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роль ісПансьКого КаПіталу в Країнах 
латинсьКої америКи наПриКінці хх – 

ПочатКу ххі століття

Статтю присвячено аналізу ролі іспанського капіталу в 
економіці країн Латинської Америки. Висвітлено значення іс-
панських інвестицій, у тому числі прямі інвестиції з Іспанії до 
країн Латинської Америки, галузі господарства. 

The article is devoted to analysis of the role of Spanish 
capital in the economy of Latin American countries. The values of 
Spanish investment in Latin American countries, including direct 
investments from Spain to Latin American countries, spheres of the 
economy, are considered. 

Статья посвящена анализу роли испанского капитала в 
экономике стран Латинской Америки. Освещено значение ис-
панских инвестиций, в том числе прямые инвестиции из Ис-
пании в страны Латинской Америки, сферы хозяйства. 

Починаючи з Великих географічних відкриттів ХVI ст. Іспанія по
глиблює свій влив у країнах Латинської Америки. 

На сучасному етапі особливо важливими виявились економічні ін
тереси, адже латиноамериканський регіон знаходиться на стадії зна
чного економічного та інтеграційного розвитку. Розвиток іспано-ла
тиноамериканських відносин впливатиме на міжнародні економічні 
відносини. Цей вплив обумовлений також нещодавніми змінами в еко
номічній ситуації, які впливають на розподіл ролей “донора” та “реци
пієнта” інвестицій між Іспанією та країнами Латинської Америки.

Найбільш дієвий інструмент економічної експансії в Латинську 
Америку – прямі інвестиції. Інвесторами виступають як іспанська дер
жава, так і найбільші приватні фірми і банки країни.

Для проникнення на ринок використовуються й інші форми впливу: 
кредитування, інженерно-технічні послуги. На державному рівні у низ
ці випадків теж використовується надання кредитів у рамках договорів 

© Анастасія Коваленко, 2013



77Випуск 3

про дружбу і співробітництво. Крім того, Іспанія надає пряму фінансо
ву допомогу низці менш розвинутих держав регіону (Болівії, Ґватемалі, 
Нікарагуа, Парагваю) [1].

П’ять великих підприємств країни – телефонна компанія “Telefonica”, 
нафтовий концерн “Repsol”, енергетичний концерн “Endesa” і великі 
банки SCH (Santander Central Hispano) і BBVA (Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria) – свої інвестиції майже повністю сконцентрували в Латин
ській Америці.

У 1990-х рр. Іспанія посідала перше місце за обсягом інвестицій в 
цей регіон серед західноєвропейських країн. Так, у 1997 р. 51% зарубіж
них інвестицій Іспанії були спрямовані в Латинську Америку [2]. 

На початку ХХІ ст. іспанські прямі інвестиції в Латинській Америці 
складали 5% ВВП усього регіону. Капітали як і раніше йдуть у фінан
сово-кредитну сферу (до 30% загального об’єму), телекомунікаційний 
бізнес (15%), нафтопереробну промисловість і енергетику (13%), газо- і 
водопостачання (6%), інфраструктуру і, звичайно, туризм.

У 2007 р. іспанські капіталовкладення за кордоном склали 84,2 млрд. 
євро. Тільки у державах Латинської Америки у 1993-2007 рр. інвестиції 
іспанських підприємств досягли значної суми в 130 млрд. євро [4].

Станом на 2010 р. іспанські інвестиції складали лише 4% від загаль
ної кількості прямих інвестицій отриманих країнами Латинської Аме
рики ( у 2006-2009 рр. цей показник складав 16%). В основному на ла
тиноамериканському континенті діють вищезгадані корпорації Іспанії 
[7, p. 32].

Іспанія також фінансує інноваційні розробки у галузі енергетики, 
наприклад, виробництво етанолу із залишків від переробники цукрової 
тростини (будівництво фабрики з виробництва біодизелю у м. Розаріо) 
[7, p. 132].

У 2011 р. найбільш привабливими для іспанських інвесторів були 
такі групи країни як Бразилія, Мексика, Колумбія, Перу, а другою гру
пою країн – Болівія, Еквадор, Венесуела[5, p. 4-5].

Одним з видів інвестицій, які почали набувати поширення у країнах 
Латинської Америки у 2012 р., стали венчурні, які вкладаються у ново
створені галузі, які нещодавно почали опановувати, нові технології [6].

2012 р. позначився і низкою конфліктів в інвестиційній сфері, які ви
никли між Іспанією і Аргентиною, Венесуелою, Болівією [3].

Однак, не зважаючи на значну присутність іспанських коштів в еко
номіці країн Латинської Америки, Іспанія в умовах тривалої фінансово-
економічної кризи закликає країни латиноамериканського регіону вкла
дати кошти в іспанську економіку, вбачаючи у цьому один із шляхів 
подолання наслідків кризи.
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