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Mèxic i les multinacionals “espanyoles”

Siguin quins siguin els motius pels quals 
l’actual president de Mèxic Andrés López 

Obrador (AMLO) ha deixat al descobert les 
diferents activitats de les multinacionals de 
matriu espanyola a Mèxic i la seva connivèn-
cia amb els tres últims governs del país des de 
la presidència de Vicente Fox el 2000, els fets 
no poden ser més impactants.

Recordem, la victòria electoral de l’ac-
tual president el juliol del 2017 va significar 
una ruptura amb el règim polític imperant 
a Mèxic per l’hegemonia del PRI (Partit 
Revolucionari Institucional) l’alternança 
del PAN (Partit d’Acció Nacional) el 2000 
i la tornada d’Enrique Peña Nieto (del PRI) 
el 2012 (Els mandats presidencials són de 
sexennis i els presidents no es poden tornar 
a presentar). El PRI i el PAN, van practicar 
una política de total subordinació a l’aliat 
del nord, que es va traduir sobretot en la 
signatura i posada en aplicació el gener de 
1994 de l’ALENA, tractat de lliure comerç 
entre els USA, Canadà i Mèxic. El 2018 
aquest tractat va ser revisat i es va signar 
un nou Tractat (USMCA) imposat per 
Trump i que buscava imposar quotes de 
producció nord-americana a la producció 
d’automòbils,

En aquesta carta no pretenem analitzar 
les conseqüències d’aquests tractats de lliu-
re comerç, però un balanç ràpid permet 
concloure que només han beneficiat les 
grans multinacionals (la immensa majoria 
dels EUA). Aquests tractats són un formi-
dable element de pressió que determina 
l’acció dels governs mexicans i més quan 
l’actual govern intenta defensar la sobirania 

del país i es veu sotmès a tots els xantatges 
possibles per haver aixecat la catifa. 
Actualment se li exigeix a Mèxic i al seu 
govern que siguin el tampó per impedir 
l’emigració dels països d’Amèrica central 
destruïts a les bases econòmiques pels trac-
tats de lliure comerç.

La Unió Europea se suma al banquet
L’any 2000, es va signar l’Acord de lliure 
comerç amb la Unió Europea. Aquest acord 
d’”obertura comercial” va ser particularment 
impulsat pel president Vicente Fox, el qual 
en la seva visita a Espanya el 2002 (saludant 
Joan Carles “que pasó, mi rey”) va establir, 
afavorit per Aznar, el desembarcament de les 
g r a n s  m u l t i n a c i o n a l s  e s p a ny o l e s . 
Particularment la Repsol (que avui és el líder 
al comerç energètic de distribució minorista)

En pocs anys el desembarcament va ser 
massiu. Avui hi ha unes 7.000 empreses 
d’origen espanyol i una inversió de 75.000 
milions d’euros, els segons després dels 
Estats Units.

Des del 2000 al 2020 ha crescut quali-
tativament aquesta penetració econòmica.

Al sector financer, BBVA i Santander 
són el primer i tercer banc (al mateix temps 
que tanquen oficines i suprimeixen desenes 
de milers de llocs de treball a Espanya).

Repsol ja els hem citat, però el principal 
“inversor” és Iberdrola, seguida d’Endesa, 
Acciona,  Naturgy,  a  un al t re  nivel l 
Telefónica (segon operador en mòbils); a 
nivell d’infraestructures OHL i FCC, sense 
parlar del sector turístic.

Totes aquestes inversions s’han realitzat 
en “connivència amb el poder polític” (veu-
re La Jornada -diari mexicà- del 13 de fe-
brer del 2022)

En efecte, “l’obertura econòmica” dóna 
passos a un procés brutal de privatitzacions 
en què les multinacionals espanyoles parti-
cipen amb “informació privilegiada”. Es 
multipliquen els contactes entre governs i 
alguns personatges com l’expresident es-
panyol Felipe González actuen com a “lo-
bbistes” de pro. Tots aquests escàndols 
estan apareixent a la premsa mexicana, sens 
dubte impulsats pel govern Obrador.

Però, com era d’esperar, la premsa es-
panyola, liberal o conservadora amaga 
aquests fets i es llança aquests últims dies a 
una campanya d’insults contra el president 
mexicà, des de “pendejo” com l’anomena 
l’ABC, a demagog populista com l’anomena 

El País. Tot per amagar la veritat.

L’interès dels treballadors i pobles 
d’Espanya

No, no és diferent del poble i els treballadors 
mexicans. I no es tracta només de rendir jus-
tícia a un passat no tan llunyà. Va ser Lázaro 
Cárdenas, no només qui sense condicions va 
ajudar la República sinó que va acollir dese-
nes de milers d’exiliats víctimes de la nostra 
guerra civil, com va acollir els d’altres paissos 
perseguits per la burgesia o l’estalinisme. 
Avui encara habiten a Mèxic al voltant de 
130.000 espanyols (35 mil mexicans a 
Espanya).

Aquest deute històric exigeix als treballa-
dors d’avantguarda del nostre país restablir la 
veritat. I en aquest cas, la denúncia clara i 
concreta de com les multinacionals espanyo-
les participen en el saqueig d’una nació sobi-
rana. Com les multinacionals utilitzen el po-
der polític, amb acord de tots els governs –
Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez– per defen-
sar els seus interessos producte del saqueig.

No són paraules, són fets.
Sota el govern Calderón (2006/2012) es liqui-
da el 2009 l’empresa publica “Luz y fuerza 
del centro”. És l’entrada d’Iberdrola. La qual 
sap ser agraïda. Després del seu mandat 
Calderón troba un lloc (el 2016) al Consell 
d’administració d’Avengrid, filial nord-ame-
ricà d’Iberdrola, i la seva Secretària (ministra) 
d’energia Kessel Martínez és nomenada 
membre del consell d’administració d’Iber-
drola Mèxic, lloc que ocupa de 2013 a 2020 
(la premsa mexicana informa àmpliament 
sobre aquests fets, així com els emoluments 
cobrats) A Espanya d’això se’n diu “portes 
giratòries”

Quan això es fa públic les últimes setma-
nes, AMLO no dubta a qualificar aquests 
comportaments com a “immorals” i denun-
ciar la corrupció subjacent de les multinacio-
nals espanyoles.

Aquesta denúncia no sols és certa sinó 
que ha de ser recolzada pels treballadors es-
panyols i les organitzacions que diuen defen-
sar els seus drets.

És de l’interès dels treballadors i pobles 
del nostre país mostrar la nostra solidaritat 
amb la nació mexicana, la seva sobirania da-
vant d’un enemic comú: les multinacionals i 
els règims al seu servei, en aquest cas la 
Monarquia hereva de Franco i els governs que 
la serveixen.
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