
La inversió estrangera directa mundial es va recuperar fortament en 2021, 
però la recuperació és molt desigual 
 
El finançament de la infraestructura ha augmentat a causa dels paquets d'estímul per a 
la recuperació, però l'activitat d'inversió en noves instal·lacions continua sent feble en 
tots els sectors industrials. 
 
La inversió estrangera directa és una important font de capital per als projectes 
d'infraestructura.  
 
Els fluxos mundials d'inversió estrangera directa (IED) van mostrar un fort repunt en 
2021, un 77%  assolint  1.65 bilions de dòlars, des de 929 mil milions en 2020, superant 
el seu nivell anterior a COVID-19. 
 
Les economies desenvolupades on la IED va aconseguir un estimat de 777 mil milions 
de dòlars en 2021, tres vegades el nivell excepcionalment baix en 2020, van 
experimentar el augment més important.  
 
A Europa, més del 80% de l'augment dels fluxos es va deure a grans oscil·lacions en 
les economies de conducte. Les entrades de IED als Estats Units es van duplicar amb 
escreix, i l'augment es va deure íntegrament a un augment en les fusions i adquisicions 
transfrontereres. 
 
Les entrades de IED en les economies en desenvolupament van augmentar un 30 per 
cent fins  a gairebé 870.000 milions de dòlars, amb una acceleració del creixement a 
Àsia oriental i sud-oriental (+20%), una recuperació a nivells pròxims als anteriors a la 
pandèmia a Amèrica Llatina i el Carib, i un repunt a Àsia occidental. 
 
Les entrades a Àfrica també van augmentar. La majoria dels receptors en tot el continent 
van experimentar un augment moderat de la IED; el total de la regió es va duplicar amb 
escreix, inflat per una sola transacció financera intra empresarial a Sudàfrica en la 
segona meitat de 2021. 
 
De l'augment total dels fluxos mundials de IED en 2021 (718.000 milions de dòlars), més 
de 500.000 milions de dòlars, o gairebé tres quartes parts, es van registrar en les 
economies desenvolupades. Les economies en desenvolupament, especialment els 
països menys avançats (PMA), van experimentar un creixement de la recuperació més 
modest (vegeu el gràfic que figura a continuació). 
 
La confiança dels inversors és forta en els sectors d'infraestructura recolzada per les 
condicions favorables de finançament a llarg termini, els paquets d'estímul a la 
recuperació i els programes d'inversió a l'estranger. 
 
Els acords internacionals de finançament de projectes van augmentar un 53% en 
número i un 91% en valor, amb augments considerables en la majoria de les regions 
d'alts ingressos i a Àsia i Amèrica Llatina i el Carib. 
 
Per contra, la confiança dels inversors en la indústria i en les cadenes de valor mundials 
continua sent feble. Els anuncis de projectes d'inversió en noves instal·lacions van ser 
pràcticament planes  (-1% en número, +7% en valor). El nombre de nous projectes en 
les cadenes de valor globals (CVG) d'indústries intensives com l'electrònica, va disminuir 
encara més. 
 
Pel que fa  altres tendències sectorials, l'activitat d'inversió en noves instal·lacions 
continua sent un 30% inferior als nivells anteriors a la pandèmia de mitjana en tots els 



sectors industrials. Només el sector de la informació i la comunicació (digital) s'ha 
recuperat per complet. 
 
El finançament de projectes en infraestructura ara supera els nivells previs a la 
pandèmia en la majoria dels sectors. Els nombres de projectes que més han augmentat 
són els d’ energia renovable i els de  béns industrials. 
 
L'auge de les fusions i adquisicions transfrontereres és més pronunciat en els serveis. 
El nombre de contractes en informació i comunicació va augmentar en més del 50% fins  
a una quarta part del total. 
 
Tendències en determinades economies 
 
La IED als Estats Units, la major economia receptora, va augmentar en un 114% a 323 
mil milions de dòlars, mentre que les fusions i adquisicions transfrontereres gairebé es 
van triplicar en valor a 285 mil milions de dòlars. 
 
La IED a la Unió Europea va augmentar un 8%, però els fluxos en les economies més 
grans es van mantenir molt per sota dels nivells anteriors a la pandèmia. 
 
la Xina va registrar un rècord de 179.000 milions de dòlars en entrades, un augment del 
20%, impulsada per una forta IED en serveis, mentre que el Brasil va veure duplicar-se 
la IED a 58.000 milions de dòlars des d'un nivell baix en 2020, però les entrades es van 
mantenir just per sota dels nivells anteriors a la pandèmia. 
 
L'Associació de Nacions de l'Àsia Sud-oriental (ASEAN) va reprendre el seu paper com 
a motor de creixement de la IED a Àsia i a tot el món, amb entrades que van augmentar 
un 35% i van augmentar en la majoria dels membres. 
 
Els fluxos de IED a l'Índia van ser un 26% més baixos, principalment perquè els grans 
acords de fusions i adquisicions registrats en 2020 no es van repetir, mentre que els 
fluxos a Aràbia Saudita es van quadruplicar a 23 mil milions de dòlars, en part a causa 
d'un augment en les fusions i adquisicions transfrontereres. 
 
Els fluxos a Sudàfrica van augmentar a 41 mil milions de dòlars (de 3 mil milions en 
2020) a causa de l'intercanvi d'accions de 46 mil milions de dòlars entre la multinacional 
sud-africana Naspers i la seva unitat d'inversió holandesa Prosus. 
 
La recuperació dels sectors del desenvolupament continua sent fràgil 
 
La recuperació dels fluxos d'inversió cap a sectors rellevants per als ODS en les 
economies en desenvolupament, els quals van sofrir significativament durant la 
pandèmia amb descensos de dos dígits en gairebé tots els sectors, continua sent fràgil. 
 
El valor combinat dels anuncis d'inversions en noves instal·lacions i els acords de 
finançament de projectes va augmentar en un 55%, però principalment a causa d'un 
petit nombre d'acords molt grans en el sector de les energies renovables. 
 
El nombre de projectes d'inversió rellevants per als ODS en les economies en 
desenvolupament va augmentar només en un 11%. L'energia renovable i els serveis 
públics continuen sent els sectors de major creixement, especialment a través del 
finançament de projectes internacionals. 
 
En els PMA, la tendència de la inversió relacionada amb els ODS és menys favorable. 
El nombre de projectes d'inversió dels ODS en els PMA va disminuir en un 17% 



addicional, després de la caiguda del 30% en 2020. Els valors totals del projecte van 
augmentar en aproximadament un 20% degut específicament a un gran projecte 
d'energia renovable. 
 
L'examen de les tendències de la inversió en els PMA des del punt de vista del 
desenvolupament de la capacitat productiva posa en relleu les deficiències estructurals 
i mostra que diversos sectors s'han vist molt afectats per la pandèmia. 
 
Els projectes d'inversió importants per al desenvolupament del sector privat i el canvi 
estructural s'han esgotat en part, exacerbant la desacceleració dels projectes de capital 
natural (extractius), que tradicionalment són una part important de la inversió en molts 
PMA. 
 
Perspectives positives per a 2022 
 
Les perspectives per a la IED mundial en 2022 són positives. És poc probable que es 
repeteixi la taxa de creixement de rebot de 2021. 
 
La tendència subjacent, neta de fluxos de conductes, transaccions puntuals i fluxos 
financers intra empresarials continuarà sent relativament moderada, com en 2021. El 
finançament internacional de projectes en els sectors d'infraestructura continuarà 
proporcionant un impuls al creixement. 
 
La prolongada durada de la crisi sanitària amb les successives noves onades de la 
pandèmia continua sent un important risc a la baixa. 
 
El ritme de les vacunacions, especialment als països en desenvolupament, així com la 
velocitat d'aplicació de l'estímul a la inversió en infraestructura, continuen sent 
importants factors d'incertesa. 
 
Altres riscos importants, inclosos els colls d'ampolla laborals i de la cadena de 
subministrament, els preus de l'energia i les pressions inflacionàries també afectaran els 
resultats. 
 
 


