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INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO

Mandarim sobrepõe se ao Deutsch
como língua do investimento
investimento
O
chinês está a invadir Portugal relegando para a segunda fila o capital alemão que ajudou
a industrializar o país Com os cofres do Estado vazios o Governo aceita o cheque melhor provisionado

mente à agência Bloomberg o ad
ministrador financeiro do grupo
Ding Guoqi
O historial do investimento chi

nês é bastante recente Veio à bo
leia de um mau ciclo da economia

Sozinho o grupo Fosun investiu
em Portugal qualquer coisa como
2 mil milhões de euros em ape
nas seis meses Primeiro comprou
a Fidelidade e a Multicare Na se

mana passada tornou se dono da
Espírito Santo Saúde E já se perfi
la como possível salvador do No
vo Banco

Conhecemos o Novo Banco

Va

mos rever todas estas oportuni

portuguesa e posicionou se na li
nha de ataque às privatizações
lançadas pelo Governo de Passos
Coelho Com grande eficácia ou
não fosse o dinheiro a principal
arma em qualquer negócio
O investimento alemão leva lhe

um século de vantagem As em
presas alemãs vieram para Portu
gal no início do século XX deslo
calizando indústrias baseadas no

dades de investimento Se for um

trabalho intensivo que por cá ti

bom valor para a Fosun vamos
ter isso em conta Mas não apenas
o Novo Banco avançou recente

nha um custo infinitamente me

nor e abrindo unidades de produ
ção própria Contribuíram para a

industrialização do País para a
sua modernização e para o au
mento da capacidade de exporta
ção da indústria portuguesa

A presença alemã em Portugal
continua a ser significativa prin
cipalmente no que toca à área da
indústria no entanto segundo o
estudo A Internacionalização e o
investimento estrangeiro direto
como drivers do crescimento

co

ordenado pelo professor de Políti
ca de Empresa da AESE e do IESE
Adrián Caldart é percetível um
retrocesso da Alemanha enquan
to investidor no nosso País

Apesar de ocupar normalmen
te o quarto lugar do IDE a Ale
manha possui investimentos cuja
magnitude e valor estratégico são
muito relevantes para o país sa
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lienta o estudo apontando as a
postas na indústria automóvel na
indústria de suporte componen
te eletrónica pneus tecnologias
de informação e comunicação e

Para além desta vertente mais fi

mento alemão está a ser contra

nanceira acrescenta percebe se
do lado das empresas nacionais
que um parceiro com a dimensão
das grandes empresas chinesas
pode representar uma vantagem
estratégica de longo prazo onde a
possibilidade de reforço da capaci

balançada pelo fulgor do investi

dade económico financeira e do

infraestruturas ambientais

A perda de dinâmica do investi

mento chinês

Os chineses estão

bem capitalizados o Estado portu
guês precisa de dinheiro Porém o
professor de Política de Empresa

potencial de crescimento das em
presas nacionais tanto no merca

Ia Do lado angolano esta tendên
cia começou a notar se há uma
década Desde então o montante
de investimento direto cresceu 35

vezes passando de 2 2 milhões de
euros em 2001 para valores na

tugal e que a Alemanha está a re
troceder o que configura uma li
geira alteração no mapa da geoes
tratégia do investimento que

ordem das várias dezenas de mi

lhões a partir de 2011
O estudo Internacionalização
e o Investimento Estrangeiro co

não obstante mantém o seu foco

mo drivers do crescimento

na Europa e com grande margem

se pode tomar simultaneamente

de distância Com efeito o domí

cluiu que o volume e a natureza
dos investimentos estrangeiros
tem contribuído para melhorar o
panorama nacional no plano de
sofisticação e inovação através
do enriquecimento do conteúdo
tecnológico e do nível de know
how incorporado nos produtos
potenciando assim o aumento
das exportações

mais credível e musculado

menos simplista Do lado do Go
verno português é percetível o
interesse em captar capital chinês
sobretudo num ambiente pós troi
ka tendo o país vivido um período

Um exemplo desta vertente ma
is estratégica das aquisições chi
nesas lembra o estudo pode ser
visto no empréstimo de 1000 mi
lhões de euros que o China De
velopment Bank concedeu à EDP
no âmbito dos compromissos es

prolongado

vo como investidor direto em Por

S/Cor

do nacional como internacional

da AESE e do IESE faz uma leitura

de assistência financeira externa

tratégicos entretanto assumidos
após a entrada da China Three
Gorges no capital desta empresa
Seja como for certo é que a Chi
na assume já um lugar significati

Economia

nio cabe a Espanha França e Rei
no Unido que em conjunto tota
lizam mais de 50

do investi

mento total realizado

Segundo o estudo face a 2009
há um outro marco a relevar

o

Brasil foi destronado do top 10
por países como a China e Ango

con

