
 
 

 
 

 

PRESS RELEASE 
 

3 octombrie 2000 
 

 
IDS ÎN AFRICA AU CRESCUT ÎN 1999, DAR CONTINENTUL TREBUIE SĂ DEVINĂ UN 

PARTICIPANT MAI ACTIV PE PIAŢĂ, SUSŢINE RAPORTUL UNCTAD 
 

Fluxurile investiţiilor directe străine (IDS)1 în Africa2 au crescut anul trecut până la 

$10 miliarde de la $8 miliarde, în conformitate cu dezvoltarea rapidă, prin care a trecut 

continentul în anii 90, în timp ce un şir de guverne căutau să creeze un mediu mai 

favorabil pentru afaceri după turbulenţa din anii 70 şi 80. Cu toate acestea, investiţiile 

corporaţiilor trans-naţionale3 în  Africa constituie doar 1.2% din fluxurile totale de IDS şi 

doar 5% din IDS totale în toate ţările în curs de dezvoltare, conform Raportului Global cu 

privire la Investiţii 2000: Fuzionările şi Achiziţiile Internaţionale 4, publicat astăzi de 

Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD). 

 
RGI2000 evidenţiază: “Schimbarea reală a continentului este înainte: integrarea în 

economia mondială, inclusiv integrarea în reţelele de producere regionale sau globale a 

corporaţiilor trans-naţionale. Numai atunci continentul va deveni un participant activ pe 

                                                 
1 Investiţia directă străină este definită drept investiţie, care implică controlul managementului unei agent rezident într-o 
economie de către o întreprindere rezident din altă economie. IDS include o relaţie de termen lung, care reflectă interesul 
durabil al unui investitor intr-o întreprindere străină. 
 
2  “Africa” include date despre Africa de sud, în caz că nu este menţionat altfel. 
 
3 Corporaţiile transnaţionale sînt alcătuite din întreprinderile principale şi filialele sale străine:  întreprinderea 
principală este cea care controlează activele ei sau altor întreprinderi într-o ţară sau mai multe ţări, de obicei 
deţinând proprietatea asupra unei părţi din capital. O parte din capital de cel puţin 10% este considerată pragul 
pentru controlul activelor în acest context. 
 
4  Raportul Global cu privire la Investiţii 2000 ( Nr. Comercializărilor E.00.II.D.20, ISBN 92-1-112490-5) poate fi obţinut la 
un preţ de US$49, şi la un preţ special de $ 19 în ţările în curs de dezvoltare şi cele în tranziţie, de la Publicaţii ONU, Secţia 
Vânzări, Palatul Naţiunilor, CH-1211 Geneva 10, Elveţia, fax: + 41 22 917 0027, e-mail: unpubli@unog.ch, Internet: 
http://www.un.org/publications; sau de la Publicaţii ONU, 2 UN Plaza, bir. DC2-853, Dept. PRES, New York, NY 10017, USA, 
tel: + 1 212 963 83 02 or + 1 800 253 96 46, fax: + 1 212 963 34 89, e-mail: publications@un.org. O versiune a Raportului pe 
CD-ROM va apare în decembrie 2000. 
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piaţa mondială şi va beneficia mai mult în urma IDS”. 

 
Circa 70% din IDS totale în 1999 în Africa au fost concentrate în doar cinci ţări - 

Angola, Egipt, Nigeria, Africa de Sud şi Maroc. Investiţiile în resursele naturale continuă să 

rămână în atenţia investitorului străin în majoritatea ţărilor din Africa, însă există de 

asemenea fluxuri semnificative în industrie şi servicii. O mare majoritate a ţărilor sărace 

din Africa continuă să fie marginalizate în ce priveşte volumul absolut de investiţii străine 

de care beneficiază.  

 

Cu toate acestea, atunci când sînt măsurate în termeni de formare a capitalului 

intern brut, IDS în unele ţări mici din Africa par destul de mari decât cifrele absolute a IDS. 

Angola, Guineea Ecuatorială, Lesoto şi Zambia sînt primele conform acestui criteriu. 

 
Telecomunicaţiile, sectoarele miniere ţintite de privatizare 
 

Privatizarea a jucat un rol mai mare în atragerea IDS în Africa  pe parcursul anilor 

90 decât în decadele precedente. Partea cea mai mare a privatizărilor în 1990-1998 I-a 

revenit Africii de sud ($1,4 miliarde), Ghana ($769 milioane), Nigeria ($500 milioane), 

Zambia ($420 milioane) şi Cote d’Ivoire ($373 milioane). Şi o mare parte din aceste 

privatizări (inclusiv proiecte cu participare atât internă, cât şi externă) a avut loc în 

domeniul telecomunicaţiilor (cu un volum total de $ 2.5 miliarde) şi mineritului ($1,4 

miliarde).  

 

RGI2000 subliniază că “Deşi s-a înregistrat o scădere IDS ce ţin de privatizare în 

1999 în comparaţie cu mijlocul anilor 90, în special datorită puţinelor proiecte de 

privatizare oferite, această tendinţă va fi diferită în viitorul apropiat. Unele ţări în Africa 

sub-Sahara, aşa ca Kenia, Nigeria, Lesoto şi Africa de sud, se pregătesc pentru marea 

privatizare din următorii câţiva ani, oferind posibilităţi IDS în energetică, telecomunicaţii şi 

transport”. 

 

Anul trecut, Africa de nord a atras 29% din IDS totale de pe continent, Egipt 

contribuind cu fluxurile sale interne cu peste  $400 milioane la o cifră totală de $1.5 

miliarde, în special datorită anulării controlului şi privatizării. Anul trecut, în Africa sub-

Sahara, Angola, datorită investiţiilor petroliere, a avut succes în atragerea IDS, câştigând 
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între $700 milioane şi $1,8 miliarde. Între timp, un număr mare de corporaţii din Europa de 

vest şi America de nord efectuează investiţii, companiile din SUA şi Franţa investind mai 

mult în resursele naturale, companiile engleze în servicii şi corporaţiile trans-naţionale din 

Olanda, germania şi Elveţia în industrie. 

 
F lu x u r i l e  I D S  în  A f r i c a  î n  a n i i  9 0
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Investiţiile din viitor au perspective 
bune, afirmă corporaţiile trans-
naţionale 
 
Rezultatele unui sondaj, realizat în comun de 

 UNCTAD şi Camera Internaţională de 

Comerţ cu privire la corporaţiile trans-

naţionale lidere, arată că nivelul în creştere a 

fluxurilor de IDS în Africa în ultimii ani poate fi 

sustenabil în viitor. Sondajul, organizat la 

începutul anului curent, demonstrează că  o 

treime din cei 65 de respondenţi 

intenţionează să sporească volumul de 

investiţii în Africa, şi mai mult de jumătate 

speră că investiţiile lor vor fi stabile. Peste 

43% speră că perspectivele generale ale 

Africii în ce priveşte atragerea IDS se vor  

Fluxurile interne de IDS în cele 10 ţări 
lidere beneficiare din Africa, 1998 şi 1999 

 (în milioane dolari SUA) 
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279
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211

 
200
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îmbunătăţi în următorii 3-5 ani, în timp ce 46% nu se aşteaptă la nici o schimbare.  

 

Africa de sud şi Egiptul sînt considerate cele mai atractive locuri din Africa. În 

general, ţările mai mult dezvoltate din regiune se clasează la un nivel mai înalt decât cele 

care se află la sfârşitul  listei, însă câteva ţări mai puţin dezvoltate – Mozambic, Uganda, 

Tanzania şi Etiopia – au fost de asemenea considerate atractive pentru investiţii. 

 
Turismul, resursele naturale, sau industriile pentru care piaţa internă este 

importantă – aşa ca telecomunicaţiile -  au fost considerate cele mai promiţătoare în 

potenţialul lor de a atrage IDS. Industria textilă şi  uşoară pentru care piaţa internaţională 

este importantă, se află la un nivel jos. Companiile chestionate au remarcat imagine 

externă negativă a Africii , care persistă şi acţionează ca o piedică pentru investitorii 

străini. Ei de asemenea evidenţiază necesitatea de face diferenţă dintre ţările de pe 

continent. 

 

Constatările sondajului corespund cu cele ale unui sondaj anterior desfăşurat în 

1999  de UNCTAD cu privire la agenţiile de promovare a investiţiilor din Africa. Există 

câteva diferenţe în ce priveşte factorii ce determină deciziile IDS. Corporaţiile trans-

naţionale au atins mărimea pieţelor internaţionale  şi accesul la pieţele internaţionale este 

mic, în timp ce exista speranţa agenţiilor de promovare a investiţiilor că corporaţiile trans-

naţionale  se concentrau mai mult pe accesul la pieţele globale, cadre de reglementare şi 

stimulenţi. Atât CTN cât şi agenţiile de promovare a investiţiilor au recunoscut că mita, 

cheltuielile mari în afaceri, infrastructura fizică proastă şi dificultăţile accesului la capital 

vor continua să fie obstacolele principale în atragerea IDS în viitorul apropiat. 

 

În scopul consolidării interesului în investiţii a CTN în Africa, UNCTAD a conlucrat 

recent cu Camera Internaţională de Comerţ (CIC), Agenţia Multilaterală pentru Garanţii în 

Investiţii (AMGI) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în elaborarea 

unui document cu date despre IDS în Africa, în baza publicaţiei UNCTAD din 1999 IDS în 

Africa: Performanţe şi Potenţial. În comun cu CIC, UNCTAD elaborează ghiduri pentru 

investiţii şi programe de formare a capacităţii pentru ţările mai puţin dezvoltate. Ghiduri le 

pentru Bangladeş, Etiopia au fost deja elaborate sau vor fi publicate în curând, iar altele 

urmează a fi elaborate. RGI2000 afirmă că aceste eforturi trebuie susţinute de alte 

iniţiative din partea ţărilor dezvoltate în liberalizarea accesului la pieţele lor a produselor 
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din Africa. 

 

Fluxurile externe de IDS din Africa de sud au  scăzut  în 1999 până la $1,1 miliarde dolari 

de la $1,7 miliarde în 1998, în timp ce fluxurile externe de IDS din toate ţările Africii au 

crescut până la $934 milioane de la $648 în anul trecut. Circa $250 milioane au revenit 

Libiei, în timp ce Uganda a devenit o sursă importantă de IDS externe, deoarece Starlight 

Communications a achiziţionat Vistana din SUA în cadrul unei tranzacţii estimată la $406 

milioane. 

 

Doar trei corporaţii din Africa, toate din Africa de sud, sînt incluse pe lista UNCTAD 

cu privire la cele 50 de CTN mari în ţările în curs de dezvoltare, în baza activelor străine 

din 1998. Acestea sînt Sappi Ltd., care activează în producerea hârtiei; Barlow Ltd., care 

activează în industrii diversificate; şi compania de produse alimentare şi băuturi South 

African Breweries. 

 

 
** *** ** 

 
Comunicatul de presă, cât şi informaţia despre lansarea Raportului Global cu privire la 

Investiţii (inclusiv pasaje din Raport) pot fi găsite în Internet la adresa:   
http://www.unctad.org 

 
 

Pentru informaţie suplimentară, contactaţi-l pe Karl P. Sauvant, Officer-in-Charge, Division on 
Investment, Technology and Enterprise Development, UNCTAD, tel: +41 22 907 5707, fax: +41 
22 907 0194, or e-mail: karl.sauvant@unctad.org; or Erica Meltzer, Press Officer, tel: +41 22 
907 5365 / 5828, fax: +41 22 907 0043, or e-mail: press@unctad.org 
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