalment, la Comunitat 
havia considerat Cuba exclusivament 

Sembla que les portes al 
didleg queden obertes 

dintre el context europeu; 
en l'ambit espanyol, el 
Govern ja ha anunciat 
que la cooperació amb 

Cuba es limitar; a 
l'ajut humanitari o 

a través d'ONG 

com a país de I'Est i, com a tal, estava 
exclosa del dialeg eurollatinoamerica 
(I'intent d'incorporació de Cuba al Grup 
d'ambaixadors llatinoamerica davant la 
CEE va provocar la suspensió del dia- 
leg durant dos anys el 1979). De fet, la 
Comunitat no va establir relacions ofi- 
cials amb el regim cuba fins I'any 1988. 

Amb aquests antecedents, no ens pot 
sorprendre que un repas de la coope- 
ració per al desenvolupament realitza- 
da per Espanya i la UE amb Cuba ens 
proporcioni un resultat minso. 

Anna Ayuso* 

Elaborant una estrattgia 
d'apropament 

Espanya, que comen~a a estabilitzar 
un cert nivell d'Ajut Oficial per al Desen- 
volupament (AOD) a partir del 1987, va 
desenvolupar la seva política prioritaria 
envers Llatinoamerica seguint uns cri- 
teris de neutralitat política i forta vincu- 
lació als interessos economics nacionals 
consagrats a les línies directrius del 
1986. Aquesta actitud li va permetre 
mantenir un alt nivell d'ajut amb Cuba 
basat, fonamentalment, en la concessió 
de credits lligats a la importació de pro- 
ductes espanyols. 

Aquesta situació va variar a partir del 
1990, quan els canvis que provocaren la 
dissolució del bloc de I'Est avocaren 
Cuba a una ineluctable crisi economica 
que va minvar la seva credibilitat credi- 
tícia. Des d'aleshores, fins a I'ultim can- 
vi de Govern, I'AOD espanyola cap a 
Cuba es va canalitzar a traves d'as- 
sistencia tecnica, ajut alimentari o d'e- 
mergencia i projectes a traves d'ONG, 
si be mantenint-se a nivells del 50% res- 
pecte el període anterior. Així doncs, 
Espanya opta pel manteniment d'un cert 
nivell d'ajut a Cuba malgrat la per- 
sistencia d'un regim autoritari i en con- 
tra de les directrius que advocaven per 
I'aplicació estricta de la condicionalitat 
política formulades per la Unió Europea, 
molt especialment en el cas de la regio 
llatinoamericana. 

El substrat ideolbgic que el Govem espa- 
nyol va voler transmetre als seus socis 
europeus, era que el suport a la moder- 
nització productiva i les transformacions 
economiques de caracter liberalitzador 
posarien en marxa un procés de transfor- 
mació política intern gracies al refor~ament 
dels sectors economics i socials. En aques- 
ta analisi estava subjacent el referent de la 
transició espanyola i I'anterior procés de 
modernització i obertura del regim fran- 
quista, viscut als anys seixanta i setanta. 



.O A partir del 1993, sembla que la pos- - tura espanyola comenqa a tenir predi- u cament a I'interior de la UE i, amb el 
4 suport de diverses resolucions del Par- 

lament Europeu, la Comunitat va ence- e tar una línia d'ajut humanitari i accions 

0 puntuals a traves d'ONG europees. A 
mes a mes, es van realitzar programes O destinats a donar suport a les incipients u reformes economiques iniciades pel 
Govern cuba destinades a la formació 
d'empresaris i la creació d'empreses 
mixtes amb capital europeu. 

Aquest canvi d'orientació esta reflec- 
tit al document sobre Les relacions entre 
la UE i Cuba publicat per la Comissió el 
juny del 1995 que institucionalitza les 
accions comenqades. La Comunitat 
assenyala expressament la seva volun- 
tat d'estimular un procés d'obertura del 
regim cuba establint un dialeg amb el 
Govern i altres sectors de la població 
civil. La postura reflectia també un desa- 
cord amb la política intervencionista dels 
EUA encarnada en I'embargament 
comercial i agreujada per les lleis Torri- 
celli i Helms-Burton que han provocat 
la censura de tots els membres de la UE 
pels pretesos efectes extraterritorials 
que afecten als seus interesos econo- 
mics a I'illa. 

Malgrat aquest desacord amb I'es- 
trategia nord-americana envers Cuba, 
la UE vol deixar pales que els objectius 
són coincidents; la substitució de I'ac- 
tual regim per un model basat en els 
principis d'economia de mercat i plura- 
lisme polític d'acord als parametres occi- 
dentals. El que canvia són les vies per 
aconseguir aquest resultat. L'inici d'un 
dialeg per la possible conclusió d'un 
acord de cooperació amb Cuba, I'únic 
país d'America Llatina que no en té, es 

va interrompre després de I'enduriment 
del regim cuba que va seguir a I'incident 
de I'abatiment de les avionetes nord- 
americanes al febrer del 1996. La nega- 
tiva del Govern cuba a fer concessions 
en materia de presos i drets polítics va 
congelar la situació, pero continuen les 
converses. 

En tot aquest procés d'apropament, 
el Govern espanyol durant I'epoca socia- 
lista va voler exercir el paper de mitjan- 
cer en favor de vies de dialeg que supe- 
ressin les greus diferencies i conflictes 
entre els actors implicats, amb el suport 
polític d'un cert consens regional de la 
comunitat llatinoamericana que s'ex- 
pressava a traves de les Cimeres Ibero- 
americanes. 

El canvi de timó 

El nou Govern conservador ha optat 
per distanciar-se d'aquesta postura con- 
ciliadora i una de les primeres mesures 
que va prendre va ésser la suspensio de 
tots el credits i donacions d'Espanya a 
Cuba fins a no tenir evidencies d'una 
evolució democratitzadora del regim. La 
manca de sintonia entre Jose Maria 
Aznar i Fidel Castro es va fer palesa a 
I'última cimera iberoamericana celebra- 
da a Xile I'octubre passat, malgrat apro- 
var-se per unanimitat una condemna a 
la Llei Helms-Burton. Dies després va 
quedar confirmat el canvi d'orientació 
de la política de cooperació amb Cuba 
del nou Govern. El 14 de novembre, 
Espanya va presentar als seus socis 
europeus una proposta per endurir les 
relacions de la UE amb Cuba que I'a- 
costava a les tesis nord-americanes. 

La justificació d'aquesta iniciativa era, 
segons les declaracions dels repre- 
sentants espanyols, la falta d'eficacia 
de I'estrategia iniciada tres anys enre- 
re donat I'estancament de les reformes 
comenqades pel regim cuba, la qual 
cosa aconsellava el retorn a les pos- 
tures maximalistes que tan bons resul- 
tats havien donat durant els tres decen- 
nis anteriors. Finalment, la proposta 
espanyola va ser suavitzada per part 
de la Presidencia irlandesa de manera 
que el text consensuat aprovat final- 
ment el 2 de desembre va adoptar un 
to mes conciliador i continuista amb 
les línies traqades anteriorment. Així no 
va impedir que s'obrís una crisi 
diplomatica entre Espanya i Cuba en 
esser retirat el placet al nou ambaixa- 
dor espanyol designat pel Govern 
Aznar. Aquest conflicte ha provocat un 
cert malestar entre els inversors espa- 
nyols que veuen perillar els seus inte- 
ressos. 

La declaració de la UE respecte a Cuba, 
que apareix a les conclusions de I'últim 
Consell Europeu del 14 de desembre, 
s'orienta cap a I'establiment d'un dialeg 
constructiu tot i assenyalant el desig d'u- 
na transició pacifica cap a una democra- 
cia pluralista i advertint la suspensio de 
qualsevol acord en cas d'una violació 
greu dels Drets Humans. Sembla així que 
les portes al dialeg queden obertes din- 
tre del context europeu. En I'ambit bila- 
teral, pero, les previsions no poden ser 
optimistes; de moment el Govern ja ha 
anunciat que la cooperació espanyola 
amb Cuba es limitara a I'Ajut humanita- 
ri o a traves d'ONG i ha demanat a les 
Administracions autonomiques que pro- 
curin ajustar-se a les directrius de la poli- 
tica exterior de I'Estat. m 

BALANF DE LA COOPERACIO BILATERAL ESPANYOLA 

milions % milions milions milions milions o milions 
ptes ptes ptes % ptes % ptes /" ptes 

% 

Cubo 3.410 10.8 1.788 2,7 1.232 1,5 491 0.4 627 0,5 367 0.3 
lberoamerica 16 653 53.1 17.369 26.8 33 082 41.8 46 566 41.3 61 139 51.4 53 730 47.6 
Total bilateral 31 325 100.0 64 61 8 100,O 79 066 100.0 11 2.596 100.0 11 8 929 100.0 112 81 7 100.0 

EVOLUCIO DE LA COOPERACIO ESPANYOLA A M B  CUBA (EN MILIONS DE PESSETES) 

Assistencia tecnica Credits Ajut Alut Subvencions Total Aiut oflcial a l  
i coop, cultural FAD Alimentari d'emerg6ncia 6 :FG cooperació desenvo~u~amen~ 

1 2 3 4 5 ( 1  0 51 
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