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Abstract 
 

This paper focuses on identifying factors that attract foreign direct investment (FDI) in twelve 

South American countries, especially to what degree economic freedom promotes a greater 

inflow of FDI. The study leans on a number of earlier research papers which suggest that 

institutional stability, in terms of protection of property rights, contract enforcement and a 

predictable macroeconomic climate among others, are significant determinants for FDI inflows. 

A cross-country analysis on panel data is performed for the period 1995-2014 and the results 

suggest that the annual net inflow of FDI is; (1) significantly and positively affected by market 

size, proxied by the degree of urbanization; (2) significantly and negatively affected by fuel and 

metal share of merchandise exports in UMIC countries. However, (3) the degree of economic 

freedom which is the main focus of this study, does not have a statistically significant effect on 

the net inflow of FDI in the South American countries. In line with earlier research, these results 

may be explained by two factors. First, that the study does not take into account which sectors 

are the recipients of FDI. Secondly, that FDI countries of origin are not considered.
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments - FDI) har väckt ett stort intresse 

inom nationalekonomisk forskning under de senaste decennierna. FDI har länge ansetts utgöra 

en nyckelkomponent i globaliseringen och världsmarknadens utbredning, och ett effektivt 

verktyg för arbetsskapande, teknologisk utveckling, ökad produktivitet och följaktligen till 

ekonomisk tillväxt i mottagarländer (Anyanwu 2012). Det framställs ofta som lösningen för 

utvecklingsländer när det gäller att ta sig ur fattigdomsfällor (Mencinger 2003). 

 

FDI avser internationella kapitalflöden som syftar till att, med olika drivkrafter, ta kontroll över 

ekonomiska aktiviteter utomlands (Kommerskollegium 2018). Ofta sker det genom förvärv av 

existerande företag men även nyetableringar, fusioner, expansioner och följdinvesteringar 

förekommer. Under efterkrigstiden skedde en gradvis ökning i andelen FDI globalt och mellan 

åren 1970 och 2008 ökade FDI som andel av världens samlade BNP från cirka 0,5% till över 

3% (Iamsiraroj och Ulubaşoğlu 2015). Detta har väckt ett intresse att inom akademin studera 

utvecklingen ur olika perspektiv. Flera undersökningar har studerat sambandet mellan FDI och 

ekonomisk tillväxt i allmänhet, medan andra undersökningar har genomförts på nationsnivå för 

att utröna nationella skillnader i pådrivande faktorer (Mourao 2018). 

 

1.2 Syfte, frågeställning och hypotes 
 

Det övergripande syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar inflödet av FDI till 

länderna i Sydamerika. Av särskilt intresse är huruvida graden av ekonomisk frihet i ett land – 

representerat av ett index som rymmer ett antal institutionella och policymässiga faktorer – har 

en signifikant positiv effekt på inflödet av utländska direktinvesteringar. Utöver denna 

huvudsakliga frågeställning inkluderas ett antal kontrollvariabler som med stöd i tidigare 

forskning förväntas ha en positiv eller negativ inverkan på inflödet av FDI. 
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Mot bakgrund av det övergripande syftet för studien, frågeställningen och det teoretiska 

ramverket grundat i tidigare forskning, ska följande hypotes testas: Ökad ekonomisk frihet har 

en signifikant positiv effekt på inflödet av FDI till Sydamerika. 

 

1.3 Avgränsningar och data 
 

Denna studie avser undersöka inflödet av direktinvesteringar i Sydamerika (Argentina, Bolivia, 

Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och 

Venezuela.1) för tidsperioden 1995–2014. Avgränsningen i tid baseras i huvudsak på det faktum 

att data för den oberoende variabeln, Index of Economic Freedom, tillhandahålls från 1995 och 

framåt. Data framställs i form av paneldata (tidsserie- och tvärsnittsobservationer) för samtliga 

år. 

 

1.4 Metod och resultat 
 

För att svara på frågeställningen har en modell konstruerats med nettoinflödet av utländska 

direktinvesteringar som beroende variabel, och ett antal förklarande variabler varav ett index 

över ekonomisk frihet är av huvudintresse. Modellens parametrar skattas genom poolad OLS-

regression, först efter att alla icke-observerade, tidskonstanta effekter som inverkar på varje yit 

subtraherats från ekvationen (s.k. estimation med fasta effekter). 

 

Undersökningen resulterar i ett antal regressioner med parameterskattningar baserade på 

samtliga länder och uppdelat på inkomstnivå. Skattningen av effekten från ekonomiskt 

frihetsindex har genomgående låg signifikans, bortsett från höginkomstländerna. Dessutom är 

effekten tvetydig med både positiva och negativa värden. Därför kan ingen entydig slutsats dras 

om sambandet mellan ekonomiskt frihetsindex och inflödet av FDI. 

 

  

                                                
1 Storbritanniens och Frankrikes utomeuropeiska territorier/departement i regionen exkluderas. 
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1.5 Studiens relevans 
 

En snabb genomgång av tidigare studier ger intrycket av att en stor andel av forskningen 

fokuserat på utländska direktinvesteringar i framförallt Afrika, både från utvecklade länder och 

framväxande länder såsom Kina, Indien och Malaysia (Anyanwu 2012; Mourao 2018; Soumaré 

et al. 2016). Därutöver uppvisar de motstridiga slutsatser.  

 

Alfaro et al. (2007) framhåller problematiken med att uppnå konsensus om vilka 

bestämmelsefaktorer som kan knytas till inflödet av FDI, samt om det råder ett entydigt positivt 

samband mellan FDI och ekonomisk tillväxt. De blandade resultaten härrör de till det faktum 

att forskare studerat olika urval av länder, under olika tidsperioder och med hänsyn till olika 

typer av kapitalflöden. Den föreliggande studien kan ses som ett bidrag till och en utvidgning 

av den pågående diskussionen. Länderna i Sydamerika skiljer sig åt från länderna i Afrika i 

fråga om hur ekonomin är strukturerad, den generella utvecklingsnivån, det politiska och 

kulturella landskapet, med mera. Dessutom genomgår regionen ett strukturellt skifte, bort från 

ett historiskt starkt råvaruberoende till en mer diversifierad ekonomi, vilket med stor 

sannolikhet bidrar till att det kapital som flödar in över gränserna delvis skiftar karaktär över 

tid. 

 

1.6 Disposition 
 

Resten av arbetet fortskrids enligt följande. I kapitel 2 följer ett bakgrundskapitel med en kort 

historik över inflödet av FDI till Sydamerika (2.1), följt av en översiktlig redogörelse kring 

tidigare forskning (2.2). Därefter presenteras en teoretisk ram för frågeställningen i kapitel 3, 

följt av en framställning av deskriptiv statistik och definition av variabler i kapitel 4. I 

nästföljande kapitel 5 redogörs för metodval och en modellspecifikation presenteras. Därefter 

framställs resultatet i kapitel 6 i form av regressioner och tillhörande beskrivande text. I kapitel 

7 diskuteras resultatet med återkoppling till tidigare forskning och teori. Arbetet avrundas med 

kapitel 8, som sammanfattar de viktigaste slutsatserna. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 FDI till Sydamerika: Kort historik 
 

Historiskt har den ekonomiska aktiviteten i Latinamerika till stor del utgjorts av utvinning av 

naturresurser som exporterats till den globala marknaden (Alvarado et al. 2017).2 Utländska 

direktinvesteringar har under lång tid ökat i flera länder, som ett resultat av stigande priser på 

exportvaror från regionen (bl.a. olja, koppar, litium) vilket ökat incitamenten att investera. 

Mellan 2003 och 2011 ökade inflödet av FDI till Latinamerika från cirka 46 till 203 miljarder 

amerikanska dollar, vilket kan knytas till en acceleration i råvarucykeln med påföljande 

storskaliga investeringar i gruv- och kolvätesektorn samt ökad inhemsk efterfrågan, som ett 

resultat av spill over-effekter från utvinningsindustrierna (ECLAC 2018). År 2011 nådde 

råvarupriserna dock sin kulmen och föll därefter kraftigt under flera år (se figur 2.1), vilket 

enligt ECLAC påverkat inflödet av FDI negativt med en kumulativ nedgång på 20% mellan 

2011–2017.  

 

Figur 2.1 Pris på metaller och olja, index: januari 2000 = 100 

 

 
Källa: ECLAC (2018) 

 

                                                
2 Författarna studerar Latinamerika vari Sydamerika ingår. Nedan refereras till den rapport som ges ut årligen av 
ECLAC (2018), som på motsvarande sätt redogör för situationen i Latinamerika. 
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Lågkonjunkturen 2015–2016, främst i Brasilien men även i övriga sydamerikanska länder, tros 

också ha haft en bidragande effekt till nedgången. Efter prisfallet minskade dock inte 

investeringstakten momentant, eftersom projekt inom gruv -och oljeindustrin tenderar att ha 

relativt långa löptider och höga investeringskostnader. Från och med 2013 gick det att observera 

lägre nivåer av FDI till utvinningsindustrierna i bland annat Chile, Colombia och Bolivia, men 

den totala FDI-stocken har vuxit trots det minskade inflödet. Figur 2.2 visar dock att 

avkastningen på FDI i regionen har fallit och fram till 2017 legat på väsentligt lägre nivåer än 

toppen år 2011. Det går dock att observera en viss uppåtgående trend mot slutet av perioden. 

 

Figur 2.2 Latinamerika och Karibien: FDI-stock och genomsnittlig avkastning, 2000-2017 

(miljarder dollar och procent) 

 

 
Källa: ECLAC (2018) 

 

Multinationella företag från Europeiska unionen har en lång tradition av att investera i 

Latinamerika och Karibien (ECLAC 2018). I ett tidigt skede, på grund av relativt stängda 

marknader i flera länder, utgjorde Argentina, Brasilien och Mexiko de huvudsakliga mottagarna 

av FDI. Under 90-talet ökade sedan inflödet av FDI till flera länder i regionen, tack vare 

strukturella reformer, minskad statlig kontroll av utländskt kapital och privatiseringar av flera 

sektorer som tidigare monopoliserats av statliga aktörer. 

 

Under perioden 2005-2017 har merparten europeiska investeringar i Latinamerika och Karibien 

sökt sig till följande sektorer: förnyelsebar energi, telekommunikation, gruvdrift, bilindustri och 
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olja. Med åren observeras ett tydligt skifte bort från investeringar i utvinningsindustrier, till 

telekommunikation och förnyelsebar energi. Det är en utveckling i linje med den globala 

trenden i riktning mot ”den fjärde industriella revolutionen”, utbredningen av den digitala 

ekonomin, minskade utsläpp av växthusgaser och effektiv resursanvändning. Dessa strukturella 

förändringar kommer med sannolikhet påverka sammansättningen av investeringar i framtiden. 

Teknisk utveckling och miljöhänsyn tenderar att minska efterfrågan på vissa naturresurser, och 

öka efterfrågan på andra, såsom litium och kobolt. Efterfrågan på framförallt litium har stigit i 

takt med en ökad global efterfrågan på batterier, med en inflationsjusterad prisökning från 2 244 

dollar per ton år 2002 till 16 500 dollar per ton år 2018 (Metalary 2018). I Sydamerika finns 

den så kallade ”litiumtriangeln”, bestående av Argentina, Chile och Bolivia som sammantaget 

rymmer hälften av världens identifierade litiumresurser: 18% i Argentina, 17% i Bolivia och 

16% i Chile (United States Geological Survey 2018). Att säkra tillgången på litium har hög 

prioritet hos teknikföretag i framförallt Förenta staterna och Asien, vilket lett till upprättandet 

av strategiska allianser och gemensamma företag. Kanadensiska företag har etablerat sig i 

Argentina, och i Chile har den världsledande kinesiska litiumproducenten Tianqi Lithium 

anskaffat ett 24-procentigt aktieinnehav i Sociedad Química y Minera de Chile (ECLAC 2018). 

Det är dock svårt enligt ECLAC (2018) att föreställa sig en situation där investeringar i litium, 

som har ett relativt begränsat användningsområde, når samma nivåer som investeringar i 

exempelvis koppar.3 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 FDI och ekonomisk tillväxt 

 

Studier i internationell ekonomi har under relativt lång tid uppehållit sig vid frågor som rör 

globala kapitalflöden i allmänhet och i synnerhet multinationella företags investeringsbeslut. I 

teorin gynnas såväl investerare som mottagarländer av ökade direktinvesteringar (Alvarado et 

al. 2017). För de förstnämnda kan det exempelvis leda till kostnadsbesparingar och tillgång till 

nya marknader. För de sistnämnda kan det innebära överföring av produktivitetshöjande 

teknologi och humankapital, samt att nya arbetstillfällen växer fram, faktorer vars förekomst 

                                                
3 Den globala konsumtionen av koppar var uppskattningsvis 24 miljoner ton, jämfört med 41 500 ton litium år 
2017 (United States Geological Survey 2018). 
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enligt etablerad ekonomisk teori är avgörande för ekonomisk utveckling (Jones och Vollrath 

2013). Ohämmade internationella kapitalflöden kan bidra till effektiv resursallokering, och 

gynna ekonomisk expansion i länder vars inhemska sparande är otillräckligt för att finansiera 

nödvändiga produktivitetshöjande investeringar.  

 

Mencinger (2003) motsätter sig dock tendensen där internationella finansiella institutioner, 

politiker och ekonomer talar om FDI som en universallösning mot samtliga ekonomiska 

problem som de framväxande ekonomierna upplever. Han hävdar att det teoretiska ramverket 

inte entydigt stöds av den empiriska forskningen. Ett antal tidigare studier har exempelvis funnit 

att länder som befinner sig i olika stadier av ekonomisk utveckling reagerar olika på utländska 

direktinvesteringar. Flera författare har diskuterat huruvida skillnaden beror på förekomsten av 

andra faktorer. Borensztein et al. (1998) finner att humankapital är essentiellt för att ett 

mottagarland ska kunna absorbera nyinvesteringar i teknologi och på sikt minska 

teknologigapet. Forte och Mauro (2013) har i en senare studie granskat den befintliga teoretiska 

och empiriska litteraturen avseende förhållandet mellan FDI och ekonomisk tillväxt i 

mottagarländer, och kommit fram till en liknande slutsats. Balasubramanyam et al. (1996) har 

kunnat påvisa att den positiva effekten av FDI är högre i miljöer vars styrelseskick gynnar 

öppen handel, investeringar och makroekonomisk stabilitet. Därtill finner Alfaro et al. (2004) 

att utvecklade finansmarknader är en viktig bestämningsfaktor för i vilken utsträckning FDI 

ökar tillväxten. De påvisar även att utbyggnad av infrastruktur såsom fast telefonnät, asfalterade 

vägar och elektricitet, ökar ett lands absorberingskapacitet. 

 

Alvarado et al. (2017) framhåller med stöd i tidigare forskning att FDI kan öka den ekonomiska 

ojämlikheten i låg- och medelinkomstländer vilket är applicerbart på länderna i Sydamerika. 

Författarna menar att regionens starka beroende av råvaruexport skapar volatil tillväxt, 

bristande investeringar i humankapital och låg förväntad överföring av ny teknologi. Genom en 

uppdelning i tre kategorier — lägre medelinkomstländer (LMIC), högre medelinkomstländer 

och höginkomstländer (HIC)4 — möjliggör författarna en analys av skillnader i 

absorberingskapacitet mellan länder i olika utvecklingsstadier. I Sydamerika grupperar sig 

länderna enligt tabell 2.1 nedan.  

                                                
4 Utifrån Atlas Method som kategoriserar länder baserat på bruttonationalinkomst (BNI) per invånare (World Bank 
u.å.). 
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Tabell 2.1. Länderna i Sydamerika, grupperade efter inkomstnivå 

 

Lägre medelinkomstländer 
(LMIC), 
$996 < I < $3 895 

Högre medelinkomstländer 
(UMIC), 
$3 896 < I < $12 0 55 

Höginkomstländer (HIC), 
I > $12 056 

Bolivia 
 
 
 
 

Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Venezuela 
Brasilien 
Surinam 

Argentina 
Chile 
Uruguay 

Källa: World Bank (u.å), egen bearbetning. 

  

Alvarado et al. (2017) finner en positiv men ej signifikant effekt av FDI på BNP-tillväxten i 

Latinamerika som helhet. Men när länderna delas upp med avseende på inkomstnivåer är 

resultatet blandat. För enbart höginkomstländer är den positiva effekten starkare. Vidare 

uppvisas en svagt signifikant positiv effekt för högre medelinkomstländer, och en svagt 

signifikant negativ effekt för lägre medelinkomstländer. Av detta drar författarna slutsatsen att 

FDI tycks ha en relativt svag roll att spela när det gäller att generera ekonomisk tillväxt i 

Latinamerika, bortsett från Uruguay och Chile som hör hemma bland höginkomstländerna. 

Variationen tros bero på skillnader i kapacitet att absorbera ny teknologi, vilket knyts till nivån 

på humankapitalstocken. 

 

Dessa olika förklaringsfaktorer ger redskap för att förstå varför den direkta effekten av FDI på 

tillväxten kan vara obefintlig eller till och med negativ, medan FDI i samverkan med 

humankapital, utvecklade finansmarknader, goda handelsvillkor, med mera, kan ha en positiv 

effekt. Dessutom resulterar det i en insikt om att politiska beslutsfattare i mottagarländer spelar 

en viktig roll i att skapa ett gynnsamt investeringsklimat. Forte och Mauro (2013) konstaterar 

att ett land som vill maximera nyttan av utländska investeringar bör utforma en politik som ger 

de positiva effekterna av FDI en hävstångseffekt, medan de negativa dämpas. Även om detta 

arbetes huvudfokus inte är att studera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och FDI i sig, bidrar 

denna framställning med värdefull information. Den synliggör vilka faktorer som bör 

kontrolleras för i konstruerandet av en ekonomisk modell över inflödet av FDI och dess 

bestämmelsefaktorer. 
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2.2.2 Bestämmelsefaktorer för inflöde av FDI 

 

En betydande andel av forskningen rörande FDI har intresserat sig för vilka faktorer som 

påverkar multinationella företags investeringsbeslut. Detta utvecklas mer i beskrivningen av 

det teoretiska ramverket (avsnitt 3) men här beskrivs kortfattat några viktiga forskningsbidrag 

inom detta fält. 

 

Dunning (1993) har studerat agerandet hos företag som ägnar sig åt internationell produktion, 

och identifierat fyra olika beteendemönster hos investerare. Det första beteendet går under 

benämningen ”resurssökande”, och avser investeringar som syftar till att erhålla specifika 

resurser av högre kvalitet och till ett bättre pris än på hemmaplan. Det kan röra sig om fysiska 

resurser i någon form, eller arbetskraft i form av billig och låg- eller okvalificerad arbetskraft. 

En tredje form av resurssökande FDI motiveras av en efterfrågan på särskild teknisk kunskap, 

ledningskompetens, marknadsföringstekniker och organisationsförmågor.  

 

Det andra beteendet benämns ”marknadssökande”, och avser investerare med ambitionen att 

tillhandahålla varor och tjänster till det mottagande landet eller närliggande länder. Det 

investerande företaget kan tidigare ha bedrivit handel med mottagarlandet, men på grund av 

olika handelsbarriärer eller andra faktorer funnit det mer lönsamt att bedriva lokal produktion.  

 

Det tredje beteendet benämns ”effektivitetssökande”, och är en förlängning av de två första 

strategierna. Det syftar till olika former av rationaliseringar i ekonomiska aktiviteter, såsom 

stordriftsfördelar och riskspridning genom effektivt nyttjande av faktortillgångar, kulturella 

särdrag, institutionella faktorer, ekonomisk politik och marknadsstruktur.  

 

Det fjärde och sista beteendet avser ”sökande efter strategiska tillgångar”, i huvudsak genom 

förvärv av immateriella, finansiella och fysiska tillgångar från utländska företag, i syfte att 

främja det multinationella företagets långsiktiga globala konkurrenskraft. Det kan exempelvis 

innebära investeringar som ger konkurrensfördelar på en tidigare oexploaterad marknad. 

Samtliga fyra beteenden ger en övergripande förståelse för vilka faktorer som motiverar företag 

att expandera sin produktion till nya regioner, och värdefulla insikter till den föreliggande 

studien.  
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Addison och Heshmati (2003) har funnit att demokratisering ökar inflödet av FDI till 

utvecklingsländer. Demokratisering mäts i form av ett index, bestående av ett viktat medelvärde 

av två komponenter: partikonkurrens och röstdeltagande. Författarna tolkar resultatet som att 

utländska investerare i högre utsträckning bryr sig om företags samhällsansvar (CSR, eng. 

Corporate Social Responsibility), samt att välfungerande demokratier tenderar att föra bättre 

ekonomisk politik. Därutöver fann de att ökade inhemska investeringar i informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) hade en signifikant positiv effekt på inflödet av FDI. Samtidigt 

framhåller Addison och Heshmati (2003) att IKT korrelerar med utbildningsnivå, offentliga 

utgifter och infrastruktur, vilket gör det svårt att isolera effekten. 

 

Mateev (2009) har studerat tvärsnittsdata från ett antal länder i forna östblocket under 

övergångsperioden mot mer öppna marknader. Författaren konstaterar att det både finns push- 

och pullfaktorer som i hög grad förklarar storleken på inflödet av FDI. Bland pullfaktorerna 

nämns bland annat avståndet från givare till mottagare, befolkningsstorlek och BNP, och bland 

pushfaktorerna finner han graden av risk, arbetskraftskostnader och korruption. Fedderke och 

Romm (2006) har på motsvarande sätt studerat bestämmelsefaktorer bakom direktinvesteringar 

i Sydafrika, och funnit ett antal åtgärder som kan minska den finansiella risken hos investerare. 

De viktigaste policyrekommendationerna de ger rör reducerande av politisk risk, säkerställande 

av äganderättsskydd, främjande av marknadstillväxt, återhållsam löneutveckling för 

kontrollerad inflation, lägre bolagsskatt och full integration med världsekonomin. 

 

Sen och Sinha (2017) har undersökt variationen över tid inom länder och mellan länder med 

avseende på direktinvesteringar från USA. Deras hypotes är att länder med hög nivå av 

kontraktsefterlevnad har större sannolikhet att ta emot investeringar från multinationella företag 

i industrier som är mer relationsspecifika (ex. tillverkningsindustrier med skräddarsydda 

lösningar) medan länder med mer osäkra kontraktsvillkor till större del mottar investeringar i 

sektorer som är icke-relationsspecifika (ex. utvinningsindustrier). Författarna har studerat data 

från perioden 1984-2010 bestående av FDI från USA till 50 länder uppdelat på 6 sektorer, och 

finner stöd för sin hypotes. Mot bakgrund av det empiriska resultatet, föreslår de att länder som 

vill attrahera FDI från USA till teknikintensiva sektorer och institutioner bör förbättra sitt 

äganderättsskydd och sin kontraktsmiljö. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 

3.1 OLI-ramverket 
 

Anyanwu (2012) framhåller ett teoretiskt ramverk5 — OLI-ramverket — som kan användas för 

att studera de faktorer som multinationella företag (Multinational Corporations - MNCs) tar i 

beaktande när de ska fatta beslut om investeringar i utlandet. Faktorerna kan grovt indelas i 

följande kategorier: Ägarskap (Ownership - O), Geografi (Location - L) och Internalisering 

(Internalization - I). Olika länder har berikats med och förvärvat olika tillgångar som har 

potential att generera komparativa fördelar, vilket i klassisk och neoklassisk teori förklarar 

varför land A börjar handla med land B, dvs. varför företag internationaliseras (Dunning 1980). 

Det rör sig både om klassiskt ricardianska faktortillgångar som naturresurser och arbetskraft 

(Ruffin 1990), men även marknadsstruktur, lagstiftning och politik som skapar den juridiska 

och kommersiella ram inom vilken näringsverksamhet bedrivs. Dessa har antagits vara fritt 

tillgängliga för samtliga aktörer, oavsett nationell härkomst, men Dunning framhåller att 

ägarspecifika (O) fördelar kan erhållas genom anskaffning av äganderätter/patent, särskild 

expertis och andra immateriella tillgångar som gör ett utländskt företag relativt 

konkurrenskraftigt vis-à-vis andra aktörer på den främmande marknaden. Detta kan exempelvis 

ske genom exklusiv kontroll över värdefulla tillgångar som är avgörande i en viss 

produktionsprocess. Dessa fördelar är i sin tur intimt knutna till den geografiska plats (L) dit 

företaget expanderar, vilket skapar möjligheter att överföra likvida tillgångar mellan olika 

valutaområden för att exploatera valutakursförändringar, och riskreduktion genom diversifierad 

produktion på olika platser. Anyanwu (2012) identifierar även transportkostnader, 

makroekonomisk stabilitet och kulturella faktorer som bidragande. 

 

När det gäller internalisering (I) försöker Dunning (1980) svara på varför multinationella 

företag väljer att internalisera kapital, teknologi och förvaltningsskicklighet för att producera 

varor, snarare än att externalisera användningen av dessa genom portföljinvesteringar, 

licensiering och förvaltningskontrakt. I grunden handlar det om att kapitalisera på brister i de 

mottagande länderna, marknadens funktion och statliga myndigheter. Fördelarna med 

                                                
5 Tillskrivs ursprungligen Dunning (1977). 
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internalisering ökar i en affärsmiljö präglad av höga förhandlings- och transaktionskostnader, 

såväl som kostnader för att upprätthålla äganderättsskydd och kontroll av informationsflöden. 

Internalisering kan även bidra till att företagets produkt- och/eller tjänsteutbud håller önskad 

kvalitet, vilket slår vakt om verksamhetens rykte. Slutligen kan det leda till kostnadsfördelar, 

genom att undvika statliga regleringar såsom tullar och valutakontroll. 

 

3.2 Kostnads-nyttoanalys 
 

Ett ytterligare sätt att beskriva den process som leder fram till ett företagsbeslut om 

investeringar i utlandet, är i form av en kostnads-nyttoanalys (Jones och Vollrath 2013). 

Kortfattat innebär det att företaget väger de totala kostnaderna mot de totala förväntade 

intäkterna från projektet mot varandra, så att 

 

Π	 ≥ F	 → Investera,	

Π	 < F	 → Avstå,	

 

där P avser det diskonterade nuvärdet av framtida intäktsströmmar och F avser fasta kostnader 

för att upprätta dotterbolaget (alternativt förvärva/upprätta ett gemensamt företag [joint-

venture]). Jones och Vollrath (2013) argumenterar för att de fasta kostnaderna för att upprätta 

en verksamhet och de intäkter som förväntas följa därav skiljer sig åt mellan länder vilket skulle 

kunna förklara företags agerande och riktningen på globala kapitalflöden. En stor del av 

variationen härleder de till skillnader i länders sociala infrastruktur, den förda politiken och 

kvaliteten på institutioner. Ett gott investeringsklimat kännetecknas av att regeringen 

tillhandahåller robusta institutioner och implementerar en företagsvänlig politik så att uttrycket 

P - F maximeras. Tillsammans med humankapitalnivå (Borensztein et al. 1998), utbyggnad av 

transportinfrastruktur (Khadaroo och Seetanah 2007), IKT-infrastruktur (Addison och 

Heshmati 2003) och andra faktorer som nämnts tidigare, utgör det en del av ett lands förmåga 

att absorbera FDI. 
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3.3 Institutioner, policy och ekonomisk frihet 
 

3.3.1 Institutioner och policy 

 

Som tidigare påvisats finns det empiriskt stöd för att olika institutionella och policymässiga 

faktorer påverkar investeringsklimatet i länder, och även attraktionskraften för 

direktinvesteringar från utlandet. Det råder en distinktion mellan institutioner och policy där 

det förstnämnda avser strukturer för politisk, social och ekonomisk interaktion inom 

samhällskroppen som utvecklats över tid och som inte kan förstås bortsett från sitt historiska 

ursprung (North 1991). Det kan dels röra sig om informella begränsningar för mänskligt 

agerande, såsom tabun, sedvänjor, uppförandekoder, dels mer formella regler såsom 

konstitutioner, lagar och synen på äganderätt. Ur ekonomisk synvinkel skapar institutioner en 

incitamentsstruktur som i bästa fall reducerar transaktions- och produktionskostnader och 

minskar osäkerheten i ekonomiska affärer vilket ökar lönsamheten och genomförbarheten för 

investeringar och således gynnar ekonomisk utveckling.  

 

Daude och Stein (2007) finner att stabila institutioner har en övergripande positiv och 

ekonomiskt signifikant effekt på inflödet av FDI. I synnerhet kan en högre oförutsägbarhet i 

fråga om lagstiftning, regleringar och politiskt beslutsfattande, samt en överdriven 

regleringsbörda, politisk instabilitet och brist på efterlevnad fungera avskräckande vis-à-vis 

investerare. Ali et al. (2010) finner likaledes att olika institutionella faktorer, skydd av 

äganderätt, rättssäkerhet och låg risk för expropriering, utgör robusta prediktorer för inflödet 

av FDI.6 

 

Policy i sin tur avser beslut som fattas inom den institutionella ramen rörande frågor som 

skatter, rättsväsende, tullar, statens utgifter och som ofta har en mer kortsiktig horisont. 

Policybeslut kan upprätthålla status quo, men även leda till ett brott med det förgångna. Alfaro 

et al. (2004) har studerat förändringen i kapitalinflöden i 97 länder under perioden 1970-2000, 

och funnit att såväl förändringar i institutionell kvalitet som politiska beslut förklarar en del av 

                                                
6 Utfallet skiljer sig dock åt med hänsyn till olika sektorer. I primärsektorer (utvinningsindustri, jordbruk, fiske, 
etc.) uppvisar institutionell kvalitet ingen signifikant effekt på FDI, till skillnad från tillverkningssektorn (se även 
Sekkat och Veganzones-Varoudakis 2007) och (i synnerhet) tjänstesektorn. 
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förändringen i kapitalflöden mellan periodens första och andra del. Bland de förklarande 

variablerna nämns inflationsnivå, statens utgifter och länders utvecklingsnivå som de viktigaste 

förklaringsfaktorerna. Detta påvisar att mottagarländer inte är passiva aktörer, utan att valet av 

inhemska institutioner och politiska beslut kan ha både direkta och indirekta effekter. Det är 

även i linje med den hypotes som presenterats i arbetets inledning, nämligen att institutioner 

och politiska beslut som främjar ekonomisk frihet har en signifikant positiv effekt på 

nettoinflödet av FDI. 

 

3.3.2 Ekonomisk frihet 

 

Denna rapports teoretiska ram framhåller vikten av att mottagarländer tillhandahåller en 

incitamentsstruktur som attraherar utländska investerare. En pålitlig rättsapparat, skydd av 

äganderätter, frånvaro av korruption, stabila makroekonomiska förhållanden, adekvata 

humankapitalnivåer och förekomst av konsumentmarknader, har visat sig avgörande för att 

minimera risken och maximera avkastningen från FDI. I många hänseenden är riskkalkylen 

densamma för både inhemska och utländska investerare, men för de senare är det en fråga om 

att beräkna risk kontra avkastning för en investering i land x relativt andra möjliga likvärdiga 

investeringar i land y, z, och så vidare. Den förda politiken såväl som det institutionella 

ramverket skiljer sig åt mellan länder och kommer att påverka investeringsrisken. 

 

Heritage Foundation (u.å) framställer varje år ett index — Index of Economic Freedom — som 

syftar till att beskriva företagsklimatet i olika länder. Indexet består av tolv delar som faller 

inom ramen för fyra kategorier: rättssäkerhet, statens omfattning, regleringar och öppna 

marknader. Här ryms faktorer som har med både informella och formella institutioner att göra, 

men även direkta politiska beslut. Varje land ges ett värde mellan 0 till 100, från minimal till 

maximal ekonomisk frihet, som utgör ett viktat medelvärde av samtliga tolv delar. Detta index 

är centralt för frågeställningen och rättfärdigar därför en mer grundlig redogörelse. 

 

Rättssäkerhet 

(1) Skydd av äganderätten avser i vilken utsträckning landet har ett rättsligt ramverk som 

skyddar egendom, både fysisk och immateriell. Här motiveras ett högt värde utifrån antagandet 

att denna institution bidrar till långsiktig stabilitet och möjlighet för både privatpersoner och 
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företag att ackumulera kapital över tid och binda upp kapital i produktionsprocesser med långa 

löptider. Det skapar gynnsamma förutsättningar för ekonomisk tillväxt per se, och kan även 

utgöra en pullfaktor för utländska investerare (Fedderke och Romm 2006; Ali et al. 2010).  

(2) Vidare kontrolleras för huruvida staten har ett välfungerande rättssystem där lagar 

implementeras och verkställs på ett rättvist sätt, utan politisk inblandning i rättsprocessen. Likt 

punkt 1 ovan skapar det förutsägbarhet och stabilitet för investerare. (3) Statlig integritet avser 

graden av systematisk korruption i offentliga institutioner, såsom mutor, utpressning, nepotism, 

förskingring och annan användning av politisk makt för privat vinning. Här mäts 

offentlighetens tillit till politiker, insyn i politiskt beslutsfattande, frånvaro av korruption, 

misstankar om korruption, samt insyn i statliga och civila verksamheter. 

 

Statens omfattning  

(4) Skattebörda avser olika former av beskattning, såsom marginalskatt på inkomst, 

bolagsskatter och total skattebörda som andel av BNP. (5) Offentliga utgifter avser 

statsapparatens konsumtion och transfereringar till olika ändamål. Detta vilar på ett antagande 

om att ohämmade statliga utgifter med kroniska budgetunderskott och ökad statsskuld hämmar 

ekonomisk utveckling. (6) Statens finansiella ställning tar hänsyn till konsekvenserna av ökade 

eller bibehållet höga statliga utgifter via lånefinansiering. Det kan bidra till ökad tillväxt och 

sänkt arbetslöshet på kort sikt genom produktiva investeringar, men att öka på statsskulden år 

efter år för att enbart bibehålla statens konsumtion och/eller transfereringar underminerar 

tillväxt och leder till stagnation. 

 

Regleringsmässig effektivitet 

(7) Näringsfrihet mäter hur enkelt det är att starta, driva eller avveckla en vinstdrivande 

affärsverksamhet. Här inkluderas bland annat regleringar, förfaranden, tidsåtgång och 

kostnader för att starta upp nya verksamheter. (8) Arbetsfrihet inkluderar kvantitativa mått från 

det juridiska och regleringsmässiga ramverk som omger ett lands arbetsmarknad. Här ryms 

bland annat mått på sysselsättningsgrad, förhållandet mellan minimilön och förädlingsvärdet 

per arbetare, anställningshinder, fasta eller flexibla arbetstider och obligatoriska 

avgångsvederlag. Här framkommer att Heritage Foundation förordar en i hög utsträckning 

avreglerad och flexibel arbetsmarknad. (9) Monetär frihet mäter huvudsakligen inflationstakten 

och graden av priskontroll i en ekonomi som tenderar att snedvrida marknaden.  
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Öppna marknader 

(10) Handelsfrihet avser barriärer som påverkar export och import av varor och tjänster, såsom 

tulltaxor, restriktioner i form av kvantiteter, priser, regleringar, och direkta statliga 

interventioner, subsidier, statsfinansierad FoU, konkurrensrestriktioner, m.m. som antas gynna 

inhemsk produktion på bekostnad av utländska aktörer. (11) Investeringsfrihet syftar på 

bestämmelser vid inhemska och utländska investeringar som regleras av den inhemska 

statsapparaten. En hög poäng innebär att det finns få restriktioner på den fria rörligheten på 

kapital och valutaväxling mellan och inom landet. (12) Slutligen mäter finansiell frihet 

effektiviteten i banksektorn och graden av statligt ingripande i dess verksamheter. Här utdelas 

hög poäng om bankerna är relativt fria från statlig inblandning, med tillstånd att tillhandahålla 

finansiella tjänster till individer och företag utan detaljstyrning. 

 

4. Data 
 

4.1 Deskriptiv statistik  
 

Denna undersökning utförs med hjälp av årsdata från 12 länder i Sydamerika för perioden 

1995–2014. Det totala antalet observationer uppgår till 240, men det framgår av tabell 4.1 nedan 

att värden saknas för ett antal mätpunkter. Data är inhämtat från World Bank, Penn World 

Table, IMF, Federal Reserve Bank of St. Louis och Heritage Foundation. För varje land i (= 1, 

2, … 12) har data tagits fram för ett antal år t (= 1995, 1996, … 2014) och framställts i form av 

paneldata. Bearbetning av paneldata kräver ett särskilt tillvägagångssätt för att uppnå robusta 

parameterskattningar, se avsnitt 5.  

 

I tabell 4.1 presenteras deskriptiv statistik, där variabelnamn, antal observationer, medelvärde, 

standardavvikelse samt minimi- och maximivärden för respektive variabel framgår. Denna data 

framställs i obearbetad form. Valet av oberoende variabler följer av det teoretiska ramverk som 

predikterar olika bestämmelsefaktorer för inflödet av FDI. 
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Tabell 4.1. Deskriptiv statistik med variabelnamn, antal obs., medelvärde, std. avvikelse, min. 

och max. 

 

Variabel Antal 
Observationer 

Medelvärde Std. 
avvikelse. 

Min. Max. 

FDI, nettoinflöde (%) 240 3,213 3,625 -16,6 12,2 

Humankapital, index 200 2,509 0,262 1,861 3,052 

Real BNP per capita, i 
löpande priser (dollar) 

240 5091,143 3778,09 816,543 16881,21 

Population 240 3,08e+07 4,87e+07 443724 2,04e+08 

Urban population, andel 
(%) 

240 72,155 17,765 26,4 94,945 

Ekonomisk frihet, index 
(1-100) 

240 59,494 9,606 35,9 79 

Inflation, 
konsumentpriser (% 
årligen) 

238 12,007 20,816 -1,167 235,559 

Fasta 
telefonabonnemang, per 
100 invånare 

240 15,217 7,037 3,263 31,668 

Mobilabonnemang, per 
100 invånare 

240 52,016 47,441 0,096 169,329 

Export av metall och 
malm (% av 
handelsexport) 

236 14,027 18,732 0,013 66,493 

Export av bränsle (% av 
handelsexport) 

235 22,952 26,572 0 98,764 

Källor: World Bank, Penn World Table, IMF, Federal Reserve Bank of St. Louis, Heritage Foundation. 

 

4.1.1 Nettoinflöde av FDI 

 

Den beroende variabeln definieras som det årliga nettoinflödet7 av FDI i procent av BNP. Med 

detta avses investeringar från utlandet associerade med ett långsiktigt ägarintresse i inhemska 

företag (10 procent eller mer av röstberättigade aktier) (World Bank u.å). Summan ges av det 

                                                
7 Nettoinflöde = Investeringar - desinvesteringar. 
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sammanlagda nettoinflödet av eget kapital, återinvesterad vinst, övrigt lång- och kortfristigt 

kapital, i enlighet med betalningsbalansen för varje land och period. Här förekommer data för 

samtliga mätpunkter (=240), och medelvärdet ligger strax över 3 procent med en likvärdig 

standardavvikelse (3,625). Mätperioden uppvisar relativt stora fluktuationer mellan länderna. 

Periodens lägsta värde, -16,6 procent, uppmättes i Surinam år 2000, och det högsta värdet på 

12,2 procent i Bolivia år 1999. Samtidigt har medelvärdet för samtliga länder inte förändrats 

nämnvärt över tid, med ett genomsnittligt nettoinflöde på 2,7 procent år 1995, och 3,2 procent 

år 2014.  

 

4.1.2 Index över ekonomisk frihet 

 

Den oberoende variabeln Index of Economic Freedom tas årligen fram av Heritage Foundation 

(u.å). I detta index tilldelas varje land ett värde mellan 0 till 100, från minimal till maximal 

ekonomisk frihet, vilket i sin tur är ett viktat medelvärde av 12 underkategorier som fångar upp 

olika institutionella och policymässiga faktorer som tillsammans skapar den institutionella ram 

inom vilken ekonomisk aktivitet bedrivs. Data förekommer för samtliga 12 länder under 

perioden 1995-2014, men med en utebliven observation för Surinam år 1995. Under 

mätperioden förekommer stora skillnader såväl mellan länder som inom länder över tid. Chile 

har exempelvis befunnit sig på relativt höga nivåer, med en stadig ökning från 71,2 till 78,7 

under mätperioden. Venezuela har haft en starkt negativ trend med en minskning från 59,8 till 

36,3 under samma period, medan Surinam haft en utveckling i rakt motsatt riktning. 

 

I enlighet med studiens hypotes förväntas ett högre indexvärde ha en positiv effekt på inflödet 

av FDI, allt annat lika. Indexet kan brytas ner i ett antal beståndsdelar (se avsnitt 3.3.2) som 

antas främja ett mer gynnsamt investerings- och företagsklimat. 

 

4.1.3 Kontrollvariabler 

 

I datasetet ryms ett antal kontrollvariabler vars signifikans ej utgör huvudföremål för denna 

undersökning, men som mot bakgrund av tidigare empiri och teoretiska utgångspunkter finns 

med eftersom de förväntas ha ett positivt eller negativt samband med inflödet av FDI. 
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Humankapital 

För att fånga effekten av humankapitalnivå i respektive land, används ett index från Penn World 

Table som baseras på genomsnittligt antal skolår och förväntad avkastning på utbildning. God 

tillgång på kvalificerad arbetskraft antas främja FDI, åtminstone inom sektorer där det krävs en 

viss nivå av humankapital för att absorbera ny teknologi och övriga kunskaper och därmed 

maximera nyttan och avkastningen av investeringar. För detta index saknas observationer från 

Guyana och Surinam för samtliga år, vilket i praktiken innebär att de exkluderas från de 

regressioner där humankapital finns med som förklarande variabel. Detta bortfall beaktas i 

tolkningen av resultatet. 

 

Marknadsstorlek 

Som tidigare påvisats är marknadsstorlek en pådrivande faktor för utländska direktinvesteringar 

vars syfte är att nå nya konsumentmarknader. Detta kontrolleras med hjälp av två variabler 

hämtade från World Bank. För det första inkluderas data över real BNP per capita, ett mått på 

den ekonomiska aktiviteten i ett land, uttryckt i löpande dollarpriser. Det är summan av 

bruttoförädlingsvärdet i ekonomin, inklusive skatt på producerade varor och exklusive 

subventioner som ej är inräknade i produktvärdet. Hög nivå av BNP per capita indikerar hög 

ekonomisk aktivitet, vilket antas attrahera marknadssökande investerare från utlandet. Detta 

finner stöd i tidigare studier av bland annat Chakrabarti (2001). För det andra inkluderas en 

variabel för urban population som andel av total population, som vilar på ett antagande om att 

majoriteten konsumenter lever i urbana miljöer. Detta stöds av Fan et al. (2009), som funnit ett 

positivt samband mellan ökad urbanisering och inflödet av FDI till Kina, samt Anyanwu (2012) 

som funnit ett likvärdigt samband i afrikanska länder. 

 

Därutöver inkluderas total population, som kontrollerar för eventuella effekter av skillnader i 

befolkningsstorlek. Motiveringen för detta har i tidigare forskning sett olika ut. Det är allmänt 

vedertaget att i endogena tillväxtmodeller se befolkningstillväxt som den huvudsakliga 

pådrivande faktorn för långsiktig ekonomisk tillväxt, vid beaktande av att en större befolkning 

innebär ökade möjligheter till ekonomisk utveckling och innovation (Jones och Vollrath 2013). 

Samtidigt innebär en större befolkning fler munnar att mätta, ett större tryck på offentliga 

institutioner och ökad kapitalförslitning, vilket har en motverkande effekt. 
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Fan et al. (2008) använder population som en proxy för landstorlek och olika ekonomiska 

stordriftsfördelar som antas följa av detta. Vidare föreslår Mateev (2009) att population kan 

motsvara potentiell efterfrågan från konsumenter i det mottagande landet. Eftersom ökad 

population leder till flera delvis motverkande effekter inom länder, är dess påverkan på inflödet 

av FDI osäker. 

 

Inflation 

Inflationstakten är den årliga förändringen i konsumentpriser, uttryckt i procent, vilket är ett 

mått på makroekonomisk stabilitet. Hög inflation skapar osäkerhet för investerare, och 

förväntas ha en negativ inverkan på inflödet av FDI. Korrelationen mellan inflation och 

nettoinflödet av FDI är -0,3176 för vårt dataset, vilket indikerar ett negativt samband. Data har 

erhållits från World Bank, bortsett från Argentina vars inflationssiffror hämtats från Federal 

Reserve Bank of St. Louis, och Venezuela vars siffror hämtats från IMF. Sammantaget saknas 

2 mätpunkter.8 

 

Fasta telefonabonnemang och mobilabonnemang 

Antalet fasta telefonabonnemang och mobilabonnemang per hundra invånare används som 

proxyvariabler för ett lands utbyggnad av infrastruktur för kommunikation, både i det publika 

telefonnätet och via digitala kanaler. Data hämtas från World Bank. Det fasta telefonnätet var 

förhållandevis väl utbyggt redan vid mätperiodens början och har därför inte sett någon kraftig 

ökning. Antalet mobilanvändare har dock ökat kraftigt i samtliga länder, i linje med den globala 

tekniska utvecklingen. Tidigare studier av bland annat Khadaroo och Seetanah (2007) har 

påvisat att kommunikationsinfrastruktur utgör en viktig förutsättning för ett fullgott 

investeringsklimat. Addison och Heshmati (2003) har funnit att såväl infrastruktur som 

kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) är avgörande ur två aspekter, 

dels för att integrera lokala producenter i globala kommunikationsnätverk, dels för att attrahera 

utländska investeringar i både tjänste -och tillverkningssektorer. Mot denna bakgrund förväntas 

antalet fasta och mobila telefonabonnemang ha en positiv effekt på inflödet av FDI. 

  

                                                
8 Federal Reserve Bank of St. Louis tillhandahöll vid tillfället för datainsamling ej inflationsdata för Argentina 
avseende 2013 och 2014.  
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Export av metall, malm och bränsle 

Export av metall, malm och bränslen som andel av handelsexporten kontrollerar för i vilken 

utsträckning ett lands ekonomiska modell rymmer export av dessa naturresurser. Data hämtas 

från World Bank. Dupasquier och Osakwe (2006) framhåller att en hög exportandel antyder en 

betydande global efterfrågan, vilket kan öka inflödet av FDI från investerare som vill 

kapitalisera på detta. Samtidigt är det ett känt faktum att volatiliteten i världsmarknadspriset på 

dessa råvaror är hög, vilket gör länderna sårbara för handelschocker och riskerar att avskräcka 

riskaverta utländska investerare. Sammantaget leder det till slutsatsen att exportvariablerna 

förväntas ha en varierande effekt på inflödet av FDI. 

 

5. Empirisk modell 
 

5.1 Metodval 

Vid skattning av modeller baserade på paneldata med icke-observerade effekter, står ett antal 

metoder till buds. Ett par avancerade metoder att överväga, är estimation med fasta effekter 

(fixed effects estimation – FE) och estimation med slumpmässiga effekter (random effects 

estimation – RE). Vid FE antas den icke-observerade individuella heterogeniteten ai för varje 

entitet i (land) vara korrelerad med de förklarande variablerna (se avsnitt 5.2). Vid RE, i sin tur, 

antas de vara icke-korrelerade. För att avgöra vilken modell som lämpar sig för denna 

undersökning, utförs ett Hausman (1978)-test där nollhypotesen är att individuella ai inte 

korrelerar med de förklarande variablerna: 

𝐻4:	𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑎;, 𝑥;) = 0	

𝐻@:	𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑎;, 𝑥;) ≠ 0	 	 	 	 	 	 	 	

Testet utförs på regression (3) i tabell 6.1 nedan, och vi erhåller en χ2-statistika på 43.64, vilket 

ger ett p-värde lägre än 0,05. Därmed kan nollhypotesen förkastas, och modellen uppvisar 

således korrelation mellan de förklarande variablerna och den icke-observerade effekten för 

varje land i. Resultatet rättfärdigar användningen av estimation med fasta effekter.  

 

 



 

  

 

22 

5.2 Estimation med fasta effekter 
 

5.2.1 Modelltransformation 

 

För varje observation yit, förekommer icke-observerade och icke tidsbundna effekter som i 

litteraturen brukar betecknas ai och benämnas som fasta effekter, alternativt icke-observerad 

heterogenitet eller individuell heterogenitet. Det är en felterm som fångar upp alla icke-

observerade, tidskonstanta effekter som inverkar på yit, och har i motsats till den idiosynkratiska 

(eller tidsvarierande) feltermen uit ingen tidskomponent (Wooldridge 2013). För våra 

avseenden kan ai inbegripa landspecifika förhållanden, såsom geografisk placering, historiska 

faktorer, kulturella normer, et cetera, vilka inte förändras inom överskådlig tid.9 Dessa faktorer 

korrelerar dock sannolikt med en eller flera av de förklarande variablerna i olika tidsperioder, 

vilket skapar heterogenitetsbias vid vanlig OLS-estimation. Detta kan emellertid åtgärdas 

genom en modelltransformation, som tillåter korrelation mellan ai och de förklarande 

variablerna i varje tidsperiod genom att ai tas bort innan modellen skattas. För att illustrera hur 

transformationen äger rum, är det behjälpligt att inledningsvis ställa upp en generell modell 

med en enda förklarande variabel.10 För varje i, 

 

𝑦;C 	= 	𝛽E𝑥;C +	𝑎; +	𝑢;C,					𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.	 	 	 	 	 [5.1]	

 

Notera att den icke-observerade effekten ai saknar tidskomponent, vilket är i linje med 

resonemanget ovan, och avgörande för att transformationen ska gå att genomföra. I nästa steg 

tar vi fram medelvärdet över tid, för varje i, 

 

𝑦Q; 	= 	𝛽E�̅�; +	𝑎; +	𝑢Q;,					 	 	 	 	 	 	 [5.2]	

 

                                                
9 Ett antagande som görs här är att kulturella normer är trögrörliga och förändras först under mycket lång tid. 
Wooldridge (2013) framhåller även att vissa demografiska faktorer hos populationen, såsom åldersfördelning, 
utbildningsnivå och etnicitet, kan inkluderas i de tidskonstanta effekterna om tidshorisonten begränsas till cirka 5 
år. Eftersom mätperioden i denna undersökning sträcker sig längre än så kan dessa ej inkluderas (i synnerhet 
utbildningsnivå, som kontrolleras för genom ett humankapitalindex som tydligt varierar över tidsperioden). 
10 Härledningen av modelltransformationen nedan följer Wooldridge (2013, s. 484-486). 
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där 𝑦Q; = 	𝑇SE ∑ 𝑦;CU
CVE , och så vidare. Ai förekommer i både (5.1) och (5.2), utifrån antagandet 

om att den är konstant över tid. Därefter subtraheras (5.2) från (5.1) för varje t, vilket ger 

 

𝑦;C −	𝑦Q; 			= 	𝛽E(𝑥;C − �̅�;) +	(𝑎; − 𝑎;) + (𝑢;C − 𝑢Q;)	

 

eller 

 

�̈�;C 		= 	𝛽E�̈�;C + �̈�;C,					𝑡 = 1, 2, … , 𝑇,		 	 	 	 	 [5.3]		

 

där �̈�;C = 𝑦;C −	𝑦Q;, och motsvarande för �̈�;C och �̈�;C. Notera att den icke-observerade 

heterogeniteten ai nu försvunnit från modellen, vilket fullbordar transformationen och gör att 

det nu går att skatta modellen med hjälp av poolad OLS. I detta fall kommer OLS-estimatet 

använda sig av variationen över tid i y och x inom varje tvärsnittsobservation (eng. within 

estimator), vilket ger en specifik tolkning av erhållen R-kvadrat: den andel av tidsvariationen i 

yit som förklaras av tidsvariationen i den förklarande variabeln. 

 

Ekvation (5.3) kan utökas med fler förklarande variabler. Härledningen görs på liknande sätt 

som tidigare, och resulterar i en generell ekvation med k förklarande variabler. För varje i är 

modellen 

 

𝑦;C 	= 	𝛽E𝑥;CE +	𝛽Z𝑥;CZ …+ 𝛽[𝑥;C[ +	𝑎; +	𝑢;C,					𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.	 	 [5.4]	

	 [5.4]	

Och transformationen ger 

 

�̈�;C 		= 	𝛽E�̈�;CE + 𝛽Z�̈�;CZ +	⋯+	𝛽[�̈�;C[ + �̈�;C,					𝑡 = 1, 2, … , 𝑇.	 	 [5.5]	

 

För att en estimation med fasta effekter ska vara giltig, krävs emellertid att ett antal antaganden 

är uppfyllda (Wooldridge 2013). För det första antas modell (5.4) vara giltig för varje i. För det 

andra antas att det urval som erhållits från tvärsnittet är slumpmässigt. För det tredje antas att 

varje förklarande variabel förändras över tid och att det inte råder något perfekt linjärt 

förhållande mellan olika förklarande variabler. För det fjärde antas väntevärdet för den 
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idiosynkratiska feltermen vara lika med noll, givet de förklarande variablerna i samtliga 

tidsperioder och den icke-observerade effekten:  

 

𝐸(𝑢;C|𝑋;, 𝑎;) = 0.	 	 	 	 	 	 	 	 [5.6]	

 

Ett femte antagande är att feltermen uit är homoskedastisk, dvs. 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑢;C|𝑋;, 𝑎;) = 	𝑉𝑎𝑟(𝑢;C) = 𝜎dZ,					𝑡 = 1,… , 𝑇.	 	 	 	 [5.7]				

 

Detta kan med fördel testas med ett modifierat Wald-test (se Greene 2000), och om det 

förekommer heteroskedasticitet behöver det kontrolleras för genom säkerställande av robusta 

standardfel (se avsnitt 6.1 nedan). Ett sjätte antagande avser frånvaron av autokorrelation 

mellan de idiosynkratiska feltermerna, så att 

 

𝐶𝑜𝑣g𝑢;C,𝑢;hi𝑋;, 𝑎;j = 0,	 	 	 	 	 	 	 [5.8]	

 

för alla t ¹ s. För att kontrollera eventuell förekomst av autokorrelation i datamaterialet används 

ett Wooldridge-test (se Wooldridge 2002). Givet att dessa antaganden (1-6) är uppfyllda, utgör 

skattningen med fasta effekter, för varje bj, den bästa linjära väntevärdesriktiga estimatorn (eng. 

BLUE – Best Linear Unbiased Estimator). 

 

5.3 Modellspecifikation 
 

Mot bakgrund av det teoretiska ramverket och metodbeskrivningen har följande modell 

fastställts: 

 

𝐹𝐷𝐼𝑁𝐸𝑇;C = 𝛽E(𝑋𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒);C +	𝛽Z(𝑋𝑀𝑒𝑡𝑀𝑎𝑙𝑚);C  [5.9] 

+𝛽x(𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛);C + 𝛽{(𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙);C 

+𝛽~(𝐹𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥);C + 𝛽�(𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑃𝑜𝑝);C + 𝛽�(𝐹𝑎𝑠𝑡𝑇𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛);C 

+𝛽�(𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛);C + 𝛽�(𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛);C + 𝛽E4(𝐵𝑁𝑃𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎);C 

+𝑎; + 𝑢;C	
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Där i står för land och t för period (år) och variablerna är definierade i enlighet med den 

deskriptiva statistiken. 

 

6. Resultat 
 

6.1 Regressionsanalys 
 

I tabell 6.1-3 presenteras undersökningens resultat i form av parameterskattningar, som tagits 

fram genom poolad OLS-estimation med fasta effekter. Population, BNP per capita, antal 

mobilabonnemang och fasta telefonabonnemang är logaritmerade för att minimera effekten av 

extremvärden. Den beroende variabeln i alla regressioner är nettoinflödet av FDI uttryckt i 

procent av BNP. I tabell 6.1 redovisas resultat med avseende på samtliga länder, och i tabell 

6.2 och 6.3 redovisas resultat för högre medelinkomstländer (UMIC) respektive 

höginkomstländer (HIC). Därutöver anges robusta standardfel inom parentes, antal 

observationer, R-kvadrat och antal observerade länder för alla regressioner. 

 

Samtliga modeller har genomgått två tester, mot bakgrund av de antaganden som redogjorts för 

i avsnitt 5.2, dels för att upptäcka heteroskedasticitet, dels för att upptäcka autokorrelation 

mellan de idiosynkratiska feltermerna (ui) i paneldatan. Avseende heteroskedasticitet redovisas 

resultatet av ett modifierat Wald-test i form av ett p-värde. Nollhypotesen är att det förekommer 

homoskedasticitet (konstant varians), och alternativhypotesen att det förekommer 

heteroskedasticitet i modellen. För regressionerna i tabell 6.1, samt regression (1) och (3) i 

tabell 6.2 erhålls p-värden väsentligt lägre än 0,05, vilket leder till att nollhypotesen förkastas 

på 5%-nivån. Därmed är antagandet om homoskedasticitet initialt ej uppfyllt, vilket korrigeras 

för genom användning av robusta standardfel. Vidare erhålls betydligt högre p-värden för 

regression (2) och i tabell 6.2 och för samtliga regressioner i tabell 6.3, vilket leder till att 

nollhypotesen ej kan förkastas på 5%-nivån. Vidare, för att säkerställa att feltermen för ett givet 

land i är icke-korrelerade över tid har ett Wooldridge-test utförts, som på motsvarande sätt 

redovisas som ett p-värde. Nollhypotesen är att det inte förekommer autokorrelation, vilket 

uppfylls för samtliga regressioner bortsett från regression (1) i tabell 6.1 och 6.2, givet en 

signifikansnivå på 5%. Förekomsten av autokorrelation i dessa regressioner kan resultera i icke 

väntevärdesriktiga parameterskattningar, vilket föranleder viss försiktighet i tolkningen. 
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I tabell 6.1-3 framställs tre regressioner vardera, som följer samma struktur. Den första 

regressionen i varje tabell har totalt sex förklarande variabler, och exkluderar 

humankapitalindex i syfte att framställa parameterskattningar baserade på samtliga tolv länder. 

Regression (2) och (3) har med humankapital som förklarande variabel och exkluderar därmed 

Surinam och Guyana från regressionerna, för vilka data saknas. 

6.1.1 Regression med samtliga länder 

 

I tabell 6.1 påvisar samtliga regressioner en positiv effekt av ekonomiskt frihetsindex på 

inflödet av FDI, vilket är i linje med tidigare antaganden. Parameterskattningen i regression (1) 

har ett p-värde på 0,272, vilket innebär att det är 27,2 procents sannolikhet att erhålla ett värde 

som är minst lika extremt som det observerade, givet att nollhypotesen är sann. Resultatet är ej 

statistiskt signifikant, givet en signifikansnivå på 5%. Detsamma gäller regression (3) vars p-

värde är 0,141. Givet dessa specifikationer går det inte fastslå att frihetsindex har en signifikant 

positiv effekt på inflödet av FDI, allt annat lika. Parameterskattningen i regression (2) ger dock 

ett p-värde på 0,072, vilket är signifikant på 10%-nivån. 

Andel urban population uppvisar ingen signifikant effekt på inflödet av FDI i samtliga 

regressioner. Dessutom erhålls både positiva (regression 1 och 3) och negativa skattningar 

(regression 2) av den oberoende variabelns effekt. I regression (3) halveras nästan effekten i 

relation till regression (1). Sammantaget ges inget ensidigt stöd för ett positivt samband 

(statistiskt signifikant eller ej) mellan urbanisering och FDI-inflöde. 

BNP per capita har en signifikant positiv effekt på inflödet av FDI i alla regressioner, vilket är 

i linje med förväntan om att ökad ekonomisk aktivitet i ett land attraherar utländska investerare, 

allt annat lika. Vidare ges ett negativt samband mellan population och FDI, något som är 

genomgående för samtliga regressioner i tabell 6.1-3. 

Regression (2) och (3) rymmer parameterskattningar för effekten av humankapital och 

inflation. Humankapital har ett negativt tecken i båda regressionerna, varav regression (3) har 

en signifikant effekt på 10%-nivån (p-värde 0,078). Den skattade effekten av inflation är 

likvärdig för båda regressionerna men med motsatta tecken. Den negativa effekten i regression 

(3) följer de antaganden som tidigare redogjorts för, men på grund av ett relativt högt p-värde 

är resultatet belagt med hög statistisk osäkerhet. Effekten från export i regression (3) är 
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statistiskt signifikant på 10%-nivån med avseende på bränsle, respektive 5%-nivån med 

avseende på metall och malm. Effektens magnitud är likvärdig men med motsatta tecken. Det 

tvetydiga resultatet är i linje med den förväntansbild som tidigare etablerats i avsnitt 4. 

Tabell 6.1. Estimation med fasta effekter, samtliga länder  

 

VARIABLER (1) 
Nettoinflöde 
FDI 

(2) 
Nettoinflöde 
FDI 

(3) 
Nettoinflöde 
FDI 

 Export av bränsle     -0.0561* 
(0.0275) 

Export av metall och malm     0.0572** 
(0.0187) 

Inflation   0.00320 
(0.00922) 

-0.00382 
(0.00935) 

Humankapital   -0.642 
(1.485) 

-2.142* 
(1.079) 

Ekonomisk frihet 0.0495 
(0.0428) 

0.0690* 
(0.0338) 

0.0478 
(0.0296) 

Andel urban pop. 0.335 
(0.252) 

-0.0947 
(0.308) 

0.188 
(0.174) 

Fasta telefonabonnemang -1.319 
(1.106) 

0.0601 
(1.060) 

-0.0452 
(0.986) 

Mobilabonnemang 0.229 
(0.310) 

1.243*** 
(0.304) 

1.079*** 
(0.226) 

Population -19.45** 
(8.339) 

-32.22*** 
(6.412) 

-26.85*** 
(4.301) 

BNP per capita 2.064*** 
(0.572) 

2.356** 
(0.730) 

1.785** 
(0.564) 

Konstant 277.2** 
(123.4) 

525.0*** 
(109.9) 

424.5*** 
(68.38) 

Observationer 
R-kvadrat 
Antal länder 
Wald. Chi2 
Wooldr. autokorr. 

239 
0.133 
12 
0.0000 
0.0261 

198 
0.313 
10 
0.0000 
0.4322 

196 
0.374 
10 
0.0000 
0.4972 

Robusta standardfel inom parentes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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6.1.2 Regressioner uppdelat på inkomstnivå 

 

Tabell 6.2 redovisar resultat baserat på data från åtta länder i kategorin högre 

medelinkomstländer (UMIC). I regression (1) som avser samtliga högre medelinkomstländer, 

har parameterskattningen för effekten av ekonomiskt frihetsindex positivt tecken. Resultatet är 

i enlighet med förväntan, dock utan signifikans på 5%-nivån. Skattningarna för denna modell 

bör tolkas med försiktighet på grund av potentiell förekomst av autokorrelation mellan 

individuella feltermer. Vidare i regression (2) och (3) skattas effekten som negativ, vilket talar 

emot hypotesen om att det råder ett positivt samband mellan ekonomisk frihet och FDI. 

Parameterskattningarna har emellertid höga p-värden, 0,41 respektive 0,167, som gör att 

nollhypotesen ej kan förkastas. 

BNP per capita uppvisar här en signifikant positiv effekt på inflödet av FDI i samtliga 

regressioner, och effektens magnitud är i stort sett oförändrad från tabell 6.1. En 

anmärkningsvärd skillnad mellan tabell 6.1 och 6.2 är att den skattade effekten av fasta 

telefonabonnemang är betydligt större för medelinkomstländer jämfört med när samtliga länder 

beaktas. Ett liknande samband framträder för den skattade effekten av andel urban population, 

som är betydligt större och statistiskt signifikant i regression (2) och (3) för högre 

medelinkomstländer jämfört med motsvarande regressioner för samtliga länder. 

I regression (2) och (3) framträder en statistiskt signifikant och negativ effekt av ökat 

humankapital på inflödet av FDI. Jämfört med motsvarande siffror i tabell 6.1 är effekten 

betydligt starkare. Resultatet motsäger tidigare antaganden om att ökat humankapital, allt annat 

lika, bör attrahera utländska direktinvesteringar tack vare tillgång på kvalificerad kompetens. 

Effekten av ökade exportandelar av bränsle, metall och malm är här mer entydigt negativ än 

när samtliga länder beaktas. Dock uppvisar enbart bränsleexporten statistisk signifikans med 

ett p-värde lägre än 0,05. 
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Tabell 6.2. Estimation med fasta effekter, högre medelinkomstländer (UMIC) 

 

VARIABLER (1) 
Nettoinflöde FDI 

(2) 
Nettoinflöde FDI 

(3) 
Nettoinflöde FDI 

Export av bränsle     -0.0286** 
(0.0109) 

Export av metall och malm     -0.0219 
(0.0425) 

Inflation   -0.0119 
(0.00857) 

-0.0108 
(0.00984) 

Humankapital   -4.341*** 
(0.933) 

-4.891*** 
(0.909) 

Ekonomisk frihet 0.0193 
(0.0529) 

-0.301 
(0.0335) 

-0.0563 
(0.0348) 

Andel urban pop. 0.445 
(0.249) 

1.079*** 
(0.198) 

1.206*** 
(0.171) 

Fasta telefonabonnemang -0.570 
(1.544) 

2.606** 
(0.935) 

2.220* 
(0.899) 

Mobilabonnemang -0.147 
(0.218) 

-0.251 
(0.499) 

-0.0551 
(0.489) 

Population -15.92 
(9.271) 

-29.63** 
(7.754) 

-31.89** 
(8.609) 

BNP per capita 2.212** 
(0.846) 

2.042** 
(0.536) 

1.986** 
(0.667) 

Konstant 213.6 
(135.4) 

421.2** 
(130.9) 

456.0** 
(141.2) 

Observationer 
R-kvadrat 
Antal länder 
Wald-test 
Wooldr. autokorr. 

159 
0.097 
8 
0.0000 
0.0000 

120 
0.390 
6 
0.0766 
0.1380 

118 
0.419 
6 
0.0138 
0.2084 

Robusta standardfel inom parentes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Tabell 6.3 redovisar tre regressioner baserade på data från tre höginkomstländer. Likt tabell 6.2 

ovan är regression (1) belagd med statistisk osäkerhet på grund av autokorrelation. På grund av 

det begränsade urvalet uppgår antalet observationer över tid till mellan 58 och 60. Den skattade 

effekten av ekonomiskt frihetsindex är här entydigt positiv, vilket skiljer sig åt från de högre 

medelinkomstländerna. Effekten är dessutom statistiskt signifikant med ett p-värde lägre än 

0,05 i regression (1) och lägre än 0,01 i regression (2). 
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Tabell 6.3. Estimation med fasta effekter, höginkomstländer (HIC) 

 

VARIABLER (1) 
Nettoinflöde 
FDI 

(2) 
Nettoinflöde FDI 

(3) 
Nettoinflöde FDI 

Export av bränsle     0.0652 
(0.113) 

Export av metall och malm     0.0151 
(0.0899) 

Inflation   0.0175 
(0.0809) 

0.0152 
(0.0811) 

Humankapital   6.832 
(26.54) 

5.151 
(27.82) 

Ekonomisk frihet 0.0971** 
(0.0114) 

0.0928*** 
(0.00652) 

0.0750 
(0.076) 

Andel urban pop. 0.179 
(0.476) 

-0.102 
(1.934) 

0.0956 
(2.133) 

Fasta telefonabonnemang -6.212 
(4.657) 

-5.622 
(7.413) 

-5.024 
(6.472) 

Mobilabonnemang 1.713* 
(0.432) 

1.813* 
(0.449) 

1.587 
(0.619) 

Population -25.80** 
(5.180) 

-36.39 
(42.21) 

-34.49 
(37.29) 

BNP per capita 0.662 
(1.415) 

0.753 
(1.825) 

1.042 
(2.024) 

Konstant 411.6** 
(85.58) 

587.2 
(750.5) 

540.0 
(687.9) 

Observationer 
R-kvadrat 
Antal länder 
Wald-test 
Wooldr. autokorr. 

60 
0.401 
3 
0.5232 
0.8445 

58 
0.398 
3 
0.705 
0.8132 

58 
0.401 
3 
0.747 
0.8506 

Robusta standardfel inom parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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7. Diskussion 
 

7.1 Kontrollvariabler 
 

Andel urban population har en signifikant positiv effekt på nettoinflödet av FDI i högre 

medelinkomstländer, vilket motsvarar förväntan om att utländska investerare är 

marknadssökande (Fan et al. 2009; Anyanwu 2012). Det genomgående positiva sambandet 

mellan BNP per capita och inflödet av FDI stödjer också denna slutsats. Det är emellertid svårt 

att dra några generella slutsatser om effekten, mer än för den specifika tidsperiod och det urval 

länder vi studerat. Henderson (2003) studerar relationen mellan urbanisering och ekonomisk 

tillväxt, och finner att optimal urbaniseringsnivå varierar mellan länder med olika 

utvecklingsnivåer och storlek. Samtidigt råder ett generellt samband mellan ökad urbanisering 

och ekonomisk utveckling, i takt med att samhällen omvandlas från agrara jordbrukssamhällen 

till industri- och tjänstebaserade ekonomier. Länder som har en uppåtgående ekonomisk trend 

över tid, attraherar rimligen mer FDI. Det fungerar som en pullfaktor för investerare. Mot 

bakgrund av detta är det troligt att effekten av urban population på inflödet av FDI delvis är 

associerad med ekonomisk tillväxt och BNP-nivå. 

 

Effekten av ökat humankapital på inflödet av FDI är tvetydig. När samtliga länder beaktas är 

sambandet svagt positivt, men när länderna delas in efter inkomstnivå skattas ett negativt värde 

för högre medelinkomstländer och ett positivt värde för höginkomstländer. Effekten är dock 

statistiskt signifikant enbart för de högre medelinkomstländerna. Detta motsäger tidigare 

förväntningar om ett positivt samband mellan FDI och humankapital. Resultatet kan eventuellt 

förklaras av att denna undersökning inte gör en distinktion mellan olika typer av FDI, vilka 

sektorer som agerar mottagare och vilka kompetenskrav som förknippas med olika 

investeringar. Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.2. 

 

Vidare skattas en negativ effekt av andelen export av bränsle, metaller och malm på inflödet av 

FDI i de högre medelinkomstländerna. Här återfinns länder såsom Colombia, Ecuador och 

Venezuela vars export till betydande del utgörs av råolja.11 Brasilien, Guyana, Peru och 

                                                
11 Venezuelas andel varierar mellan 67-98%, Colombias andel mellan 27-69% och Ecuadors andel mellan 21-62% 
under perioden 1995-2014. 
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Surinam har en lägre andel. Det är emellertid svårt att separera den negativa effekten från andra 

faktorer såsom volatila marknadspriser och valutakursförändringar. ECLAC (2018) visar att 

volatilitet eller nedgång i råvarupriser tenderar att omfördela FDI till andra sektorer, främst 

tillverkningsindustri, telekommunikation och förnyelsebar energi.  

 
7.2 Frihetsindex 
 

Skattningen av effekten från ekonomiskt frihetsindex har ett positivt tecken i merparten 

regressioner, undantaget regression (2) och (3) i tabell 6.2 som avser sex av åtta 

medelinkomstländer. Effekten är ej statistiskt signifikant på 5%-nivån bortsett från regression 

(1) och (2) för höginkomstländerna. Avsaknaden av ett tydligt samband mellan ekonomiska 

frihetsfaktorer och nettoinflödet av FDI kan bero på att den här undersökningen inte tar hänsyn 

till vilka sektorer som tar emot investeringar. Sen och Sinha (2017) visar att investerare ställer 

olika krav på institutionell kvalitet, skydd av äganderätt och efterlevnad av kontrakt, beroende 

på vilken sektor investeringar går till. Dessa faktorer ökar i betydelse för branscher som kräver 

relationsspecifika investeringar och som är teknikintensiva, medan investerare i råvarusektorer 

har relativt lägre krav. I figur 7.1 illustreras sambandet mellan nettoinflödet av FDI och 

ekonomisk frihet. Diagrammet visar på ett svagt positivt samband, samtidigt som det tydligt 

framgår att ett antal mätpunkter med liknande andel FDI har radikalt olika värden på 

frihetsindex. Relationen mellan ökad ekonomisk frihet och andelen FDI är därmed inte entydigt 

positiv. 
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Figur 7.1. Nettoinflödet av FDI (% av BNP) som en funktion av ekonomiskt frihetsindex (0-

100), spridningsdiagram och trendlinje 

 

 
Källa: World Bank, Heritage Foundation 

 

Det har tidigare framhållits att Latinamerika genomlever ett ekonomiskt skifte bort från ett 

starkt råvaruberoende till en mer diversifierad, tekniskt avancerad och humankapitalintensiv 

ekonomi. Sen och Sinha (2017) föreslår att länder som vill attrahera FDI till högteknologiska 

sektorer bör skärpa sin lagstiftning avseende skydd för äganderätten och kontraktsvillkor. 

Genom liknande åtgärder kan länder i Sydamerika diversifiera inflödet av FDI till sektorer 

såsom telekommunikation, IT och förnyelsebar energi. Därutöver har Iamsiraroj och 

Ulubaşoğlu (2015) visat att länder med högre absorberingskapacitet kan ta vara på och utnyttja 

positiva externaliteter från FDI, vilket kan skapa en ömsesidigt förstärkande effekt. Från 

investerarperspektivet kan en investering vara lika lönsam oberoende av vilken sektor det 

investeras i, givet att det är av primärt intresse att maximera avkastningen på investerat kapital. 

Ur mottagarländernas perspektiv kan ett ökat inflöde av FDI till teknik- och 

humankapitalintensiva sektorer, följt av långsiktiga samarbeten tack vare ett förutsägbart 

ekonomiskt klimat, ge gynnsamma spillover-effekter som är mindre framträdande i 

exploaterande sektorer. 

 

En ytterligare svaghet med att använda aggregerat nettoinflöde av FDI som beroende variabel 

är att det bortser från investeringarnas ursprung. Det är troligt att utländska investerare med 

olika nationell hemvist har olika känslighet för förändringar i ekonomisk frihet i 
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mottagarlandet. En komparativ studie likt den Soumaré et al. (2016) genomfört i Afrika söder 

om Sahara hade kunnat ge större klarhet i detta. 

 
8. Slutsatser 
 

Det övergripande syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar inflödet av FDI till 

länderna i Sydamerika. Den huvudsakliga frågeställningen avser huruvida graden av 

ekonomisk frihet i regionen har en positiv effekt på nettoinflödet. Av resultatet och den 

efterföljande diskussionen framgår att det är svårt att dra några säkra slutsatser om sambandet 

mellan Heritage Foundations frihetsindex och direktinvesteringar. Om studien hade genomförts 

med hänsyn till olika sektorer och under en längre tidsperiod, finns det skäl att tro att 

teknikintensivt och exploaterande FDI hade fördelat sig efter hur fria och utvecklade 

ekonomierna är. Det är också värt att fundera vidare på det ömsesidiga förhållandet mellan 

utländska direktinvesteringar och den förda ekonomiska politiken. Ett land som implementerar 

en politik som främjar ett gott investeringsklimat kan tillgodogöra sig mer utländska 

investeringar. Det gäller i synnerhet sektorer där möjligheter till positiva spillover-effekter i 

form av tekniköverföring, ökat humankapital, infrastruktur och ledningskompetens är störst. 

Det kan i sin tur ge förstärkande effekter, med ytterligare potential att öka landets 

attraktionskraft för framtida investeringar. 
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