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Són els quatre països de l’Amèrica Llatina que desperten més interès entre 

les empreses catalanes i espanyoles 

 

L’Aliança del Pacífic impulsa l’activitat econòmica i 

comercial amb Xile, Perú, Colòmbia i Mèxic 

 
 

 Foment organitza una sessió sobre Xile i l’Aliança del Pacífic per a les empreses 

que desitgin créixer en el mercat més dinàmic de Llatinoamèrica. 

 

 El president de la Comissió d’Internacional de Foment, Joan Canals, destaca 

l’estabilitat i la seguretat econòmica i jurídica de Xile. 

 
 Xile és una interesant plataforma d’accés al continent americà i de projecció a 

l’àrea del Pacífic. 

 
 

 

Barcelona, 04 de juny de 2014 
La constitució de l’Aliança del Pacífic a l’abril de 2011 per impulsar el comerç, l’activitat econòmica i la lliure 
circulació de bens, serveis, capitals i persones entre les economies de Xile, Perú, Colòmbia i Mèxic, representa 
també un avantatge per a les empreses catalanes i espanyoles “ja que aquestes economies són les que 
desperten a l’actualitat el major interès per a les nostres empreses a l’àrea iberoamericana”. El president de 
la Comissió d’Internacional de Foment del Treball, Joan Canals, va fer aquesta afirmació en l’obertura de la sessió 
Xile i l’Aliança del Pacífic en la que van intervenir el Cònsol General de Xile, Matías Undurraga; Montserrat Feliu, 
consultora per a la implantació d’una empresa a l’exterior; Manuel Vergara, director de BC&MC i expert en 
contractació pública, privada i tractats internacionals a Xile; y, per últim, Ignasi Susch, Relationship manager per a 
l’Amèrica Llatina. 
 
Els experts van coincidir a apuntar que Xile és avui una de les economies més obertes del món i a la vegada més 
fiables i que es configura “com una interessant plataforma d’accés a tot el continent americà i amb una important 
projecció cap a l’àrea del pacífic”. 
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 Xile ha sabut dotar-se d’un marc favorable per el desenvolupament de l’activitat empresarial, basat en l’estabilitat i 
en la seguretat jurídica i econòmica, com destaquen des de fa anys els més prestigiosos instituts econòmics 
internacionals. Elements, aquests, essencials per al desenvolupament de tota la iniciativa empresarial, sigui 
aquesta realitzada per empresaris locals o estrangers.  
 
Les dades dels últims anys mostren l’increment de les relacions comercials entre Catalunya, Espanya i Xile, així 
com de les inversions tant catalanes com espanyoles, que són reflex de la realitat assenyalada. 
 
Així, a l’any 2013, el comerç entre Catalunya i Xile, gairebé va arribar als 550 milions d’euros. El que suposa una 
cinquena part del comerç entre Espanya i Xile (les exportacions catalanes suposen el 27% de les espanyoles i les 
importacions el 13,5%). 
 
L’any passat, 3.033 empreses catalanes van exportar a Xile (una tercera part de les empreses espanyoles que van 
exportar a Xile). I ja són 792 les empreses que de forma regular han exportat a Xile en els últims 4 anys. 
 
D’altra banda, de les més de 1.500 empreses espanyoles que s’estima que han optat per implantar-se a Xile, 
diversos centenars són empreses catalanes. 
 
Per als empresaris catalans i espanyols, Xile és sinònim de serietat, seguretat i confiança. 
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