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Blocos de Integração



Cúpula da Caricom

Em 10 e 11 de março passado foi realizada a 25ª Reunião Intersessões de Chefes de Governo da 
Comunidade do Caribe (Caricom) em São Vicente e Granadinas. Os principais assuntos de debate 
incluíram: crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, recursos 
humanos e tecnologia de informação e comunicação (TIC).
No discurso de abertura a Primeira-Ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, 
apontou a importância de avançar na livre mobilidade de bens e pessoas e de melhorar o 
transporte para apoiar o desenvolvimento e o crescimento do Caribe. Além disso, assinalou que um 
dos principais problemas da Caricom é a falta de implementação das normas comunitárias e um 
maior rigor a respeito dos compromissos assumidos.
Por sua vez, o secretário-geral da Caricom, Irwin LaRocque, em referência ao processo de reforma 
institucional que está se realizando no organismo, afirmou que está sendo gestado um crescente 
consenso para a aprovação do Plano Estratégico quinquenal da Caricom.

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. "33ª Reunião do Conselho de Ministros da Caricom", em: Carta Mensal INTAL N° 
210, fevereiro de 2014.

Caribe

Carta Mensal INTAL N° 211 - março 2014 - Todos os direitos reservados

7  

Blocos de Integração

http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres44_14.jsp
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2014/pres45_14.jsp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=c0d9adc4-93dc-4386-a67e-fd87e4b2fedc&lang=pt


28ª Reunião de Governadores do BID do 
Istmo Centro-Americano e da República 

Dominicana 

De 25 a 27 de fevereiro foi realizada no Panamá a 28ª Reunião de Governadores do Istmo Centro-
Americano e da República Dominicana. Representantes do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e ministros da Economia da região discutiram as perspectivas econômicas e 
o papel do Banco na América Central, além de explorar as oportunidades de apoio técnico e 
financeiro que ele pode oferecer durante este ano. Entre os principais temas abordados destacam-
se a transformação produtiva e os avanços em projetos regionais, especialmente o Sistema de 
Transmissão Elétrica Regional (Siepac).
O BID prevê aprovar em 2014 um programa superior a US$ 2 bilhões para esses países, que serão 
destinados a infraestrutura de transporte e energia, saúde, qualidade educacional e gestão fiscal e 
financeira.

Texto sobre o assunto: 

• BID-INTAL. "BID trabalha com o Sieca em novos projetos de integração", em: Carta Mensal 
INTAL N° 210, fevereiro de 2014.

América Central
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-02-26/xxviii-reunion-de-gobernadores-istmo-centroamericano,10757.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-02-26/xxviii-reunion-de-gobernadores-istmo-centroamericano,10757.html
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=988d7adc-2110-432f-a3b8-d2a9d6c9a48c&lang=pt


Agenda de trabalho da República 
Dominicana para o Sica

No final de fevereiro reuniram-se na República Dominicana os chanceleres dos países do Sistema 
de Integração Centro-Americana (Sica) e aprovaram a agenda de trabalho do país anfitrião para o 
próximo semestre. Essa agenda se baseia em cinco pilares: mudanças climáticas e prevenção de 
desastres, integração social, integração econômica, segurança democrática e fortalecimento 
institucional.
Outros temas abordados no encontro foram o orçamento da secretaria geral do Sica, mudanças 
climáticas e a integração no âmbito da cooperação com a União Europeia para o período 2014-
2020.

Mais informações no seguinte link.
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http://mire.gob.pa/noticias/2014/02/21/cancilleres-del-sica-aprueban-agenda-de-trabajo-de-republica-dominicana
http://www.rree.gob.sv/index.php/noticias-ciudadano/item/3291-canciller-miranda-concurre-a-la-reunion-del-consejo-de-ministros-de-relaciones-exteriores-del-sica-en-republica-dominicana


Avanços na União Alfandegária Centro-
Americana

De 24 a 28 de fevereiro foi realizada em Tegucigalpa a 1ª Rodada da União Alfandegária Centro-
Americana sob a Presidência Pro Tempore de Honduras. Entre os principais avanços destacam-se a 
revisão dos regulamentos técnicos centro-americanos (RTCA), dos compromissos do Acordo de 
Associação América Central-União Europeia e do Protocolo de Incorporação do Panamá ao 
Subsistema de Integração Econômica Centro-Americana (Sieca).
Esta rodada, a primeira de 2014, faz parte do mecanismo de negociação estabelecido pelos países 
do Sieca em 2010, por meio do qual se realizam três rodadas semestrais nas quais são discutidos 
assuntos específicos com o objetivo de eliminar os obstáculos para a formação de uma União 
Alfandegária nessa sub-região.
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Belize e Guatemala aprofundam abertura 
comercial

Autoridades de Belize e da Guatemala se reuniram em Belmopán, capital belizenha, e acordaram 
ampliar a lista de produtos com preferências comerciais no âmbito do Acordo de Alcance Parcial 
(AAP) entre os dois países, vigente desde 2010. Além disso, aprovaram o Regulamento de 
Funcionamento da Comissão Administradora do acordo.
De acordo com o Ministério da Economia da Guatemala, as exportações para Belize foram de US$ 
65 milhões em 2013, enquanto as importações atingiram só US$ 5,1 milhões. Os principais 
produtos vendidos pela Guatemala ao sócio são alimentos preparados para animais, adubos e 
fertilizantes, plásticos e suas manufaturas. As compras mais relevantes do país vizinho consistem 
em sucata, cimento e peças sobressalentes para veículos.
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http://www.mineco.gob.gt/presentacion/noticias/2014/belice.aspx


Avanços dos acordos comerciais de 
Colômbia e Peru com a União Europeia

De 6 a 13 de fevereiro foram realizadas as primeiras reuniões dos subcomitês de implementação 
dos acordos entre a União Europeia (UE) e a Colômbia e o Peru, cujo objetivo foi facilitar o 
aproveitamento dessas ferramentas. O pacto entre o Peru e a UE entrou em vigor de maneira 
provisória[1] no dia 1° de março de 2013, e o acordo entre a Colômbia e o bloco europeu em 1° de 
agosto de 2013.
Participaram do encontro os Subcomitês de Obstáculos Técnicos ao Comércio, Comércio e 
Desenvolvimento Sustentável, Propriedade Intelectual, e Agricultura, os quais trocaram 
informações sobre os avanços na implementação dos sistemas normativos e marcos legislativos.
O primeiro subcomitê analisou assuntos relacionados com a conformidade das medidas técnicas 
dos países, o credenciamento dos diversos organismos, o reconhecimento de certificações, 
notificações e regulamentos, etc. No segundo foram tratados os avanços na implementação de 
questões trabalhistas e ambientais relacionadas com o comércio, e foram discutidas possíveis 
áreas prioritárias de cooperação. Quanto à propriedade intelectual, foi avaliada a possibilidade de 
implementar futuras simplificações para o reconhecimento de indicações geográficas. Finalmente, 
o Subcomitê de Agricultura verificou os fluxos comerciais de bens agrícolas e acordou a criação de 
instrumentos para medir sua evolução e identificar possíveis medidas corretivas.
As próximas reuniões do Subcomitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e do Subcomitê de 
Contratação Pública serão realizadas em Lima, Peru, entre 31 de março e 2 de abril.

Comunidade Andina
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http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/prensa/2014/noticia_035_2014.html
http://eeas.europa.eu/delegations/peru/eu_peru/trade_relation/trade_related_tech_assistance/index_es.htm
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8967
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14001.pdf


[1] Entrou em vigor a parte comercial do Acordo, mas ainda está pendente a sua vigência absoluta que inclui 
a parte política e de cooperação. A vigência absoluta se dará com as assinaturas dos parlamentos de todos os 
estados-membros da UE.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Assinado o Acordo Comercial entre UE, Colômbia e Peru", em: Carta Mensal N° 
INTAL 191, julho de 2012.

• BID-INTAL. "Acordo Comercial entre Peru e União Europeia entra em vigor", em: Carta 
Mensal INTAL N° 199, março de 2013.

• BID-INTAL. "Acordos comerciais de países andinos", em: Carta Mensal INTAL N° 204, agosto 
de 2013.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=dd401855-3770-4431-a078-94a51d59cdea&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=eff7305a-be96-4359-8923-fd3f4c61bf9c&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=d4137994-c9b2-4c41-aa91-d81407029374&lang=pt


Reengenharia da CAN: o Parlamento 
Andino

De 26 a 28 de fevereiro de 2013 realizou-se o 44º Período Ordinário de Sessões do Parlamento 
Andino em Coroico, Bolívia. Entre os temas da agenda do encontro, os parlamentares discutiram 
sobre a migração do Parlamento da Comunidade Andina de Nações (CAN) para o nascente 
Parlamento Sul-Americano da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) como parte do Processo 
de Reengenharia do organismo.
Entre os antecedentes, em 19 de setembro de 2013 o Conselho Andino de Ministros, por meio da 
Decisão 792, encarregou o Grupo de Alto Nível para a revisão do marco institucional da CAN: iniciar 
o processo de preparação de um Protocolo que facilite a saída deste órgão do Sistema Andino de 
Integração. Esta "fusão por absorção" à Unasul tem como objetivo atualizar o marco institucional 
da CAN para as novas realidades e desafios do contexto internacional.
O Parlamento Andino foi criado em 1979 em La Paz, por meio do Tratado Constitutivo assinado 
pelos chanceleres da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela e entrou em vigência em 1984. 
Com sede em Bogotá, Colômbia, é o órgão deliberativo e de controle da CAN. Está formado por 
cinco representantes por cada país-membro – Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile – como 
Membro Associado. Embora suas decisões não sejam vinculantes, este órgão se transformou em um 
espaço importante para debater e aprovar políticas em benefício dos 120 milhões de habitantes 
dessa Comunidade.
Por outro lado, o projeto para a construção do Parlamento Sul-Americano da Unasul na cidade 
boliviana de Cochabamba foi aprovado na 7ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Unasul, 
realizada em Suriname em agosto de 2013.
Assim fica evidente a busca da convergência com outros processos de integração por meio da 
concentração em um único Parlamento das diversas instâncias regionais.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Reengenharia do Sistema Andino de Integração", em: Carta Mensal INTAL N° 
206, outubro de 2013.
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http://cancilleria.gob.ec/proceso-de-reingenieria-de-la-comunidad-andina-en-marcha/
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14002.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202014/14002.pdf
http://www.parlamentoandino.org/index.php/acerca-de/historia
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=243
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=243
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=94207093-bf29-42d7-9753-c33d68f97523&lang=pt


Será construído o primeiro satélite andino

Este ano começará a construção do satélite SES-10, o primeiro da Comunidade Andina de Nações 
(CAN). A empresa holandesa SES New Skies será a encarregada da construção e capacitação de 
funcionários do setor relativa a operação e controle satelitário, graças à assinatura de um acordo 
com a Secretaria Geral da CAN.
Quando estiver em órbita, o satélite aumentará a capacidade satelitária dos países-membros da 
CAN, o que contribuirá para fortalecer as telecomunicações e servirá como ferramenta de 
desenvolvimento econômico. O SES-10 permitirá oferecer serviços de TV via satélite por assinatura 
(DTH, sigla em inglês) e banda larga, facilitando, por exemplo, o acesso à internet para pessoas que 
moram em áreas rurais e afastadas onde não há infraestrutura terrestre de telecomunicações para a 
banda larga.
Este projeto se soma aos esforços que os países do bloco vêm realizando individualmente. Por 
exemplo, o Equador realizou o lançamento do seu primeiro nanossatélite construído no país pela 
Agência Espacial Civil Equatoriana (EXA), o NEE-01 PEGASO, em abril de 2013, e em novembro 
desse ano foi realizado o lançamento de um segundo nanossatélite construído totalmente no 
Equador, o NEE-02 KRYSAOR. Um mês depois, foi lançado o primeiro satélite de telecomunicações 
boliviano, o Túpac Katari (TKSAT-1), com o objetivo de oferecer serviços de telefonia fixa, móvel, 
televisão, rádio, internet, etc. para todo o país.
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http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3467&accion=detalle&cat=NP&title=can-firma-contrato-para-inicio-de-construccion-de-primer-satelite-andino
http://pegaso.exa.ec/
http://pegaso.exa.ec/
http://pegaso.exa.ec/
http://www.exa.ec/nee-02-eng.htm
http://www.exa.ec/nee-02-eng.htm
http://www.exa.ec/nee-02-eng.htm
http://www.abe.bo/fichatecnica.html
http://www.abe.bo/fichatecnica.html


Vínculos bilaterais de países do Mercosul

Paraguai e Uruguai procuram acelerar circulação de bens, serviços e pessoas

O chanceler do Uruguai, Luis Almagro, fez uma visita oficial ao Paraguai no final de fevereiro, que 
incluiu um encontro com o Presidente Horacio Cartes. Entre os resultados das reuniões bilaterais 
destacam-se: a criação de um Grupo de Alto Nível (GAN) para melhorar a circulação de bens, 
serviços e pessoas entre os dois países; a definição e implementação de um calendário de 
atividades para as comissões e mecanismos de monitoramento bilateral; a decisão de impulsionar 
a radicação de cidadãos de um país no outro por meio da redução de custos para a obtenção de 
residência e requisitos de documentação; a assinatura do Acordo Bilateral sobre Transporte Aéreo 
(céus abertos); a assinatura de um memorando de entendimento para definir a futura participação 
do Paraguai no projetado Porto de Águas Profundas de Rocha; e a otimização das tarefas portuárias 
em Montevidéu e Nueva Palmira.
Além disso, o Paraguai foi convidado formalmente a assumir a Presidência Pro Tempore do 
Mercosul na próxima cúpula do Conselho do Mercado Comum.

Brasil e Paraguai promovem integração empresarial

Empresários brasileiros visitaram o Paraguai com o objetivo de explorar investimentos e promover 
a integração produtiva bilateral. Acompanhados por senadores brasileiros, os representantes do 
setor privado, congregados na Confederação Nacional da Indústria (CNI), reuniram-se com seus 
pares paraguaios, com o presidente Horacio Cartes e outros funcionários de alto nível do governo 
desse país.
Por um lado, esta iniciativa busca atrair investimentos brasileiros para o Paraguai. Por outro, a 
motivação dos empresários brasileiros se explica pelos menores custos trabalhistas e tributários no 
Paraguai. 

Mercosul
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http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;11;D;visita-oficial-a-paraguay;7;PAG;
http://www.mic.gov.py/v1/node/822
http://www.mic.gov.py/v1/node/819


De acordo com dados preliminares de um estudo realizado pelo Ministério da Indústria e do 
Comércio (MIC) do Paraguai, financiado por uma cooperação técnica do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no final de 2013 havia 32 empresas bem-sucedidas de capital brasileiro 
operando no Paraguai, as quais são responsáveis por um quinto das exportações paraguaias para o 
Brasil. Os setores de atividade mais relevantes dessas empresas são confecções, frigoríficos, 
plásticos, calçados, minerais não metálicos, produtos químicos e metálicos. Grande parte dessas 
empresas opera no âmbito do regime de “maquila”.

Argentina e Uruguai: dragagem que favorecerá o comércio exterior

Os ministros das Relações Exteriores da Argentina e do Uruguai se reuniram em Buenos Aires no 
dia 13 de março, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse bilateral, entre os quais se 
destacam os avanços relativos à dragagem fluvial, de grande importância para a saída das 
exportações dos dois países.
Os chanceleres encarregaram a Comissão Administradora do Rio da Prata (Carp) da conclusão dos 
estudos técnicos para a dragagem de aprofundamento no Canal Martín García; e à Comissão 
Administradora do Rio Uruguai (Caru), do início das obras de dragagem e balizamento, segundo o 
que foi acordado em meados de 2013. As obras serão financiadas em partes iguais pela Argentina e 
pelo Uruguai.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Mercosul: Progressos na incorporação da Bolívia e em assuntos bilaterais entre 
sócios", em: Carta Mensal INTAL N° 201, maio de 2013.
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http://www.rediex.gov.py/bid-identifica-treinta-y-dos-firmas-brasilenas-exitosas-en-paraguay-not322
http://www.mrecic.gov.ar/comunicado-conjunto-argentina-uruguay
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b61a5f57-1491-4c99-a260-79c128fb0049&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b61a5f57-1491-4c99-a260-79c128fb0049&lang=pt


Brasil-União Europeia: Promoção conjunta 
de investimentos e competitividade

Antes da Cúpula Mercosul-União Europeia (UE), foi realizada a primeira reunião do grupo ad hoc 
Brasil-UE no dia 24 de fevereiro em Bruxelas, Bélgica, com o objetivo de estabelecer um plano de 
ação sobre investimentos e competitividade.
Esta iniciativa visa aumentar os investimentos e promover a cooperação em matéria de 
padronização regulatória, pequenas e médias empresas (PMEs), propriedade intelectual, inovação 
e pesquisa industrial e outros aspectos vinculados à competitividade. Para avançar nessas áreas, 
foram identificados setores prioritários, tais como infraestrutura e logística, petróleo e gás, 
energias renováveis, agronegócios e turismo.
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http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/documentos-assinados-por-ocasiao-da-vii-cupula-brasil2013uniao-europeia-bruxelas-24-de-fevereiro-de-2014
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/documentos-assinados-por-ocasiao-da-vii-cupula-brasil2013uniao-europeia-bruxelas-24-de-fevereiro-de-2014
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/documentos-assinados-por-ocasiao-da-vii-cupula-brasil2013uniao-europeia-bruxelas-24-de-fevereiro-de-2014
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/documentos-assinados-por-ocasiao-da-vii-cupula-brasil2013uniao-europeia-bruxelas-24-de-fevereiro-de-2014


Equador avança na sua incorporação ao 
Mercosul

Com o objetivo de avançar em sua possível incorporação ao Mercosul, o Equador depositou no 
Ministério das Relações Exteriores do Paraguai o instrumento de ratificação do "Acordo sobre 
residência para nacionais dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile" e do "Protocolo de 
Montevidéu sobre compromisso com a Democracia no Mercosul", também conhecido como Ushuaia 
II. A adoção do acervo normativo do bloco faz parte do processo necessário para a incorporação de 
novos membros ao Mercosul.
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Marco estratégico para impulsionar a 
conectividade territorial entre Argentina e 

Paraguai é atingido

Em 6 de março em Assunção, Paraguai, foram assinados contratos para os estudos de factibilidade 
e desenho de dois projetos que constituirão pilares da integração territorial entre a Argentina e o 
Paraguai. Os contratos foram firmados entre o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata (Fonplata)[1] e as empresas adjudicatárias dos trabalhos. A reunião contou com a 
presença de funcionários das pastas das Relações Exteriores e de Obras Públicas, assim como de 
governos provinciais e municipais dos dois países. Com isso, os projetos de integração física dos 
Nodos Clorinda (Argentina) – Área Metropolitana de Assunção (Paraguai) e Ñeembucú (Paraguai) – 
Rio Bermejo (Argentina) recebem um importante impulso.
De uma perspectiva regional, estes projetos fazem parte da Agenda de Projetos Prioritários de 
Integração (API) e da Carteira de Projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan) da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). Além disso, de um ponto de 
vista bilateral, enquadram-se no Programa Binacional de Otimização da Conectividade Territorial 
entre a Argentina e o Paraguai, que tem o objetivo de identificar e propor soluções operacionais e 
programas de investimentos para os problemas que a infraestrutura para a integração apresenta ao 
longo da fronteira entre os dois países.
Os estudos de caráter estratégico definirão um programa de investimentos e as factibilidades 
técnica, ambiental e econômica dos projetos, a partir da identificação dos déficits de conectividade 
física, a análise da demanda do sistema de transporte, da infraestrutura disponível e das áreas de 
controle fronteiriço. O montante do convênio de cooperação técnica para a realização desses 
estudos, cuja conclusão está prevista em um período de nove meses a um ano, é de US$ 1,2 milhão. 
No primeiro caso, a empresa adjudicatária é o consórcio Serman (Argentina) e Consulpar 
(Paraguai), e no segundo, a uruguaia CSI Ingenieros.
Destacam-se alguns aspectos relevantes dos dois projetos a partir das informações proporcionadas 
pelo Sistema de informação de Projetos da Cosiplan-IIRSA:[2]

UNASUL
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http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=33
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[1] Link para o comunicado do Fonplata: http://www.fonplata.org/index.php/2013-12-18-13-53-54/2013-12-
18-13-55-36/proyectos-destacados/item/457-fonplata-firma-contratos-con-empresas-adjudicatarias-para-las-
obras-del-programa-de-conectividad-territorial-entre-argentina-y-paraguay.
[2]Sistema de informação de Projetos da Cosiplan-IIRSA: http://iirsa.org/proyectos/inicio.aspx.

1. O projeto Otimização do nodo Clorinda-Assunção visa reduzir as demoras e o 
congestionamento no trânsito de pessoas e bens, por meio da ampliação de infraestrutura e 
capacidade da passagem de fronteira. Apesar de a ponte San Ignacio de Loyola contar com 
capacidade para o trânsito atual, existe a preocupação pelo congestionamento nas duas 
cabeceiras da ponte, devido à escassa infraestrutura do centro de fronteira e à sua 
localização, o que gera uma excessiva demora no trânsito de mercadorias e pessoas. No 
estudo serão analisadas as atuais travessias e a proposta mediante uma nova ponte sobre o 
rio Paraguai.

2. O projeto Otimização do nodo ponte Ñeembucú - Rio Bermejo tem o objetivo de otimizar a 
conectividade entre as províncias do Chaco e de Formosa (Argentina) com o departamento 
paraguaio de Ñeembucú, e prevê a construção da Ponte Bimodal Ñeembucú/Pilar e Rio 
Bermejo. No estudo será identificado o traçado ideal para a construção da ponte, assim 
como se esta será de concessão de obra pública ou outra modalidade.

O investimento para o primeiro nodo é estimado em US$ 100 milhões, e o do segundo em US$ 60 
milhões. O Fonplata poderia oferecer financiamento para as obras, mas as necessidades vão 
depender dos resultados dos estudos.
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http://www.fonplata.org/index.php/2013-12-18-13-53-54/2013-12-18-13-55-36/proyectos-destacados/item/457-fonplata-firma-contratos-con-empresas-adjudicatarias-para-las-obras-del-programa-de-conectividad-territorial-entre-argentina-y-paraguay
http://www.fonplata.org/index.php/2013-12-18-13-53-54/2013-12-18-13-55-36/proyectos-destacados/item/457-fonplata-firma-contratos-con-empresas-adjudicatarias-para-las-obras-del-programa-de-conectividad-territorial-entre-argentina-y-paraguay
http://iirsa.org/proyectos/inicio.aspx
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=126
http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=142
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Estados Unidos-União Europeia: quarta 
rodada de negociações 

De 11 a 14 de março foi realizada em Bruxelas, Bélgica, a quarta rodada de negociações do Acordo 
de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP, sigla em inglês) entre os Estados 
Unidos e a União Europeia (UE). Foram registrados progressos nas três áreas principais de 
negociação. Primeiro, com relação a acesso a mercados, examinou-se como avançar para o 
intercâmbio de ofertas sobre contratação pública e comércio de serviços (já tinha sido realizado 
para as mercadorias). Segundo, foram discutidos assuntos relacionados com regulamentação: 
coerência e compatibilidade regulatória, barreiras técnicas ao comércio e medidas sanitárias e 
fitossanitárias. Terceiro, deu-se continuidade ao desenvolvimento de enfoques inovadores 
relacionados com regras sobre desenvolvimento sustentável, padrões trabalhistas e ambientais, 
comércio de energia e matérias-primas, e facilitação do comércio e procedimentos alfandegários. 
Deve-se mencionar também que os Estados Unidos e a UE publicaram em conjunto um documento 
sobre as oportunidades que o TTIP dispõe para as pequenas e médias empresas (PMEs) e como se 
planeja ajudar essas empresas a aproveitar o acordo. A próxima rodada de negociação será 
realizada em Washington no segundo trimestre de 2014.  

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Como as negociações de mega-acordos influirão na América Latina?", em: Carta 
Mensal INTAL Nº 204, agosto de 2013.

• BID-INTAL. "As negociações transatlânticas e o cenário futuro para a América Latina e o 
Caribe", em: Carta Mensal INTAL Nº 209, janeiro de 2014.
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Convocatoria Revista Integración & 
Comercio 38

Apoyo a la Integración Fronteriza y a la Facilitación Comercial en Frontera en América Latina y el 
Caribe

Revista Integración & Comercio convoca a la presentación de trabajos que examinen diversos 
aspectos relativos al tema del Apoyo a la Integración fronteriza y a la facilitación comercial en 
frontera en América Latina y el Caribe (ALC).
Las contribuciones podrían abordar, entre otros, los siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo se deben articular los diseños de infraestructura y equipamiento con los procesos 
institucionales que facilitan el comercio y el control en áreas de fronteras? ¿Cómo se 
coordina la planificación de la infraestructura, la elaboración de proyectos y su 
implementación en tiempo y forma con los procesos que llevan a la armonización de las 
normas y regulaciones que gobiernan la gestión en las áreas fronterizas? ¿Cómo se 
gestionan, operan y mantienen los servicios de infraestructura en una zona de frontera, i.e. 
administración compartida de los servicios? ¿Cuál es el papel del sector privado en la 
optimización de los servicios de infraestructura fronteriza y en la construcción y gestión 
coordinada de la misma?

2. ¿Cómo se articulan las políticas, normas y procedimientos de carácter nacional, 
supranacional y local (binacional para los pasos terrestres) para facilitar y controlar la 
circulación de bienes y personas? ¿Cómo llegar a un acuerdo exitoso que permita ofrecer 
herramientas para facilitar el comercio y circulación de bienes y personas como, por 
ejemplo, el Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), los Operadores 
Económicos Autorizados (OEA), las Ventanillas Únicas (VU) y las iniciativas regionales como 
el Proyecto Mesoamérica y COSIPLAN-IIRSA? ¿Qué ejemplos de experiencias regionales y 
subregionales en América Latina y el Caribe pueden identificarse? ¿Cómo se articulan los 
programas de desarrollo regional y local de cooperación transfronteriza? ¿Cómo fortalecer la 
capacidad de las administraciones locales en cada país para trabajar conjuntamente, a 
través de programas que tomen en cuenta el área de desarrollo regional desde una 
perspectiva socio-económica, ambiental y cultural integral? ¿Qué medidas de política 
pueden implementarse para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones transfronterizas?

3. ¿Cómo abordar coordinadamente los problemas de falta de seguridad en la línea de frontera 
y en las vías de acceso comercial, y su impacto sobre la circulación de bienes y personas? 
¿Cómo abordar coordinadamente la problemática de seguridad relacionada con ilícitos 
(contrabando, tráfico de armas, personas) a lo largo de la línea de frontera? ¿Qué medios de 
vigilancia y control podrían ser eficaces para mejorar la seguridad en la zona?

4. ¿Cómo se distribuyen los costos y beneficios de una gestión coordinada y eficiente de 
fronteras? ¿Cuáles son los impactos sobre el desarrollo económico y social de una 

            intervención específica en la frontera? ¿Cómo abordar el diseño de una intervención   
            coordinada en frontera teniendo en cuenta las asimetrías entre países y entre sectores? 
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Serán consideradas tanto contribuciones teóricas como empíricas, pero en todos los casos la 
prioridad será dada a aquellos trabajos que respondan a preguntas de política relevantes como las 
mencionadas anteriormente, incluyendo estudios de casos. La presentación de trabajos que 
contrasten casos exitosos y fallidos, comparando países en la región será especialmente valorada. 
Se espera poder extraer de estos documentos importantes lecciones para los países de América 
Latina y el Caribe.

La fecha de cierre para la presentación de trabajos es el 15 de mayo de 2014.
La extensión de los trabajos no deberá superar las 4000 palabras. Éstos se enviarán junto con un 
resumen que no excederá las 200 palabras.
Los trabajos se enviarán a: intintaljournal@iadb.org.
Los trabajos seleccionados por el Comité Editorial se publicarán en el Número 38 de la Revista 
Integración & Comercio en el mes de agosto de 2014.
Click aquí para Pautas de la Convocatoria. 
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Reunião Anual do BID 2014 discutirá papel 
do setor privado no desenvolvimento

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizará sua Reunião Anual na Bahia, de 27 a 
30 de março, trazendo destacados líderes em economia e negócios para discutir como o setor 
privado pode ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico e social na América Latina e no 
Caribe (link).
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BID, primeira organização latino-
americana a criar cursos MOOC via edX

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou hoje que vai começar a oferecer 
cursos de desenvolvimento social e econômico por meio da edX, empresa sem fins lucrativos de 
aprendizagem on-line fundada pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT). O BID torna-se a primeira organização especializada na América Latina e no 
Caribe a criar cursos através da plataforma de ensino on-line altamente respeitável e inovadora 
(link). 
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DUINA, F.G.; BUXBAUM, J. "Regional Trade Agreements and the 
Pursuit of State Interests: Institutional Perspectives from Nafta 
and Mercosul". Economy and Society, v. 37(2), p. 193-223, 2008.

Após 20 anos da assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), e 23 do 
Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul, é interessante revisitar as teses defendidas 
neste trabalho, que é sustentado por exemplos dos dois acordos regionais. O ponto central da 
pesquisa de Duina e Buxbaum gira em torno da necessidade de introduzir elementos de 
flexibilidade no desenho dos acordos comerciais regionais (ACR). Essa característica facilitaria a 
adaptação frente a mudanças ocorridas em relação aos dados iniciais da negociação e, portanto, 
favoreceria que os ACR continuassem a atender aos interesses de longo prazo dos países-membros.
Este argumento se concretiza por meio de três ideias principais: depois da assinatura de um ACR, 
podem acontecer mudanças nas preferências nacionais; existe a possibilidade de as decisões 
tomadas em um determinado momento terem efeitos imprevisíveis; e, por último, nas negociações 
não é simples identificar o "interesse nacional". Como já mencionado, a exposição ilustra estes 
pontos com experiências registradas no TLCAN e no Mercosul.

A mudança nas preferências nacionais

Em primeiro lugar, o trabalho destaca que, quando projetam os ACRs, os representantes nacionais 
se baseiam em um conjunto de preferências que refletem os interesses dos seus países nesse 
momento. No entanto, essas preferências podem mudar significativamente ao longo do tempo, ao 
passo que o ambiente institucional criado pelo ACR permanece fixo. Por isso, embora os interesses 
nacionais possam ser atendidos no início, com a passagem do tempo certa rigidez das disposições 
institucionais pode dificultar esse objetivo e, assim, complicar a estabilidade do ACR.
Os autores ilustram esta proposição com dois casos: a posição dos Estados Unidos (EUA) relativa 
ao setor lácteo no TLCAN, e a vontade dos membros do Mercosul (com exceção do Brasil) de 
abandonar a Tarifa Externa Comum (TEC). 

Resenhas Bibliográficas
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Durante as negociações do TLCAN, os EUA buscaram proteger seu setor lácteo da concorrência 
canadense. Mas a posição desse setor se modificou em meados da década de 1990 quando os 
produtores norte-americanos procuraram revisar as políticas protecionistas, enquanto os 
canadenses continuavam interessados na proteção. Ao se utilizar o mecanismo de painel para a 
solução da controvérsia, ficou definido que as tarifas canadenses estavam alinhadas com os 
compromissos assumidos no TLCAN e no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em 
inglês). De modo, a parte norte-americana não pôde modificar uma provisão que não estava mais 
interessada em manter.
Por outro lado, nos primeiros tempos do Mercosul os quatro membros fundadores acordaram uma 
TEC que impôs uma restrição a que os países estabelecessem negociações individualmente com 
terceiros. Mas, com o tempo, alguns países demonstraram interesse em negociar fora do bloco, mas 
não o fizeram devido à rigidez imposta pela união alfandegária. Cabe observar que, apesar de os 
membros não terem de fato negociado individualmente com terceiros, existiu realmente uma 
flexibilidade maior do que a prevista inicialmente porque foram prorrogadas exceções à TEC. Assim 
como relata o trabalho, vários membros inclusive implementaram modificações unilaterais não 
autorizadas pelo bloco em diversas oportunidades.

Consequências não antecipadas

Em segundo lugar, os autores assinalam o problema decorrente da capacidade limitada para prever 
todos os efeitos das decisões tomadas no momento do projeto dos ACRs.
Os autores ilustram esta ideia, por um lado, com o capítulo 11 do TLCAN sobre proteção do 
investimento estrangeiro privado, que gerou importantes disputas entre empresas e os estados-
membros do TLCAN.
Além disso, o trabalho destaca os problemas derivados da falta de coordenação macroeconômica 
no Mercosul. No começo do bloco, os países tiveram regimes cambiais similares, mas os problemas 
se iniciaram a partir de crises cambiais, primeiro no Brasil e depois na Argentina, com efeitos 
prejudiciais para os sócios. O desenho do esquema de integração não contemplou ferramentas em 
presença de mudanças no cenário dessa natureza.

Interesses e representantes nacionais

Em terceiro lugar, o documento enfoca as dificuldades de definir em que consiste o "interesse 
nacional", que inclui perspectivas que podem ser múltiplas, divergentes e concorrentes entre si em 
um mesmo país. O estudo argumenta que, ao se concentrar nos ciclos de eleições, os 
representantes nacionais podem privilegiar o curto prazo para se manterem no poder, 
comprometendo interesses de longo prazo. Isso pode implicar o impulso do ACR ou de políticas 
que privilegiem os interesses de alguns votantes em detrimento de outros. Este é um problema que, 
claramente, envolve distintos âmbitos das políticas públicas e não só dos ACRs.
Por um lado, o trabalho ilustra esta ideia com as dificuldades, em um contexto de urgência para 
assinar o acordo, da parte mexicana para prever consequências setoriais da assinatura do TLCAN. 
De forma similar, a parte paraguaia acordou o seu ingresso no Mercosul sem antever os efeitos em 
certos setores da economia com fragilidades estruturais.
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Iniciativas

Diante destas dificuldades, os autores propõem quatro iniciativas para o desenho mais flexível dos 
ACRs. Primeiramente, como a arquitetura e o alcance dos ACRs costumam ser permanentes, para 
evitar que os países fiquem presos a situações derivadas de decisões anteriores, recomendam a 
possibilidade de revisar os acordos por meio do princípio da maioria.
Em segundo lugar, sugerem que sejam evitados os enfoques do tipo "tudo ou nada", e buscados 
acordos "à la carte" nos quais os membros decidam em que dimensões da integração participar.
Em terceiro, recomendam que os ACRs tenham a aprovação de pelo menos dois governos 
(sucessivos ou não) em um determinado país, de modo que os interesses de diferentes atores 
sejam levados em consideração.
Finalmente, ressaltam a importância de fundos e mecanismos compensadores dos ajustes 
decorrentes da assinatura dos ACRs.

O documento mostra a importância da fase de projeto dos acordos e dos possíveis mecanismos de 
renegociação e adaptação, temas que ganham relevância diante da proliferação de ACRs em nível 
global e na América Latina e no Caribe.

Regional trade agreements and the pursuit of state interests: institutional perspectives from NAFTA 
and MERCOSUL. Link.
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
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*Schamis, G., dir. y Ramos, A., coord. (2014). Informe 
MERCOSUL número 18 : Segundo semestre 2012 - Primeiro 
semestre 2013. Buenos Aires: INTAL.

Autor:Schamis, Graciela, dir.; Ramos, Alejandro, coord.
Título:Informe MERCOSUL número 18 : Segundo semestre 2012 - Primeiro 
semestre 2013
Otros responsables:Carciofi, Ricardo; Campos, Rosario; Gayá, Romina; 
Michalczewsky, Kathia; Lucángeli, Jorge; Mesquita Moreira, Mauricio; 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL
Edición:Buenos Aires: INTAL, março 2014 [142 p.]
Serie:Subregional Integration Report Series MERCOSUR = Informes 
Subregionales de Integración MERCOSUR = Série Informes Subregionais 
de Integraçao MERCOSUL; 18
Temas:<MACROECONOMIA><INTEGRACION REGIONAL><INTEGRACION 
ECONOMICA><MERCADO COMUN DEL SUR, MERCOSUR><INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL><NEGOCIACIONES COMERCIALES><RELACIONES 
COMERCIALES><COMERCIO EXTERIOR><ECONOMIA 
INTERNACIONAL><EXPORTACIONES><INTEGRACION 
PRODUCTIVA><INTEGRACION ENERGETICA>
JEL:F15; F21; F4; F5; O4
Geográficos:<AMERICA LATINA><CONO SUR>

Resumen:O Informe MERCOSUL Nº 18 (julho de 2012-junho de 2013) 
analisa os fluxos comerciais dos países do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) no contexto da evoluçâo econômica respectiva e dos 
principais aspectos do processo de integraçâo do bloco, tanto na agenda 
interna quanto na externa. Em 2013, o crescimento da economia mundial 
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estaria em 2,9 por cento, 0,3 p.p. menos do que no ano anterior, com uma 
evoluçâo diferenciada entre as economias desenvolvidas e em 
desenvolvimento, embora estas últimas tenham desacelerado os ritmos 
prévios. A recuperaçâo dos Estados Unidos é ainda fraca, a Reserva 
Federal continuaria o programa de promoçâo, enquanto a política fiscal 
continua sendo restritiva. A recessâo da Zona do Euro continuaria em 
2013, com certa recuperaçâo em 2014, enquanto a taxa de desemprego se 
mantém em máximos históricos. O Japâo conseguiria sustentar o 
crescimento baseado no programa de estímulo fiscal e monetário, 
enquanto a China cresceria 7,6 por cento em 2013, 0,1 p.p. menos do que 
em 2012. Para a América Latina e o Caribe, a expansâo econômica em 
2013 seria levemente inferior à média mundial, 2,6 por cento. Na América 
do Sul, onde se preveem taxas positivas, as principais ameaças estâo 
associadas ao desaquecimento do comércio mundial, à evoluçâo dos 
preços dos produtos básicos, e à provável reversâo dos fluxos de capitais 
no caso de haver mudanças na política monetária dos Estados Unidos ...

Nota general:Nota Técnica BID Nº 643.

Nota de contenido:
Resumo executivo [p. i]
Capítulo I: Cenário internacional e panorama macroeconômico [p. 1]
    A: Cenário internacional [p. 1]
    B: Evoluçâo macroeconômica dos países do MERCOSUL [p. 5]
Anexo I [p. i]
Capítulo II: Evoluçâo do comércio e do Investimento Estrangeiro Direto [p. 
25]
    A: Evoluçâo do comércio mundial e do MERCOSUL [p. 25]
    B: Comércio dos países do MERCOSUL [p. 30]
    C: Fluxos de investimento direto de e para o MERCOSUL [p. 47]
Capítulo III: Agenda interna [p. 51]
    A: Reincorporaçâo do Paraguai ao MERCOSUL [p. 51]
    B: Adesâo da Venezuela ao MERCOSUL [p. 52]
    C: Adesâo do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL [p. 58]
    D: Acordo Marco de Associaçâo entre o MERCOSUL e a República 
Cooperativa da Guiana e a República do Suriname [p. 60]
    E: Evoluçâo do FOCEM entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro 
semestre de 2013 61
    F: Integraçâo Produtiva [p. 65]
    G: Outros temas da agenda interna [p. 69]
Anexo II [p. v]
Capítulo IV: Negociaçôes comerciais: temas setoriais e bilaterais [p. 73]
    A: A indústria automotiva no MERCOSUL [p. 73]
    B: Acordo Automotivo Argentina-Brasil-México [p. 79]
    C: Negociaçôes entre Brasil e Uruguai: comércio, integraçâo produtiva, 
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infraestrutura e cooperaçâo em ciência e tecnologia [p. 81]
    D: Uruguai e a ampliaçâo dos acordos comerciais [p. 83]
    E: Saída da Vale do Rio Doce [p. 86]
Capítulo V: Relaçôes externas do MERCOSUL [p. 87]
    A: Negociaçôes MERCOSUL-Uniâo Europeia [p. 87]
    B: Aliança do Pacífico [p. 89]
Accesos al documento:HM INTAL-ISI.MERCOSUR 18 [2014]

Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*The Complete Issue. (2014). Integration and Trade. 17(37). p. 1-
196.

Título:The Complete Issue
Otros responsables:Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe, INTAL
Serie:Integration and Trade (2013) ; 17 (37) : p. 1-196
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><ACCESO A LOS MERCADOS><BARRERAS 
COMERCIALES><CADENAS DE VALOR><COMERCIO EXTERIOR><COMERCIO 
INTERNACIONAL><COMPETITIVIDAD><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><DESARROLLO ECONOMICO><DESARROLLO 
TECNOLOGICO><DIVERSIFICACION DE LAS 
EXPORTACIONES><ESTADISTICAS><EXPORTACIONES><INDUSTRIA 
ELECTRICA><INNOVACIONES TECNOLOGICAS><INTEGRACION 
PRODUCTIVA><PAISES DESARROLLADOS><PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, PYMES><POLITICA COMERCIAL><POLITICA 
MACROECONOMICA><POLITICAS PUBLICAS EN 
GENERAL><PRODUCTIVIDAD><PROMOCION DE LAS 
EXPORTACIONES><PROMOCION DE LAS INVERSIONES><SECTOR 
PUBLICO><TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION>
JEL:D24; D4; F1; L11; L25; L53; L94; O1; O3; O54; Y10; Y3
Geográficos:<ARGENTINA><AUSTRIA><CHILE><COLOMBIA><COSTA 
RICA><ESPANA><GUATEMALA><JAMAICA><COREA DEL 
SUR><MEXICO><PERU><URUGUAY><CATALUNA [ESPANA]
><CARIBE><AMERICA LATINA><ASIA Y EL PACIFICO><AMERICA DEL SUR>

Resumen:It is well known that, despite improvements in recent years, a 
number of LAC countries' exports still remain below their potential and 
what would be expected judging from their levels of development. The 
same holds for their degrees of export diversification (Blyde et al., 2014). 
In addition, their participation in global value chains (GVC) also seems to 
be relatively limited (Blyde & Volpe Martincus, 2011). This matters for the 
countries' economic prospects, and potentially to a large extent. Low 
levels of openness and lack of diversification can be costly in terms of 
economic growth, whereas limited participation in GVC can restrict access 
to international flows of knowledge and technology, thereby reducing the 
potential for learning and productivity improvements in local firms (e.g., 
Brainard & Cooper, 1968; Frankel & Romer, 1999). The increased 
availability of firm-level export data in recent years has made it possible 
to also learn that LAC trade, like in many countries around the world, is 
primarily driven by large, multi-product, multidestination exporters that 
account for a very small share of the number of direct exporters. According 
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to recent data, many LAC economies' exports are generated by the top-1 
percent of exporters (Volpe Martincus & Graziano, 2013). However, rather 
little is known about the role of small- and mid-size enterprises (SMEs) in 
the region's trade, in spite of the fact that they make up more than 90 per 
cent of firms and account for a substantial portion of employment in these 
countries (e.g., ECLAC & OECD, 2012). In particular, there are a series of 
pending yet pivotal questions, such as: To what extent and how do SMEs 
contribute to their countries' exports? How internationalized are LAC SMEs 
compared to SMEs in other world regions? How diversified are LAC SMEs' 
exports across products and destinations? What are the key bottlenecks to 
LAC SME internationalization?

Accesos al documento:
H INTEG.COM. [2013] 17, 37 : p. 1-196
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Durán Lima, J. y Zaclicever, D. (2013). América Latina y el 
Caribe en las cadenas internacionales de valor. Santiago de 
Chile: CEPAL.

Autor:Durán Lima, José; Zaclicever, Dayna
Título:América Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, diciembre de 2013 [68 p.]
Serie:Serie Comercio Internacional; 124
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><CADENAS DE VALOR><RELACIONES 
COMERCIALES><REGIONALISMO><PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 
PYMES>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El comercio internacional está cada vez más articulándose en 
torno a las llamadas cadenas globales de valor, cuyo desarrollo ha llevado 
a que los bienes intermedios ganen crecientemente importancia en el 
vínculo comercial entre los países. La evidencia disponible respecto al 
funcionamiento de estas cadenas indica que se trataría de un fenómeno 
principalmente regional, en la medida que las mismas se concentran 
geográficamente en América del Norte, la Unión Europea y Asia del Este, 
organizadas en torno a los Estados Unidos, Alemania y Japón y China, 
respectivamente. Este sesgo regional que caracteriza a las cadenas 
globales de valor genera desafíos a los países de América Latina y el 
Caribe, cuya inserción en estas cadenas ha sido en general hasta ahora 
limitada. Este estudio evalúa la participación de los países de América 
Latina y el Caribe en cadenas internacionales de valor, analizando los 
vínculos comerciales dentro de la propia región así como las relaciones de 
los países latinoamericanos con las tres principales cadenas que operan 
actualmente en la economía mundial (las llamadas "fábrica América del 
Norte", "fábrica Europa" y "fábrica Asia"). Del análisis realizado se 
desprende una marcada heterogeneidad en la inserción de los países de la 
región en redes internacionales de producción, con dos patrones 
claramente diferenciados: uno de mayor vinculación con los Estados 
Unidos y la "fábrica América del Norte" (México y América Central), y otro 
con una orientación marcada hacia redes de producción subregionales -en 
general, aun incipientes- (América del Sur y el Caribe). La profundización 
del análisis para las dos economías de mayor tamaño y sofisticación 
productiva de la región, el Brasil y México, muestra una mayor inserción 
del primero en eslabones iniciales de las cadenas de valor (como 
proveedor de insumos que son utilizados en la producción de otros bienes 
y servicios en el exterior) y una mayor integración de México en eslabones 
que involucran actividades de ensamblado de bienes finales con escasa 
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incorporación de valor agregado. Los retos planteados por el desarrollo de 
las cadenas globales de valor abren un espacio para actualizar los 
mecanismos de cooperación e integración regional, poniendo el foco en 
ellos y desarrollando iniciativas plurinacionales en algunos ámbitos. 
Avanzar de manera coordinada en estos temas probablemente contribuirá 
más a la integración regional y a la gestación de cadenas de valor 
subregionales que los debates sobre estrategias comerciales o 
liberalización arancelaria.

Accesos al documento:HM CEPAL-COM.INTERNAC. 124 [2013]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Alleyne, D.; Hendrickson, M.; Phillips, W.; Yoshida, K.; Pantin, 
M. y Skerrette, N. (2013). Economic Survey of the Caribbean 
2013 : Improved economic performance with reduced downside 
risks. Santiago de Chile: CEPAL.

Autor:Alleyne, Dillon; Hendrickson, Michael; Phillips, Willard; Yoshida, 
Kohei; Pantin, Machel; Skerrette, Nyasha
Título:Economic Survey of the Caribbean 2013 : Improved economic 
performance with reduced downside risks
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, november 2013 [59 p.]
Serie:Studies and Perspectives, The Caribbean; 28
Temas:<EXPORTACIONES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 
IED><COMERCIO DE SERVICIOS><CRECIMIENTO ECONOMICO><POLITICA 
FISCAL><POLITICA MONETARIA><MERCADO DE TRABAJO>
Geográficos:<CARIBE><GRAN CARIBE>

Resumen:This survey posits that improving global prospects especially in 
the United States and Europe will mean opportunities for positive growth 
in the Caribbean due to increasing exports and renewed inflows from 
foregin direct investment and remittances. It points out that the response 
of the Caribbean economies to the global crisis has been asymmetric with 
the goods producing economies doing better than the service producing 
economies with respect to growth and their public finances. On the latter 
issue the region faces severe challenges as debt to GDP ratios in some 
countries are in excess of 100 per cent. Such high debt burdens impact 
growth negatively through many channels. Among these are the upward 
pressure placed on domestic interest rates, and the decline in government 
capital spending which is often complementary to private investment. The 
survey also notes that the domestic private sector still remains risk averse 
and this together with depressed foreign direct investment has not 
promoted robust investment in the region, except for a few countries. For 
these reasons it suggests that private /public sector partnerships are a 
useful vehicle for jump starting private investment and allowing for 
investment to continue. In addition, with limited public resources 
available, such partnership allow some public functions to be pursued. The 
outlook for 2012 and 2013 is for modest overall growth in the subregion 
and this is contingent on improved demand in major export markets over 
this period leading to increased domestic investment and employment.

Nota de contenido:
Abstract [p. 5]
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Introduction [p. 7]
I: Subregional analysis [p. 9]
    A: The global economic situation and the Caribbean response [p. 9]
    1: Better prospects for a recovery [p. 7]
    2: Unemployment in developed countries [p. 11]
    B: GDP growth in the Caribbean [p. 12]
    C: Fiscal policy and public debt [p. 14]
    1: Public debt [p. 18]
    2: Debt service payments [p. 18]
    D: Monetary policy [p. 19]
    E: Balance of payments [p. 23]
    1: Current account [p. 24]
    2: Financial and capital account [p. 25]
    3: International reserves [p. 26]
    F: Outlook for 2013-2014 and recommendations [p. 27]
II: Country briefs [general trends, economic policy, Trends in the principal 
variables] [p. 29]
A: Bahamas [p. 29]
    B: Barbados [p. 32]
C: Belize [p. 35]
    D: Eastern Caribbean Currency Union [p. 39]
E: Guyana [p. 42]
    F: Jamaica [p. 45]
G: Trinidad and Tobago [p. 50]
    H: Suriname [p. 53]
Studies and Perspectives series, The Caribbean: issues published [p. 57]

Accesos al documento:HM CEPAL.CAR-EST.PERSPECT. 28 [2013]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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Links a fontes originais de informação utilizadas neste número:

• Acuerdo comercial entre la UE – Perú y Colombia. Subcomité de comercio y desarrollo 
sostenible. (6 de febrero de 2014). Comunicado conjunto. Lima: Ministerio de Ambiente de 
Colombia. Link.

• Decisión 792: Implementación de la Reingeniería del Sistema Andino de Integración. (23 de 
septiembre de 2013). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 30(2238), p. 1-2. Link.

• Transatlantic trade an investment partnership (TTIP) : the opportunities for small and 
medium-sized enterprises. (2014). Luxembourg: European Union. Link.
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