
 
 

                                                          
 

 El Nuevo Capital Árabe     10 Junio 2013 

 

El Nou Capital Àrab: Principals Actors i Oportunitats per a 

Empreses Espanyoles 

 

10 de Juny de 2013 

IEMed, Barcelona 

 

L’estudi  ‘‘El nuevo capital árabe: principales actores y oportunidades para empresas españolas’’ ha 

estat realitzat per Jacinto Soler i finançat i editat per Casa Árabe, a partir de la base de dades de Zawya 

(Thomson Reuters). L'estudi realitza una anàlisi dels principals actors i fons del capital àrab, així com de 

les seves estratègies d'inversió, amb casos d'empreses espanyoles que realitzen projectes en països 

àrabs amb finançament o en associació amb socis àrabs. 

 

En els últims anys, els fons sobirans dels Països del Consell de Cooperació del Golf han crescut 

extraordinàriament. Els esdeveniments de la "Primavera Àrab" i els processos actuals de transició, 

suggereixen noves perspectives d'inversions en projectes de desenvolupament econòmic, en sectors 

com les infraestructures de transport i energia, urbanització, gestió d'aigua, habitatge social i 

desenvolupament turístic i industrial. En aquest context, l'experiència i la competitivitat internacional 

adquirida per les empreses espanyoles pot conjugar-se amb una estratègia triangular d'expansió a les 

economies àrabs de la mà de socis capitalistes àrabs, especialment del Golf, fent així front a  

l'escassetat de crèdit europeu, afavorint el creixement i la internacionalització d'aquestes empreses i 

reforçant la cooperació hispano-àrab.. 

 

PROGRAMA 

 

11:00-11:30 Arribada convidats i acreditació *  

 

11:30-12:00 Obertura 

Senén Florensa, President executiu, Institut Europeu de la Mediterrània 

Eduardo López Busquets, director general, Casa Árabe 

 

12:00-12:45 Presentació de l'estudi "El Nou Capital Àrab. Principals actors i estratègies 

d'inversió" 
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Jacinto Soler Matutes, Professor Associat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i 

autor de l'estudi 

 

 

12:45-13:30  Experiències empresarials de cooperació i inversió àrabs 

Moderador: Andreu Bassols, director general, Institut Europeu de la Mediterrània. 

Josep Andreu i Figueras, President, Autoritat Portuària de Tarragona 

Albert Alsina, director, Fons Mediterrània Capital FCR - Mediterrània 

Josep Marsal, Soci, Cuatrecasas - Gonçalves Pereira 

Daniel Font, Director, Mixta Àfrica 

 

13:30 -14:00 Debat 

 

14.00 Cloenda  

 

 

Lloc: Institut Europeu de la Mediterrània (Girona, 20. 08010 Barcelona) 

*Entrada lliure prèvia confirmació d’assistència a:  

http://www.iemed.org/llista_activitats/el-nou-capital-arab-principals-actors-i-oportunitats-per-a-

empreses-espanyoles/inscripcio_activitat 
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