OPORTUNITATS DE MERCAT:
PER QUÈ PANAMÀ?

Amb una població de 4 milions d'habitants, Panamà té una posició privilegiada en diverses classificacions de
creixement i desenvolupament d'Amèrica Llatina i és el país amb el major nivell de vida de la zona. És el
segon país més competitiu de la zona segons el Fòrum Econòmic Mundial i el país d’Amèrica Llatina amb
major creixement econòmic.
La seva condició de país de trànsit entre les costes dels oceans Atlàntic i Pacífic influeix significativament en
el comerç mundial gràcies al Canal de Panamà.
Actualment ofereix una àmplia plataforma de serveis marítims, comercials, immobiliaris i financers, entre la
zona Lliure de Colom, la zona franca més gran del continent i la segona del món.
La inversió pública és el motor de la majoria dels projectes. El país està immers en un procés de
modernització de les seves infraestructures. Afecta l'ampliació i construcció d'aeroports, presons, hospitals,
col·legis, centres públics, carreteres...
En els últims anys, s'ha incrementat el valor de les importacions de béns de consum transformats, productes
farmacèutics i vehicles automotors.
PER QUÈ COSTA RICA?

Costa Rica, amb una població de més de 4,5 milions d’habitants, és una de les democràcies més
consolidades d’Amèrica i el país més segur de la zona econòmicament parlant.
Els inversors estrangers són atrets per la seva estabilitat política i els alts nivells d’educació, així com els
incentius fiscals oferts a la zona de lliure comerç. L’entrada, l’any 2009 a la zona de lliure comerç amb els
Estats Units i els països de Amèrica Central així com l’acord de lliure comerç amb la UE el març de 2011 ha
permès la liberalització d’alguns sectors i la disminució del proteccionisme envers alguns productes
estrangers.
Els sector que presenta més oportunitat és el sector serveis, amb un 71% del PIB.

PER QUÈ GUATEMALA?

Amb una població de gairebé 16 milions d’habitants, és un país molt interessant per a les exportacions
espanyoles que, des de 2002 tenen oberta l’assegurança de crèdit de l’exportació CESCE.
Guatemala manté un programa ampli de cooperació amb la UE i està adherit a l’Acord d’Associació entre la
UE i Centre Amèrica.
Les oportunitats d’inversió que ofereix el país són arran de la privatització d’empreses públiques i serveis
públics com són ara la distribució energètica i les telecomunicacions.

