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DCIDOB 40. 
On va l'Amèrica Llatina? 
 
Espanya-Amèrica Llatina: La retòrica i la realitat.
Francesc Bayo



AMERICA LLATINA - ESPANYA 

ESPANYA-AMERICA LLATINA: LA 
LA RETORICA I LA REALITAT 
Francesc BAYO 

Cevolucid histbica recent i el proces que ha seguit Espanya d'incorporacib 
mes activa al sistema internacional (entrada a la CE, OTAN, UEO, etc.), han 
determinat un marc en les seves relacions exteriors on America Llatina ocupa 
un lloc important perd no de miixima prioritat. 

Aquest marc esta condicionat per unes variables que determinen I'orienta- 
ci6 i els límits d'actuaci6. 

En primer lloc cal observar la situa- 
ci6 geopolítica d'Espanya, vinculada a 
Europa, a la Mediterrania i a I'AtlAntic, 
que ha tingut i encara 16 un paper im- 
portant com a espai fonamental en el 
funcionament estratbgic d'occident en 
el conflicte EstIOest, i en I'actualitat 
com a frontera en I'eiq NordISud. 
Aquesta situaci6 prendra un caire o un 
altre en funci6 de I'evoluci6 general de 
la Societat Internacional, que cada ve- 
gada s'ha anat fent m6s complexa i in- 
terdependent en un proces dilatat en el 
temps i accelerat en les darreres deca- 
des d'aquest segle, i del lloc que s'ocu- 
pa en ella, bbviament bastant limitat en 
el cas d'Espanya, i tamb6 per I'Ambri- 
ca Llatina com a conjunt de 20 paisos. 

En segon lloc s'ha de tenir en comp- 
te la inserci6 d'Espanya en I'economia 
internacional. Tradicionalment Espanya 
ha tingut una economia relativament 
vinculada a I'exterior, primer com a po- 
tencia mundial, i despres de la desfeta 
imperial en un lent proces d'adaptaci6 
als corrents tracats per la revolucio in- 
dustrial a Europa. D'aquí neix una de 
les característiques de I'economia 
espanyola com 6s I'alta dependencia 
de capital i tecnologia forana, el que ha 
posat de manifest la necessitat de man- 
tenir bones relacions amb les fonts 
d'aquests bens. En I'actualitat la CE , 
EE.UU i el Jap6 absorbeixen entorn del 
75% de les relacions comercials espa- 
nyoles i proporcionen entorn del 75% 
de les inversions exteriors. 

Finalment tamb6 6s important el con- 
text polític intern en el qual es produeix 
tot I'anterior. La histbria espanyola esta 
marcada per grans enfrontaments ex- 
teriors perb tamb6 interiors, destacant 
varies guerres civils, I'ultima ben recent 

al proces de transici6 democrtitica jun- 
tament amb una decidida política d'in- 
serci6 activa en I'entorn internacional. 

Cal, doncs, situar en aquest'marc el 
lloc que t6 I'Ambrica Llatina en les re- 
lacions exteriors d'Espanya, i evident- 
ment valdria la pena analitzar el cas a 
I'inversa. No obstant, malgrat totes les 
concessions al realisme, tamb6 s'han 
d'observar I'antiguitat de les relacions 
i els diferents contextos histbrics en qub 
s'han succeit, les empremtes conser- 
vades en I'imaginari col.lectiu i la reali- 
tat viva d'una llengua compartida. Tot 
aixb determina la varietat i complexitat 
d'unes relacions que abracen la políti- 
ca, I'economia, la cultura i les persones, 
no en va el transvasament hum&, acu- 
mulat histbricament envers els dos can- 
tons de I'AtIAntic, es pot comptar per mi- 
lions. Una altra cosa 6s aprofitar 
aquesta base real i sobredimensionar- 
la en un exercici de retbrica del que el 
regim franquista ha abusat abastament 
i els diferents governs democratics de 
vegades tampoc no se n'han escapat. 

En les línies següents intentarem re- 
visar breument I'actualitat mes recent 
de I'accib exterior espanyola envers 
I'Ambrica Llatina en tres ambits con- 
crets: les relacions polítiques i diploma- 
tiques, les relacions econbmiques i la 
cooperaci6 al desenvolupament . Som 
conscients que deixem de banda altres 
aspectes importants, com el marc co- 
munitari i el marge d'acci6 espanyol, o 
d'altres que escapen a I'bptica general 
de les relacions internacionals, com ara 
les diferents expressions culturals, hm- 
bit en el que, per cert, desgraciadament 
encara falta molt per fer si volem 
#descobrir-nos* de debb. 

i amb la conseqübncia d'un període dic- Les i 
tatorial de gairebe 40 anys. Aixb ha in- 
fluTt de forma im~ortant en I'ai'llament diplomatiques 

com a característica fonamental de I'ac- El regim franquista va deixar en he- 
ci6 exterior espanyola en moltes dbca- rbncia un interbs envers I'Ambrica Lla- 
des, del que s'ha anat sortint gracies tina, manifestat en una política paterna- 

lista sota la ideologia de la hispanitat. 
Aquesta política ha estat definida de 
substituci6, per compensar la limitada 
relaci6 amb els principals paisos del 
mdn; de pressi6, per refopar la posici6 
negociadora internacional d'Espanya 
(primer amb les potbncies de I'Eix, mes 
tard amb els aliats i els EUA, i a partir 
dels anys 60 amb la CE); i de legitima- 
ci6, utilitzant I'efecte propagandistic de 
la hispanitat per legitimar el regim dic- 
tatorial i encobrir I'aillament interna- 
cional. 

Per contra, els successius governs 
democrhtics s'han plantejat la política 
iberoamericana en el context d'un pro- 
jecte global actiu. Val a dir que en part , 

aquesta política es fa servir per incre- 
mentar el pes específic d'Espanya com 
a potencia mitja en I'entorn internacio- 
nal, perd tamb6 6s cert que les bases 
que la sustenten -la projeccid de la de- 
mocracia, el respecte pels drets hu- 
mans i la cooperaci6 en general- s6n 
ben diferents de les del franquisme. 

Una altra cosa 6s que els objectius 
perseguits han pecat sovint d'una man- 
ca de definici6 i continuitat clares, així 
com de limitacions en els mitjans po- 
sats a disposici6. D'aquesta manera, 
malgrat la constataci6 d'un augment de 
la influbncia espanyola en I'Ambrica 
Llatina en els darrers anys, queda la 
sensaci6 d'una esquerda entre el dis- 
curs oficial i la realitat, característica 
que amb major o menor bmfasi ha es- 
tat present en els governs de Suhrez, 
Calvo Sotelo i Gonzalez. 

En el cas d'Adolfo Suarez el resultat 
ha sigut una política personalista i d'alt 
risc, fins i tot contradictbria, combinant 
bxits com la reanudaci6 de relacions 
amb Mbxic, I'any 1977, o la incorpora- 
ci6 d'Espanya com observadora en al- 
guns organismes regionals (Grup Andí, 
CEPAL), amb accions controvertides 
com el coqueteig amb el rbgirn de Fi- 
del Castro i el Moviment dels No Ali- 
neats, o la política errhtica i ai'llada en 
els conflictes de I'Ambrica Central. 

' 

El govern de Calvo Sotelo va signifi- 
car en general un replegament cap un 
inequívoc pla conservador, amb I'aban- 
d6 de qualsevol vel.leitat ~tercermundis- 
ta*, plasmat en la precipitada forma 
d'ingr6s a I'CTTAN. Va tenir una actitud 
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COMERF ESPANYAAMERICA LLATINA INVERSIONS DIRECTES D'ESPANYA A AMPRICA LLATINA 
1991 EN MILIONS DE PESSETES 

lrnportaclons Exportaclons SALDO TAXA DE 1989 1990 1991 

Mlllons Mlliona Mexic 1.291 8.834 2.851 Mlllons COBERTURA , 

pessetes % pessetes % peSSetes % Guatemala 37 12 26 
Hondures O O 9 

Mbxic 138.378 32.1 63.547 28.1 -75.331 45.8 ' El Salvador O 257 1 1  
Guatemala 513 0.1 2.186 1,0 1.673 426.1 Costa Rlca 62 285 151 
Hondures 2.887 0.7 1.526 0,7 -1.361 52,9 PanamA 18.225 26.810 4.540 
El Salvador 708 0.2 959 0.4 251 135,5 Cuba 18 2.877 158 
Nicaragua 812 0.2 2.005 0.9 1,193 246,9 Rep. Domlnlcana 719 1.611 
Costa Rica 1.475 0.3 1.878 0.8 403 127.3 

513 
Colbmb~a 368 297 999 

PanamA 5.812 1.3 9.316 4,l  3.504 160,3 Venecuela 1 166 1 570 28.007 
Cuba 9.518 2.2 29.440 13,O 19.922 309.3 Equador 96 179 21 
Rep. Domtnicana 3.594 0.8 4.333 1.9 739 120.6 Perú 156 216 1 
Colbmb~a 17.607 4,l  9.879 4.4 -7.728 56,l Bras~l 74 1 8.044 8.522 
Venecuela 19.466 4.5 26.786 11,9 7.320 137.6 Xlle 12617 2.262 

15.506 3.6 4.314 1,9 -11.192 27,8 
4.391 

Equador Bolivla O 7 
Perú 4.335 1.0 4.944 2.2 609 114,O 

24 
Paragual I 1 1  196 886 

Brasil 94.420 21.9 15.930 7,l  -78.490 16,9 Urugual 
Xile 42.590 9,9 16.851 7.5 -25.739 39,6 

2 275 897 585 
Argentina 3.278 13.894 

Bolivia 
35.625 

451 0.1 1.203 0.5 752 266,7 Altres 12 103 - 1 
Paraguai 5.770 1.3 1.048 0,5 -4.722 18,2 . - - -. . . .- . - -- - - - - -. . - . -. . -. 
Urugual 3.347 0,8 3.563 1.6 216 106.5 Total 41.172 67.091 87.321 
Argentlna 

-- 
64.328 14,9 26.133 11.6 -38.195 40.6 

Font E1aborac:o prbpla amb dades del Mtnkrler8 d'Ecanomta I H~senda 

Total 432.017 100.0 225.841 100,O -208.176 52.3 

Font Elaborac6 propla amb dades del Mlnlsterl d'Econom~a I Hlsenda 

absolutament passiva davant el conflic- 
te d'Ambrica Central, i es va trobar total- 
ment descol.locat en el conflicte entre ar- 
gentins i brithnics per les illes Malvines. 

L'experibncia m6s llarga, fins el mo- 
ment, ha estat la dels successius go- 
verns socialistes. Evidentment, una db- 
cada es un temps mes apropiat per 
assajar un model de política (Suhrez va 
governar durant quatre anys i mig i Cal- 
vo Sotelo un any i escaig). Quan el 
PSOE arriba al poder, tenia ja una am- 
pla trajectbria en I'oposici6 -clandesti- 
na i legal- i tenia referbncies molt con- 
cretes sobre I'Ambrica Llatina. El model 
inicial de política dissenyat, forca actiu 
i sovint conflictiu amb els EUA, aviat es 
va abandonar en un proc6s dd'adaptaci6 
per un altre m6s realista, cercant m6s 
eficiicia, en comptes de gestos simbb- 
lics, perd de resultat polític baix. 

Aixi, en el cas del conflicte centrame- 
rich, on I'absbncia d'interessos econb- 
mics importants permetia una m6s gran 
implicacid ideolbgica, la política socia- 
lista va assumir posicions properes als 
moviments revolucionaris, creant falses 
expectatives en els sandinistes i recels 
en els governs vei'ns. El gir cap a posi- 
cions rn6s moderades entorn al projecte 
de pau de Contadora i la política des- 
plegada en la CE per implicar-la políti- 
cament i econbmicament en la solucid 
del conflicte regional, marquen les no- 
vesfites de I'accib espanyola. El fruit re- 
collit ha estat la invitaci6 a Espanya a 
participar eh les forces de pacificacid 
de Nacions Unides a Nicaragua i El 
Salvador. 

Amb Mbxic i Sud-ambrica la relaci6 
política ha estat menys agitada. L'inte- 
rbs s'ha centrat en el recolzament a I'ex- 

tensi6 del model democrhtic en la re- 
gi6 i en la recerca de vies i mecanis- 
mes per dinamitzar les esquifides rela- 
cions econbmiques. S'ha de diferenciar,. 
perb, el tractament que es dona als .ge- 
gants~ de la regi6 -principalment Mb- 
xic, Argentina i Brasil-, dels paTsos mit- 
jans -Venecuela, Colbmbia, Xile-, 
dels mes petits -Uruguai, Equador, 
Paraguai- o els m6s pobres -Perú, 
Bolívia. 

Els grans i els mitjans tenen econo- 
mies amb potencial de creixement. Al- 
guns d'ells aspiren a jugar un paper re- 
llevant en les relacions internacionals 
de la regi6, fonamentalment Mbxic, Ar- 
gentina i Brasil, perb tambe Venecuela 
i en certa forma Colbmbia i Xile. Aixb 
sdn elements que Espanya ha de tenir 
en compte i actuar sense prepotbncies 
inútils que nomes servirien per ferir 
sensibilitats. 

Un cas excepcional i f o ~ a  controver- 
tit 6s el de la relaci6 amb Cuba, una de 
les darreres colbnies, i on els interes- 
sos humans i econbmics espanyols te- 
nen un relativa importhncia. Cuba,te un 
elevat percentatge de descendents 
espanyols en generacions recents, al- 
guns inclús sbn peninsulars de naixe- 
men, i 6s un dels destins principals de 
les.exportacions i les inversions espa- 
nyoles a Ambrica Llatina. Val a dir que 
aixb tamb6 es correspon a I'inversa. 
Espanya 6s un important soci comer- 
cial i inversor per Cuba, així com un cre- 
ditor considerable (uns 1000 milions de 
dblars sobre un deute total entorn els 
6000 milions). Tot aixb obliga a una 
política de prudbncia enfront els exa- 
bruptes de Fidel Castro, perb amb uns 
objectius diferents de la política d'ofe- 

gament seguida pels EUA amb I'embar- 
gament. 

Les relacions econbmiques: 
El comerq 

Si observem I'evolucib del comerc en 
els darrers 20 anys s'aprecia una rela- 
tiva davallada de la importhncia d'Amb- 
rica Llatina per Espanya, malgrat un fort 
augment entre els anys 70 i 80 que s'es- 
tanca en aquesta dbcada. D'altra ban- 
da, el fort creixement del comerc exte- 
rior espanyol s'ha concentrat quasi 
Bxclusivament en la CE i els pa'isos in- 
dustrials m6s importants. Aixi, la quota 
comercial llatinoamericana 6s el 4,5010 

de les importacions i el 3,6010 de les ex- 
portacions espanyoles. No obstant, el 
comerc amb I'Ambrica Llatina continua 
sent per Espanya important en compa- 
raci6 amb altres paisos europeus (no- 
m6s superat per Alemanya, Fran~a, ItA- 
lia i el Regne Unit). Cal dir, tamb6, que 
per Ambrica Llatina Espanya represen- 
ta entorn un 3% de les exportacions i 
poc mes del 2% de les importacions. 

Cexplicaci6 fonamental d'aquesta si- 
tuaci6 radica en la rígida estructura asi- 
mbtrica dels intercanvis. Els productes 
exportats pels llatinoamericans s6n 
principalment matbries primeres 
caracteritzades per la seva vulnerabili- 
tat a les pressions internacionals de fi- 
xaci6 de preus, baixa elasticitat per part 
de la demanda i poc valor afegit. A mes, 
considerant els casos per pa'isos s'ob- 
serva igualment una escassa diversifi- 
caci6, concentrant-se en pocs produc- 
tes el gruix de I'exportacib. Segons el 
país ser& la carn, el cafb, el petroli o les 
llavors oleaginoses. En canvi, com a 
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promig de 20 països, les exportacions 
espanyoles a I'Amèrica Llatina són de 
productes manufacturats, que podrien 
tenir una demanda més creixent. 

Altres explicacions conjunturals de I'es- 
tancament comercial serien les restric- 
cions llatinoamericanes a les importa- 
cions degut a I'obligació de desviar 
recursos per pagar el deute extern, a 
més de I'esgdament -per la mateixa raó 
del deute- de la tradicional via de finan- 
çament espanyol de les exportacions. 

En quant als volums i saldos, s'obser- 
va en el total global un dèficit per part 
espanyola d'uns 200.000 milions de 
pessetes anualment, i en la distribució 
per països s'aprecia una notable con- 
centració en les 6 economies més 
grans i dinàmiques, que reben més del 
70% de les exportacions i proporcionen 
més del 85% de les importacions espa- 
nyoles. En canvi, els països més petits 
o els d'economia més estancada parti- 
cipen en menor proporció i inclús són 
deficitaris respecte a Espanya. 
(Veure el quadre comerç) 

Les inversions 

Una situació similar es pot constatar 
en les inversions doncs, malgrat un no- 
table increment en termes absoluts, 
Amèrica Llatina ha anat perdent impor- 
tància relativa coma destí de les inver- 
sins exteriors espanyoles més orienta- 
des a la CE. En tot cas, de la inversió 
espanyola destinada a països en vies 
de desenvolupament (PVD), Amèrica 
Llatina representa per Espanya el des- 
tí més important, amb més o menys la 
meitat del volum. També cal resaltar la 
posició espanyola respecte als altres 
països europeus, el quart inversor a 
Amèrica Llatina darrera de França, 
Alemanya i el Regne Unit. 

A diferència del comerç, que està Ili- 
gat a I'intercanvi de bèns i serveis, els flu- 
xes d'inversions cap Amèrica Llatina pre-
senten notables fluctuacions en funció de 
les oportunitats de negoci, pel que és 
més difícil analitzar I'evolució dels vo- 
lums. S'observa, però, una accentuada 
concentració en grups de països segons 
diverses raons: els més grans econòmi- 
cament (Brasil, Mèxic i Argentina); els de 
creixement econòmic més dinàmic entre 
els països d'economia mitjana (Xile, Co- 
lòmbia i Veneçuela); els distingits per al- 
gun atractiu concret especial (sector tu- 
rístic a Cuba i República Dominicana, 
legislació fiscal relaxada a Panamà i al- 
tres països caribenys). 

En origen, el gruix de la inversió espa- 
nyola procedeix de la gran empresa pú- 
blica i també d'alguns grans grups pri- 
vats. Per sectors les quantitats més 
importants van dirigides a: infraestructu- 
res (línies aèries, ferrocarrils, energia); 

serveis públics generals (telèfons, xarxes 
d'aigua, gas i electricitat); construcció na- 
val; sector petroler; turisme; i banca. 
(Veure el quadre d'inversions) 

Deute extern 

Encara que pel conjunt del deute ex- 
tem llatinoamerica Espanya només repre- 
senta el 2,15% en el total dels principals 
creditors, el grau d'exposició en la regió 
respecte als altres creditors és el més 
gran (24,3%), ja que, del total de pres- 
tecs espanyols als PVD, el 61,8% es con- 
centra a Amèrica Llatina. Espanya és el 
principal creditor del món occidental per 
Cuba, el segon més important per Gua- 
temala i República Dominicana, així com 
un dels més importants de Nicaragua. 

Davant d'aquesta situació, la posició 
oficial espanyola s'ha mostrat ambivalent: 
mentre per un cantó s'ha intentat utilit- 
zar el tema del deute extern per incre- 
mentar d'alguna forma el nivell d'influen- 
cia política a I'Amèrica Llatina, per un 
altre s'ha mantingut una posició que per- 
meti ser considerat com un membre res- 
ponsable del grup de països creditors. En 
qualsevol cas, la manca d'un pes polític 
important per influir en grans solucions 
globals s'ha cobert individualment amb 
concessions bilaterals en els crèdits ofi- 
cials, com els casos de Bolívia, Nicaragua 
i Mèxic, amb qui es va organitzar una 
operació de certa envergadura, avalada 
pel govern mexicà, i en la que va partici- 
par també la banca privada espanyola. 

La cooperació al desenvolupament 

Podem dir que I'Amèrica Llatina té un 
lloc prioritari amb més de la tercera part 
de I'assistència  tècnica i la cooperació 
cultural, la cinquena part dels crèdits del 
Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD) 
i el 70% de les ajudes i subvencions a 
ONG's, segons el balanç de seguiment 
de la Cooperació espanyola al 1990. 

Una altra cosa és que malgrat el crei- 
xement dels volums aplicats per Espa- 
nya, del 0,13% al 1981 s'ha passat al 
0,2% del PNB al 1990, les xifres del con- 
junt general d'ajuda oficial al desenvolu- 
pament (AOD) espanyola encara estan 
per sota del promig dels països de 
I'Organització per a la Cooperació i el De- 
senvolupament Econòmic (OCDE) 
--entorn el 0,35% del PNB-. 

En quant a la distribució per volums 
i països destaca el mateix grup de sis 
que es considera que tenen prou pes 
polític; estan portant a terme els indis- 
pensables ajustaments econòmics i ofe- 
reixen la suficient seguretat jurídica a 
les inversions estrangeres com per 
atreure el sector privat espanyol. Amb 
tots ells s'han signat Acords Generals 

de Cooperació (Argentina, al 1988, on 
es preveu mobilitzar 3.000 milions de 
dòlars en un programa de cinc anys; 
Mèxic, 1990, 4.000 milions de dòlars; 
Veneçuela, 1990, 3.000 milions de dò- 
lars; Xile, 1990,2.000 milions de dòlars) 
o s'està negociant, com són els casos 
de Brasil i Colòmbia. Amb els altres paï- 
sos els volums són menors i inclús el 
tipus de la cooperació s'aproxima més 
al nivell assistencial. 

A nivell multilateral destaca la inicia- 
tiva del Conveni signat amb el Banc In- 
teramericà de Desenvolupament (ID) 
que estableix la creació d'un Fons Vè 
Centenari per valor de 500 milions de 
dòlars; més 150 milions destinats a sub- 
vencionar els tipus d'interès reals per 
a condicions concessionals. 

Conclusions 

En la política s'ha apreciat un avenç 
notable respecte al model de relació del 
franquisme que ha desembocat en un 
respecte i una influència important , 
però també s'ha de constatar una man- 
ca de projecte continu i estable, així 
com la relativa eficàcia dels limitats mit- 
jans. En definitiva, podríem dir que s'ha 
perseguit una política de prestigi (inclús 
d'aparador) però sense uns objectius 
clars i ambiciosos com en el cas de la 
política cap a Europa. 

En el camp econòmic és on trobem 
les limitacions més importants. El volum 
comercial és baix, poc diversificat i molt 
concentrat en pocs països. Les inver- 
sions encara trigaran a anar mas- 
sivament cap a unes economies amb 
tants problemes i mentre no es solucio- 
ni el principal, el deute extern. 

La cooperació al desenvolupament, 
que és el principal mitjà del que es pot 
valer el govern espanyol per estimular 
les relacions econòmiques, no mobilit- 
za grans recursos, en part per la capa- 
citat limitada de I'economia espanyola, 
i fins al moment no esta demostrant 
gran eficàcia. D'altra banda, en els ca- 
sos en què les xifres són de certa con- 
sideració, principalment a través de crè- 
dits FAD, el futur esta amenaçat per la 
normativa recent del Comitè d'Ajuda al 
Desenvolupament (CAD) de I'OCDE - 
resultat de la guerra comercial entre els 
EUA i la CE-, que afecta precisament 
a aquest instrument i als principals paï- 
sos on Espanya I'aplica. 

En qualsevol cas, si exceptuem els 
EUA, el Japó i les quatre o cinc econo- 
mies més potents de la CE, Espanya 
ocupa un lloc important en les relacions 
econòmiques internacionals d'Amèrica 
Llatina. Una altra cosa serà que es tre- 
balli per consolidar i, a ser possible, mi- 
llorar aquesta situació. 

slou
Línea


