
 UNITED NATIONS CONFERENCE ON  CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR  
 TRADE AND DEVELOPMENT  LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
 (UNCTAD)  (CNUCED) 

 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

EMBARGO 
      Conţinutul acestui comunicat de presă, precum şi alte 

materiale care fac referire la Raport, nu pot fi utilizate, 
menţionate sau citate de niciun mijloc de comunicare în 
masă scris, radio/TV sau electronic înainte de data de 

26 iulie 2011 ora 19:00 / ora Bucureştiului 
 

 
UNCTAD/PRESS/PR/2011/026∗ 

Original: English 
 

INVESTIŢIILE DIN AMERICA LATINĂ ŞI CARAIBE SUNT 
IMPULSIONATE DE CĂTRE NOILE COMPANII ASIATICE  

DIN PETROL ŞI GAZE, PRECIZEAZĂ RAPORTUL 
 

Geneva, 26 iulie 2011 – Fluxurile de ISD către America Latină şi Caraibe au crescut cu 13% în 
2010, ajungând la 159 de miliarde de dolari, după cum precizează Raportul Mondal al 
Investiţiilor 2011.  
 
Cea mai mare creştere a fost înregistrată în America de Sud, unde ISD au crescut cu 56% la 
86 de miliarde, doar Brazilia atrăgând 57% din total. Influxurile către America Centrală au 
crescut cu 20% la 25 de miliarde de dolari, din care Mexicul a atras 19 miliarde. Fluxurile către 
Caraibe au scăzut cu 26%, la 48 de miliarde de dolari, din care centrele financiare offshore au 
reprezentat 95%, după cum se arată în Raportul Mondial al Investiţiilor 20111 (RMI ‘11).  
 
Intitulat “Modele de tip non-equity de producţie şi dezvoltare internaţională”, publicaţia se 
lansează astăzi la nivel mondial. 
 
Ieşirile de ISD din America Latină şi Caraibe au crescut cu 67% la 76 de miliarde de dolari în 
2010, cea mai mare sumă înregistrată în toate regiunile economice ale lumii, se precizeaza în 
raport. Redresarea se datorează creşterilor puternice înregistrate în Brazilia şi Mexic, cei doi 
principali investitori externi ai regiunii. (figura 1) 
 
                                                 
* Contacts: UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 5828, +41 79 502 43 11, 
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press  
1 Raportul Mondial al Investitiilor 2011: Modele de tip non-equity de productie si dezvoltare internationala (RMI 
‘11) (Sales No. E.11.II.D.2, ISBN-13: 978-92-1-112828-4) poate fi obtinut de la United Publication Sales and 
Marketing Office la adresa mentionata mai jos sau de la agentiile de vanzare ONU din toata lumea. Pretul: $ 95 
(50% reducere pentru rezidentii tarilor in curs de dezvoltare, si 75% reducere pentru rezidentii tarilor cel mai putin 
dezvoltate). Pretul reprezinta o copie printata a Raportului si un CD. Cumparatorii care prefera sa cumpere Raportul 
sau CD-ul separate, sau sa obtina cantitati mari trebuie sa consulte birourile de vanzare. Comenzi sau intrebari 
trebuie trimise la: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, 
NY 10017, United States. tel.: +1 212 963 8302, fax: +1 212 963 3489, e-mail: publications@un.org   
https://unp.un.org. 
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Creşterile intrărilor şi ieşirilor de ISD s-au datorat profiturilor fuziunilor şi achiziţiilor 
transnationale. America Latină şi Caraibe a înregistrat o creştere rapidă a fuziunilor şi 
achiziţiilor transnaţionale, de la valori negative din cauza lipsei de investitii din 2009 la 29 de 
miliarde de dolari în 2010, cel mai ridicat nivel atins de regiune din 2000. Acest lucru atestă un 
interes crescut din partea firmelor străine pentru achiziţionarea întreprinderilor din America 
Latină după un deceniu de activitate transfrontalieră scăzută în regiune. Totuşi, multe dintre 
achiziţiile din industria extractivă de petrol şi gaze din America de Sud au fost realizate de către 
corporaţii transnaţionale asiatice în curs de dezvoltare, în mare parte din China şi India (tabelul 
1).  
 
Din punctual de vedere al cumpărătorului, companiile transnaţionale – impulsionate de 
creşterile economice din ţările de origine – şi-au sporit investiţiile externe, în special în ţările 
dezvoltate, unde oportunităţile de investiţii s-au născut din criza financiară globală. Companii 
braziliene, precum Vale, Gerdau, Camargo Correa, Votorantim, Petrobras şi Braskem, au făcut 
achiziţii în industriile de minereu de fier, în oţelărit, produse alimentare, ciment, chimicale şi 
rafinării petroliere din statele dezvoltate. Firmele mexicane precum Grupo Televisa, Sigma 
Alimentos, Metalsa şi Inmobiliaria Carso, au achiziţionat companii din Statele Unite ale Americii 
în industrii precum media, produse alimentare, auto şi servicii. Au existat, de asemenea, şi 
achiziţii intraregionale semnificative, cea mai importantă fiind cumpărarea BAC Credomatic, cu 
1,9 miliarde de dolari, de către Grupo Aval din Colombia, o filială din Panama a diviziei 
financiare a General Electric Co. (tabelul 1) 
 
Datele preliminare pentru 2011 arată că influxurile de ISD au continuat să crească şi anul 
acesta, în timp ce ieşirile de ISD au scăzut. 

 
 

 
Raportul Mondial al Investiţiilor 2010  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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Figura 1. America Latina şi Caraibe: topul celor 5 beneficiari şi surse de fluxuri ISD 
(miliarde de dolari) 
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b) Ieşiri de ISD  
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Sursa: RIM 2011 UNCTAD. 
Notă: Centrele financiare nu sunt incluse. Clasament în funcţie de volumul fluxurilor ISD din 2010. 
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Tabelul 1. America Latină şi Caraibe: fuziuni şi achiziţii către companiile localizate în statele în 
curs de dezvoltare, 2010  

 (milioane de dolari) 
 

 
 

Sursa: RIM 2011 UNCTAD. 
Notă: Fuziunile şi achiziţiile includ tranzacţiile a căror valoare depăşeşte un miliard de dolari. 
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