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Companiile transnaţionale pot stimula contribuţiile către o creştere 

economică cu emisii reduse de carbon 
 
Participarea corporaţiilor transnaţionale (CTN) şi utilizarea strategică a investiţiilor străine poate 
ajuta statele aflate în proces de dezvoltare şi de tranziţie să dezvolte o economie cu emisii reduse 
de carbon, conform Raportului Mondial al Investitiilor UNCTAD 2010. 
 
Deşi negocierile internaţionale asupra schimbărilor climatice se desfaşoară într-un ritm lent, 
principalele preocupări ale statelor in curs de dezvoltare – domeniul financiar şi cel tehnologic – 
pot fi parţial abordate printr-o valorificare eficientă a resurselor companiilor transnaţionale. 
Conform raportului, guvernele pot atinge acest obiectiv prin aprobarea unor programe de investiţii 
naţionale sustenabile. 
 
UNCTAD a lansat cea de-a 20-a ediţie a RMI care este subintitulata emblematic Investiţii Verzi. 
Documentul analizează caracteristicile, contribuţiile, sectoarele-cheie, factorii antrenanţi şi 
determinanţii implicării companiilor transnaţionale în direcţia atingerii obiectivului de creştere 
economică bazată pe emisii reduse de carbon. Totodată, analizează politicile guvernamentale care 
pot stimula acest proces.  
 
CTN pot contribui la reducerea emisiilor de carbon prin imbunătăţirea proceselor de producţie în 
cadrul operaţiunilor şi a lanţului de valori, dar şi prin producerea şi comercializarea unor bunuri şi 
servicii ecologice. În acest proces, corporatiile pot furniza capitalul şi tehnologia de ultimă oră 
necesare eforturilor globale în combaterea schimbărilor climatice. Raportul subliniază faptul că 
aceste contribuţii sunt deja realizate de CTN.  
 
UNCTAD estimează că, în anul 2009, fluxurile de investiţii străine directe (ISD) destinate zonelor 
cheie ale mediului de afaceri (surse regenerabile de energie, reciclare şi tehnologii cu emisii 
reduse de carbon) au insumat aproximativ 90 de miliarde de dolari. Tinând cont de investiţiile verzi 
incorporate în alte industrii şi de alte activităţi non-profit ale CTN, volumul total de investiţii este 
mult mai mare. 
 
Deşi investiţiile străine verzi sunt deja substanţiale, potenţialul pentru fluxuri adiţionale de investiţii 
străine verzi este enorm, pe măsură ce ne indreptăm spre o economie cu emisii reduse de carbon. 
Zonele în care aceste investiţii pot avea un impact major asupra reducerilor de emisii includ 
sectoarele industriale şi de electricitate. Transportul, construcţiile, administrarea deşeurilor, 
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silvicultura şi agricultura pot beneficia de pe urma participării CTN, dar de cele mai multe ori 
indirect. De exemplu, CTN pot furniza vehicule electrice care determină reducerea emisiilor în 
sectorul transporturilor sau determină furnizorii de produse agricole să utilizeze metode ecologice. 
Tinând cont de potenţialul efect negativ al investiţiilor străine verzi, UNCTAD propune ca eforturile 
de atragere a investiţiilor să fie insotite de măsuri guvernamentale privind concurenţa, sectorul 
industrial şi politicile sociale.  
 
O altă problemă importantă o reprezintă posibila relocare a gazelor cu efect de seră (GES) – 
mutarea operaţiunilor în locaţii in care reglementările privind mediul sunt mai permisive. Raportul 
discută despre acest tip de “scurgeri de carbon”, observând că, în timp ce aceste acţiuni ale CTN 
pot genera profit pe termen scurt datorită capacităţii de producţie crescute, “scurgerea de carbon” 
încetineşte eforturile globale de reducere a emisiilor. Proporţia acestor activităţi este greu de 
evaluat. UNCTAD sugerează ca, în loc să abordeze problema la nivel naţional (de exemplu, prin 
tarife stabilite în funcţie de conţinutul de carbon al produselor), guvernele ar putea să combată 
direct cauza scurgerilor de carbon, operând prin mecanisme de guvernare corporaţională, precum 
metode imbunătăţite de raportare şi de monitorizare.  
 
În  cadrul raportului, UNCTAD propune un “Parteneriat Global pentru Investiţii Verzi” cu scopul 
de a determina o sinergie a promovării investiţiilor şi a ameliorării schimbărilor climatice. Această 
abordare poate stimula volumul de investiţii verzi, astfel incât să fie fezabila creşterea şi 
dezvoltarea durabilă. Un astfel de parteneriat ar trebui să conţină cinci iniţiative politice: 
  
1. Stabilirea unor strategii de promovare a investiţiilor durabile. Acestea presupun 
dezvoltarea unor cadre legislative în statul-gazdă care să atragă investiţii verzi din partea CTN, 
implementarea de programe pentru acestea, mobilizarea statului gazdă, precum şi sprijinul 
internaţional pentru proiectele verzi. 
 
2. Facilitarea replicarii tehnologiilor verzi. Acest lucru presupune stabilirea unui cadru care să 
incurajeze fluxurile transnaţionale de tehnologie, precum şi a legăturilor dintre CTN şi companiile 
locale, întărind capacitatea de absorbţie a tehnologiilor ecologice de către statele în curs de 
dezvoltare şi stimulând programe de parteneriat între ţări pentru generarea tehnologiei şi schimbul 
tehnologic intre state.  
 
3. Certificarea contribuţiei Acordurilor Internaţionale de Investiţii (AII) la atenuarea 
schimbărilor climatice. Acest lucru implică introducerea unor clauze verzi în cadrul unor AII 
viitoare şi stabilirea unor înţelegeri multilaterale, astfel incât să se asigure  o coerenţă între AII 
existente şi politicile de dezvoltare legate de schimbările climatice.  
 
4. Armonizarea plafonului emisiilor de GES ale companiilor. Acest lucru presupune crearea 
unui standard global pentru afisarea nivelului de emisii al corporaţiilor, îmbunătăţind transparenţa 
operaţiunilor străine şi a activităţilor din cadrul lanţului de valori, precum şi integrarea “celor mai 
bune practici” pentru acestea prin intermediul mecanismelor de reglementare ale guvernării 
corporaţiilor (precum cerinţele pentru participarea la bursă). 
 
5. Înfiinţarea unui centru internaţional de asistenţă tehnică pentru emisii reduse (L-TAC). Un 
astfel de centru ar susţine statele în curs de dezvoltare, în special statele cele mai slab dezvoltate, 
în formularea şi implementarea unor strategii de atenuare a schimbărilor climatice, prin oferirea de 
competente necesare de la agenţii multilaterale şi din alte surse şi prin furnizarea unui pachet 
integrat de recomandări, mai ales în ceea ce priveşte atragerea de resurse ecologice, tehnologice 
si financiare, de la companiile transnaţionale.  
 

Raportul Mondial al Investiţiilor şi baza sa de date sunt disponibile online la http://www.unctad.org/wir 
http://www.unctad.org/fdistatistics  şi http://www.unctad.org/diae 
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