
IED na América Latina
sobe mas fatia global cai

Dados da Cepal apontam para a queda da participação no investimento global

E m 2006, o volume de investimento estrangeiro
direto teve um ligeiro aumento na América
Latina, chegando a US$ 72,44 bilhões, cerca de
1,5% superior ao volume captado em 2005 que

ficou em US$ 71,3 bilhões.
Porém, o avanço não foi suficiente para frear a

queda da participação da região na captação dos
investimentos mundiais. Os países latinoamericanos
terminaram o ano com uma participação global de
8%, ante uma participação de cerca de 11% nos anos
anteriores.

Alguns países tiveram queda no IED, como
Argentina, México e Colômbia, sendo que a queda
neste último foi significativa, terminando 2006 em US$
6,2 bilhões, enquanto o ano anterior havia encerrado
com captação de US$ 10,2 bilhões. Na Argentina, o IED
fechou em US$ 4,81 bilhões enquanto no México em
US$18,94 bilhões.

Dos países mais importantes, o único a apresentar
desinvestimento foi a Venezuela, com saída de capital
de US$ 543 milhões.

PIB VENEZUELANO CRESCE NO PRIMEIRO TRIMESTRE
No ano de 2006, a saída de capital da Venezuela

se deveu não pelo momento de mudanças com a
estatização criando turbulências. Além disso, a PDVSA
(empresa petrolífera) não divulgou balanços em 2003
e 2004, não remunerando os sócios estrangeiros,
fazendo com que os lucros fossem distribuídos em
2005 e 2006, sendo registrados como saída de IED.

Nos outros indicadores macroeconômicos do país,
o destaque fica para a elevação do PIB, que cresceu
8,8% no primeiro trimestre, se comparado ao mesmo
período de 2006. No ano passado, o crescimento foi
de 10,3%. Para este ano, a expectativa é de que o PIB
cresça pelo menos 8% este ano, apoiados pelos setores
de varejo e construção civil.

Outro indicador, a balança comercial, apresentou
queda no superávit do trimestre em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. Sobretudo a queda nos
embarques de petróleo levou a este resultado de US$
4,57 bilhões de saldo.
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