
36 

 

 

 

 

 

Ekonomisk tillväxt och 
utländska direktinvesteringar  
i Sub-Sahara 
 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Nationalekonomi | Höstterminen 2012 

Av: Valeria Gleizer & Volkan Özturk 
Handledare: Stig Blomskog 
 
 



 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsen tillägnas vår käre vän och kurskamrat  

Fredrik  

1983-2013 
 

 

 



 3 

Sammanfattning 

Länderna söder om Sahara har en historia av fattigdom och konflikter vilket inte skapat ett särskilt 

investeringsvänligt klimat. Den här studien ämnar undersöka och finna samband mellan ekonomisk 

tillväxt och inflödet av utländska direktinvesteringar samt se om några institutioner tycks vara 

signifikanta för ett eventuellt samband. Hänsyn tas till en rad olika variabler som enligt teorier och 

tidigare studier tycks attrahera och motivera investerare och dessa används i konstruerandet av en 

regressionsmodell. Detta för att se eventuella effekter på tillväxten i relation till FDI. Resultaten visar att 

FDI är av signifikant betydelse för den ekonomiska tillväxten i regionen och studien finner att graden av 

korruption i ett land är en signifikant faktor för att det positiva sambandet mellan FDI och ekonomisk 

tillväxt ska råda. 

 

Nyckelord: Utländska direktinvesteringar, ekonomisk tillväxt, tillväxtteori, Grossman-Helpman, 

institutionell teori, OLI-paradigm, korruption, utvecklingsländer, Sub-Sahara 

Abstract  

The Sub-Saharan countries have for a long time struggled with poverty and conflicts which might have 

proven hostile for investors. The analysis aims to see if there is a significant correlation between foreign 

direct investments (FDI) and economic growth and which cultural and institutional factors seem to be 

significant in this correlation. Considered are also other variables and their influence that might explain 

what motivates and gives incentives for foreign direct investments (FDI) and are used in the 

construction of a regression analysis. This to see whether there is an effect on the economic growth in 

relations to FDI. The results show that FDI is of significance to the economic growth in the region and 

the study shows that corruption seems to be the most significant institutional factor in the correlation 

with effect on economic growth and the ability to attract FDI. 

  

Keywords: Foreign direct investments, economic growth, growth theory, Grossman-Helpman, 

institutional theory, OLI-paradigm, corruption, developing countries, Sub-Sahara   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sett till inkomsten per capita så har Afrika varit jordens fattigaste kontinent sedan början av 1800-talet. 

Kontinenten var glest befolkad med låg befolkningstillväxt som till stor del berodde på slavhandeln som 

satt djupa spår i kontinentens demografiska och institutionella utveckling. Kontinenten har dessutom 

historiskt dragits med stora naturliga hinder för integration mellan olika befolkningscentra i form av 

stora ökenområden och tropiska regnskogar. Dessa naturliga hinder har försvårat transporter, handel och 

utvecklandet av väl fungerande marknader och institutioner samt inte skapat ett vidare handelsvänligt 

klimat. I samband med den industriella expansionen i Europa, den vidgade världshandeln och den 

systematiska europeiska koloniseringen drogs kontinenten långsamt in i den expanderade 

världsekonomin. Detta i samband med tillbakagången av slavhandeln och fyndigheter av bland annat 

koppar, tenn, guld och diamanter som bidragit till den ekonomiska tillväxten (Schön, 2010). 

 

Kontinenten har en historia fylld av oroligheter, exploatering och fattigdom men växer, många 

motgångar till trots, till ett lukrativt investeringsområde som lockar utländska investerare. Sedan 

finanskrisen med start 2008 har många länder haft svårigheter att återhämta sig. Många länder har inte 

kunnat komma upp till önskade tillväxtnivåer som de hade innan finanskrisen 2008 och vissa uppvisar 

negativ tillväxt. Afrika är en växande kontinent med 8 av världens 10 snabbast växande ekonomier det 

senaste året. Kontinenten huserar idag 1 miljard människor och man beräknar att denna siffra ska ha 

dubblerats till år 2040 (Braw, 2012). 

 

Den ekonomiska tillväxttakten som idag råder i Sub-Sahara kan troligen spåras till en stor potentiell 

arbetskraft och en växande export. Detta till följd av befolkningstillväxt och växande internationell 

efterfrågan genom stigande priser på råvaror och demokratiseringsprocesser som bidragit till ökad 

stabilitet. Detta kan i sin tur locka hem afrikaner som tidigare emigrerat och dessa kan ta med sig 

kunskap och ”know-how” dessa fått genom erfarenhet och eventuell utbildning som kan komma 

hemlandet till nytta. Dessa förändringar tros locka investerare från utlandet. Att investera kapital i ett 

främmande land innebär risker och investerarna ställer höga krav på förvaltningen av det investerade 

kapitalet och på hur mottagarlandets förutsättningar att hantera detta ter sig. Kapitalinvesteringar i ett 

land med bristande stabilitet eller skilda värderingar från de investerarna värdesätter eller vill framhäva 

är inte önskvärt och kan innebära risker. Därför är det viktigt att värdlandet har de förutsättningar som 

krävs för att förvalta och förädla investeringarna. Värdlandet måste kunna agera till fördel för 

investerarna för att motivera dessa. Detta ställer krav på de afrikanska länderna och på den afrikanska 
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befolkningen. I en region som Sub-Sahara måste investerare beakta många faktorer som kan motivera 

och ge incitament till investeringar och aspekter som tar hänsyn och uppmärksammar de risker 

investerare kan gå till mötes. Kontinenten har potential samt stora tillgångar och trots att politiska 

reformer bidrar till en ökad stabilitet så är vägen till ett fungerande industrialiserat och jämlikt samhälle 

fortfarande lång att vandra, ändå växer Afrika (Braw, 2012; UNDP, 2009). 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökning är att analysera effekten av FDI på ekonomisk tillväxt och förklaringar till 

eventuella samband söks och återkopplas till tidigare utföra studier och teorier kring FDI, ekonomisk 

tillväxt och institutionell teori.      

 

Frågeställningen baseras på en hypotes om att FDI har en positiv effekt på ekonomisk tillväxt i den 

undersökta regionen. Regionen i fråga upplever just nu en stark tillväxt som kan ha att göra med inflödet 

av utländskt kapital. Detta kapital kan stimulera industri och bidra till ländernas ekonomiska tillväxt 

(Mankiw & Taylor, 2008). 

 

Regionen har brottats med olika hinder som kan ha haft negativ effekt på handel och industri. Valet av 

ekonomiska företeelser som kan förklara graden av FDI i relation till den totala tillväxttakten samt kan 

initiera de utländska direktinvesteringarna är essentiella i sökandet efter samband och förklaring. 

Ekonomiska företeelser så som väl fungerande infrastruktur och ekonomisk frihet torde kunna locka 

utländska investerare så väl som en stark och kompetent befolkning möjliga att nyttja i produktionen 

(Grath, 2008). 

1.3 Problemformulering 

Har FDI positiva effekter på den ekonomiska tillväxten i länderna lokaliserade söder om Sahara?  

1.4 Studiens upplägg 

I det inledande avsnittet ges en bakgrund till studien och vad som ämnas undersökas som hur detta ska 

gå till. Avsnitt två behandlar tidigare studier som gjorts inom området. Avsnitt tre tar upp de teorier som 

baserat på bakgrund och tidigare studier erbjuder en stabil teoretisk grund att utvinna variabler och 

hypoteser ur. I avsnitt fyra genomförs den empiriska analysen genom en regressionsmodell och resultat 

presenteras, diskusteras och analyseras. Slutsatser dras sedan och återkopplas till teorier, tidigare studier 

och syfte i avsnitt fem. Därefter följer referenser till studien i avsnitt sex samt bilagor så som diagram, 

tabeller och grafer. 
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1.5 Metodologi 

Undersökningen ämnar besvara problemformuleringen genom en tvärsnittanalys av reala medelvärden 

över en fyra års period (2007-2010). Nyttjad sekundärdata är hämtad från ekonomiska och 

utvecklingsorienterade organisationer, såsom Världsbanken och Transparency International. En 

regressionsanalys ämnas konstrueras som kan bidraga med svar på hur de olika variablerna ter sig i 

relation till varandra samt huruvida de tycks te sig signifikanta för den ekonomiska tillväxten och FDI. 

 

En regressionsanalys av den ekonomiska tillväxten i Sub-Sahara regionen utförs med de 

förklarandevariabler som, med ekonomiskteoretisk bas, kan ha effekt på denna med FDI som primär 

förklarande variabel. Variablerna delas in i tre grundpelare där de sorteras efter sin funktion. De tre 

grupperna utgörs av funktioner så som direkt handelsrelaterade, rättsligt- eller politiskt relaterade samt 

human- och välfärdsrelaterade. Regressionen utförs i fyra steg där de olika pelarna beräknas i relation 

till den beroende variabeln. Signifikansens av FDI och eventuell förändring av denna observeras över de 

olika regressionerna för att se huruvida någon institutionell faktor tycks vara av signifikans för den 

påverkan FDI har på den ekonomiska tillväxten. 

1.6 Avgränsning 

Sub-Sahara är valt som observerad region på grund av dess historiska bakgrund, 

utvecklingsklassificering och rådande tillväxtexpansion. Regionen är intressant ur ett 

investeringsperspektiv just på grund av dess bakgrund som orolig kontinent med ett kanske 

avskräckande och komplicerat handelsklimat. Trots brokig bakgrund är regionen intressant ur ett 

investerarperspektiv då kontinenten innehar stora naturtillgångar, en arbetsför befolkning och stor 

tillväxtpotential. Ser man till kontinentens historia av exploatering, kolonisering och slavhandel visar 

detta på att investerare varit benägna att investera i kontinenten även under tider då den ekonomiska 

tillväxten inte visat på de siffror som går att skåda idag (Schön, 2010; Braw, 2012). 

 

Området som benämns som Sub-Sahara består av 49 länder varav 35 av dessa har studerats i 

undersökningen, resterande har valts bort på grund av bristande data. Utvecklingsklassificeringen 

indikerar en underutvecklad industri som tros vara beroende av teknologiska transfereringar och 

utländska direktinvesteringar (UNDP, 2009). 

 

Den valda perioden, 2007-2010, är baserad på den pågående expansiva tillväxten som går att bevittna på 

den afrikanska kontinenten. Genom att titta på just denna period undersöks huruvida det tycks råda 

samband mellan den expansiva utvecklingen, institutionell utveckling och rådande FDI-nivå. Andra 

ekonomiska komponenter, kontrollvariabler, nyttjade och undersökta ligger till grund för att förklara 
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möjliga motiv till FDI och hur de påverkar effekten av investeringarna på den ekonomiska tillväxten. 

Dessa är essentiella för att utvinna signifikanta resultat för att försöka spåra effekterna av FDI (Grath, 

2008; Braw, 2012). 
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2. Tidigare studier 
 
Flera tidigare studier behandlar sambandet mellan ekonomisk tillväxt i ett land och graden av FDI. 

Bakom den ekonomiska tillväxten kan man finna andra förklarande variabler som bidrar till utveckling 

och incitamenten till att investera. I en genomgång av tidigare studier i ämnet som baserar sig på Sub-

Sahara återfinns kontrollvariabler som kan påverka både den ekonomiska tillväxten och FDI. Resultaten 

av dessa studier ger belägg för den teoretiska bakgrunden och det förväntade utfallet av variablernas 

påverkan och korrelation med varandra (UNDP, 2009).    

 

Borensztein, De Gregorio och Lee (1998) undersöker huruvida FDI tycks påverka ett lands ekonomiska 

tillväxt. I en tvärtsnittsanalys av 69 utvecklingsländer finner de att FDI tycks vara en viktig komponent 

för tillväxten – mer så än inhemska investeringar. Effekten av FDI på den ekonomiska tillväxten tycks 

dock starkt bero på hur investeringarna förvaltas. Humankapitalet spelar även det stor roll samt att 

avancerade teknologiska funktioner i landet fungerar korrekt och främjande för handel. Det tycks alltså 

råda ett samband mellan FDI och ekonomisk tillväxt så länge som andra komponenter i samhället 

fungerar som de ska.  

 

Asiedu (2005) studerar relationen mellan FDI och korruption, politisk stabilitet, makroekonomisk 

stabilitet i en paneldataundersökning av 22 afrikanska länder under perioden 1984-2000. Detta för att 

undersöka huruvida investeringsbeslut tycks bero på nämnda faktorer samt marknadens storlek, 

naturresurser och handelsvänlighet. Resultaten pekar på att marknadsstorleken tycks vara av stor 

betydelse för investerare. Investerare tycks även lägga stor vikt vid fungerande institutioner, låg 

inflation, god infrastruktur, låg korruption, naturtillgångar, befolkningens utbildningsnivå, 

väldefinierade äganderättigheter, öppenhet, politisk stabilitet och ett legalt system som främjar stabilitet 

i landet.  

 

En empirisk studie av Bende-Nabende (2002) behandlar transnationella företags långsiktiga 

investeringsbeslut i länderna i Sub-Sahara. Genom en kointegreringsanalys av 19 länder visar resultaten 

på att de viktigaste variablerna som motiverar FDI i regionen tycks vara marknadstillväxt, en 

exportorienterad politik och investeringsfrihet med reducerade handelshinder. Sekundärt värderas 

marknadsstorlek och växelkurser. Öppenhet, lönenivåer och humankapital tycks inte vara av signifikant 

värde för att motivera investeringarna.  

 

Kandidatuppsatsen av Beradovic och Hennix (2008) analyserar utländska direktinvesteringar och 

frihandelns roll för att gynna ekonomisk tillväxt i Afrika och Asien. Ekonomisk tillväxt påverkas ur ett 
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globaliseringsperspektiv, av två fenomen: utländska direktinvesteringar och handel. Utländska 

direktinvesteringar medför många positiva nyförvärv, som tekniska framsteg och högre nivåer av 

humankapital. Handel gör länder mer effektiva, då de kan fokusera sin produktion på varor där de har 

komparativa fördelar. Resultaten kan indikera vilken eller vilka faktorer som är viktiga för att stimulera 

ekonomisk tillväxt i Afrika och Asien. Uppsatsen fokuserar på 82 länder under åren 1999-2006. 

Analysen är genomförd på afrikanska och asiatiska länder tillsammans, men också för 

kontinentalspecifika effekter. Resultaten påvisar i hög grad positiva samband mellan utländska 

direktinvesteringar, handelsöppenhet och dess kombinerade effekt på ekonomisk tillväxt. Resultaten 

konstaterar dock svagare korrelation och signifikans än förväntat. 

 

Jondell-Assbring och Ericsson (2011) undersöker hur FDI påverkas av graden av korruption i värdlandet. 

Observationen utgår från variablerna; BNP, population, export och arbetslöshet i värdlandet, samt 

avståndet mellan investeraren och värdlandet. Dessa och dess påverkan direktinvesteringar. Resultaten 

visar att beslutet att direktinvestera påverkas av korruptionsgraden i värdlandet samt visar på en möjlig 

multikolinjäritet mellan variablerna BNP och export. Variabeln export kan ha viss positiv inverkan på 

direktinvesteringar, dock ej för alla år. Population har ett litet men negativt inflytande på 

direktinvesteringar. Värdlandets inkomst har stor betydelse vid horisontella investeringar där det 

multinationella företaget (MNF) söker en större marknad. Inkomsten är troligtvis av mindre vikt när det 

kommer till vertikala eller exportplattformsinvesteringar 

 

Tidigare studier har påvisat ett positivt samband mellan FDI och ekonomisk tillväxt villkorat att andra 

förutsättningar i värd samhällena råder vilket tycks hänga ihop med värdlandets möjligheter att förvalta 

och absorbera FDI på gynnsamt vis. Flera studier visar på sambandet mellan handelsöppenhet och 

logistiska möjligheter för att förenkla handel och främja investerares incitament att investera i ett nytt 

land. Även politisk stabilitet tycks vara en viktig förutsättning för att ge sig in på en ny marknad såväl 

som väldefinierade äganderätter och marknadsregleringar. Borensztein, De Gregorio och Lee (1998) och 

Asiedu (2005) betonar även vikten av humankapitalet och utbildningsnivån hos värdlandets befolkning 

medan Bende-Nabende (2002) inte finner några empiriska bevis för att utbildning skulle ha en effekt på 

incitamenten att investera men kan gynna den ekonomiska tillväxten oberoende av FDI. Investerare kan 

komma att se såväl geografiska som psykologiska avstånd som hämmande i sina investeringsbeslut. Vår 

studie ämnar knyta ett starkare samband mellan de institutionella förutsättningar som råder i undersökt 

region, den historiska bakgrunden och incitamenten att investera för att finna svar på hur under vilka 

förutsättningar investeringar påverkar den ekonomiska tillväxten positivt. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Ekonomisk tillväxt genom innovationer 

Ekonomisk tillväxt i ett land beror på många olika faktorer och FDI kan inte ensamt förklara varför ett 

lands ekonomi växer. Olika parametrar styr de olika komponenterna som initierar tillväxt men även 

motiven och incitamenten bakom investeringar. Genom nyttjandet av endogen tillväxtmodell samt 

förklaringar och teorier kring FDI kan sambandet mellan dessa redas ut samt indikera vilka andra 

parametrar som kan komma att verka främjande eller hämmande. Olika faktorer som påverkar tillväxt 

kan även påverka investerarnas beslut. Investerare kan komma att se såväl geografiska som 

psykologiska avstånd som hämmande i sina investeringsbeslut. Studier utförda av Acemoglu, Johnson 

och Robinson (2001) analyserar olika modeller och listar ett antal karaktärsdrag ett land kan besitta som 

kan påverka incitament att investera och handla med ett annat land. Dessa kan listas så som klimat, 

sjukdomar, begränsade transportmöjligheter samt kvaliteten på handelsorienterade institutioner och hur 

dessa kan bidra till motiven till handel (Mankiw & Taylor, 2008; Grath, 2008). 

3.1.1 Endogen tillväxtteori & Grossman-Helpman 

Endogen tillväxtteori argumenterar att den drivande kraften bakom ekonomisk utveckling är den 

nyskapande entreprenören, innovationer eller utveckling och effektivisering av redan befintlig 

produktion. Forskning och utveckling ligger till grund för innovationer och förändrad produktion och i 

den endogena modellen tillåts ackumuleringen av kapital genom utvecklingen. Innovationer stimulerar 

dessutom marknaden och skapar konkurrens som driver den till ytterligare utveckling. 

Innovationsintensiteten bidrar till effektivitets intensifiering och därmed tillväxt. Stor vikt läggs vid 

innovationer, forskning och utveckling (Mankiw & Taylor, 2008). 

 

Enligt Gene M. Grossman och Elhanan Helpman (Grossman-Helpman, 1994) sker långsiktig ekonomisk 

tillväxt genom innovationer.  Grossman-Helpman (1994) bygger sin teori på att forskare och innovatörer 

ständigt finner effektivare produktionsmetoder, förbättrar existerande varor och tjänster eller uppfinner 

helt nya varor och tjänster. Deras modell bortser från kapitalackumulation och antar en vara samt en 

produktionsfaktor – arbete (Labour.)Där outputen sedermera är en funktion av antal arbetare som 

tillsätts i produktionen. En viss del av arbetskraften ägnar sig åt forskning och utveckling för att säkra 

marknadsandelar enligt teorin om vad som ligger till grund för en konkurrenskraftig marknad som 

genererar ekonomisk tillväxt. Intäkterna inkluderar även de förväntade, framtida kapitalintäkterna som 

ett resultat av innovationerna och forskningen bringar. Modellen förutsätter att det råder ofullständig 

konkurrens på produktmarknaden, då det som driver innovatörer är möjligheten att tjäna på sina 

innovationer och vinna försprång gentemot konkurrenter. Företag måste därför kunna sätta ett pris på 
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sina varor och tjänster som överstiger produktionskostnaderna för att täcka de kostnader som 

uppkommit till följd av forskning och produktutveckling. Ofullständig konkurrens är därför nödvändig 

för att främja investeringar i forskning och utveckling enligt Grossman-Helpman (1994). Om ett land 

har starka institutioner som skyddar äganderätter och patent, får uppfinnaren ensamrätt på sin 

uppfinning vid utvecklandet av ny innovation och kan då dra fördel av gentemot sina konkurrenter och 

vinna marknadsmakt. Företaget kommer på detta sätt belönas för att ha investerat i forskning och 

utveckling. Företaget kommer behålla sin makt på marknaden och fortsätta göra vinster tills någon 

annan kommer med en ny bättre innovation i form av t.ex. en ny bättre produkt/tjänst eller effektivare 

produktionsmetod. Denna konkurrenskraft ger incitament för företag att fortsätta investera i forskning 

och utveckling och ständigt sträva efter att effektivisera. Långsiktig ekonomisk tillväxt kommer då att 

uppnås genom att produkter, tjänster och produktionstekniker ständigt utvecklas och förbättras genom 

innovation enligt Grossman-Helpman (1994). I samband med den ständigt förbättrade 

produktionstekniken ökar även de färdigheter som arbetskraften förvärvar i sitt dagliga arbete vilket 

innebär att även humankapitalet kommer öka över tid (Grossman & Helpman, 1994; Guarini, 2009). 

Genom FDI torde således mottagarlandets marknad nå fördelar genom det konkurrenstryck innovationer 

skapar på marknaden och därmed bidraga till ekonomisk utveckling och tillväxt. 

 

Vissa studier tyder dock på att innovationstakt kan ha en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Kring detta resoneras det i ordalag av illa definierade äganderätter, hög grad av korruption eller ett stort 

omfång av den offentliga sektorn, faktorer som alla kan missgynna ett vinstdrivande företag på en 

marknad och skala av effekterna som en innovation skulle kunna haft på möjligheterna att utöka sitt 

marknadsutrymme (Guarini, 2009). 

3.2 FDI: definition & teori 

FDI är investeringar som görs i ett företag lokaliserat i annat land än investeraren. Där investeraren äger 

en betydande andel (minst 10 procent av de röststarka aktierna) i det utländska företaget. Avsikten med 

investeringen ska vara att etablera en långvarig relation och påverka den operativa verksamheten i 

dotterbolaget (Kommerskollegium, 2008).  

 

FDI brukar definieras som vertikal eller horisontell. Vertikal, eller även kallad exportinriktad FDI 

innebär att hela eller delar av produktionsprocessen flyttas över till ett land som har lägre faktorpriser 

(Mankiw & Taylor, 2008). Man kan då dra nytta av prisskillnader och av komparativa fördelar hos 

värdlandet och därmed kostnadsminimera hela eller delar av produktionen. Exempelvis kan 

arbetskraftsintensiva delar av produktionen förläggas i ett land med lägre lönenivå (Mankiw & Taylor, 

2008). Horisontell, eller även kallad marknadsinriktad FDI domineras av flöden mellan industrialiserade 
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länder (där inga signifikanta skillnader råder i faktorpriser) där produktion replikeras och sker nära den 

tilltänkta marknaden och större vikt läggs vid transport-, tull- och transaktionskostnader än vid själva 

produktionskostnaden. Ett exempel på horisontell FDI är de japanska biltillverkarna som även 

producerar bilar i USA och Europa för närhet till potentiella konsumenter (Mankiw & Taylor, 2008), 

2001). Räntesökande och normer kan avgöra hur ett företag väljer att investera på en ny marknad. 

Räntesökande beteende innebär att företaget försöker att få ett utvidgat inflytande över resursfördelning 

för att öka den egna nyttomaximeringen istället för att inrikta sig på den totala samhällsnyttan 

(Gunnarsson, 1992). Vid lågt inflytande och otillbörligt tillskansande av fördelar på den nya marknaden 

väljer företaget kanske en vertikal investering istället för att etablera sig på den nya marknaden 

jämförelsevis med högt inflytande och möjlighet att tillskansa sig fördelar som gynnar verksamheten vid 

närvaro på marknaden då en horisontell investering kan te sig mer lönsamt och fördelaktigt (Krugman, 

Obstfeld & Melitz, 2012).  

3.2.1 Effekter av FDI 

FDI kan föra med sig en rad effekter för värdlandet. Investeringen innebär mer än bara en kapitalimport 

för värdlandet och nedan listas olika effekter detta kan bidraga till. 

 
Skapar arbetstillfällen: Utöver att FDI tillför värdlandet nytt kapital kan det också, beroende på typen 

av investering, generera fler arbetstillfällen. Detta beror ofta på vilken typ av industri investeringen görs 

inom. Investeringar i naturtillgångsrika länder som oftast består av kapitalintensiva industrier, som t.ex. 

oljeindustrin, generar i regel relativt få arbetstillfällen. Investeringar i arbetsintensiva industrier generar 

däremot desto fler arbetstillfällen. Då de flesta länderna i Sub-Sahara regionen har relativt hög 

arbetslöshet resulterar således FDI som skapar arbetstillfällen till en ökning av ländernas tillväxt 

(Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). 

 

Transferering av teknologi, ”know-how” och idéer: En annan viktig aspekt av FDI är transfereringen 

av teknologi, ”know-how” och idéer som sker när multinationella företag (MNF) investerar i värdlandet 

och tar med sig sina produktionstekniker. Därigenom introduceras dessa nya teknologier och ”know-

how” på den lokala marknaden genom att personal (och chefer) i värdlandet utbildas.  Dessa ”spill-

over”-effekter kan också anammas av lokala leverantörer och konkurrenter. "Spill-over"-effekter leder 

till produktivitetsökningar. Graden beror dock på värdlandets förmåga att ta tillvara på den 

spridningseffekt av teknologi och idéer som sker av de potentiella ”spill-over”-effekterna. Förmågan att 

absorbera dessa effekter beror på utbildningsnivån hos landets befolkning.  En hög utbildningsnivå hos 

befolkningen ökar möjligheterna för ett land att ta tillvara på dessa effekter och bidrar på detta sätt till en 

tillväxtökning (Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). 
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Tillgång till världsmarknaden: Värdlandet får tillgång till världsmarknaden genom de MNF som 

redan bedriver handel internationellt och är väletablerade på den globala arenan (Perkins, Radelet & 

Lindauer 2006). Ur värdlandets perspektiv kan FDI tolkas som substitut för import (horisontell) genom 

att produktion sker på den egna marknaden eller export ökande (vertikal) då den ökade produktionen 

kan ge upphov till högre efterfrågan av de inhemska produkterna (Dunning, 2001). Denna ökning av 

export bidrar positivt till landets kapitalstock vilket är positivt för tillväxten (UNDP, 2009). 

 

Positiva och negativa externaliteter: Genom närvaron av MNF stimuleras konkurrensen inom landet 

och de lokala konkurrenterna utsätts för ett tuffare konkurrenstryck som innebär att de ständigt måste 

utvecklas och hitta bättre och effektivare sätt att producera. Andra inom samma bransch måste investera 

mer i forskning och utveckling (FoU) för att hela tiden hålla jämna steg med konkurrensen. Denna 

drivkraft leder till att företagen hela tiden effektiviserar sin produktion och sina varor och genom att 

investera mer i FoU gynnas den ekonomiska tillväxten. Genom samma process kan tillväxten även 

missgynnas av FDI. Då ökad konkurrens mestadels anses positivt kan det bidraga till att stora MNF och 

deras närvarodrar fördel av marknadsklimatet och genom t.ex. korruption, som kan te sig normaliserat 

på aktuell marknad, tillskansar sig fördelar som konkurrerar ut lokala företag vilket slår ut den inhemska 

produktionen. Beroende på nationella lagar och regler är det inte heller säkert om hur MNF tar till vara 

på vinster och tillskansade av fördelar. De kan ibland kringgå lagar och regler och överföra sina vinster 

till hemlandet eller investera i andra länder. Resultatet blir att kapital strömmar ut ur landet och då 

lokala företag konkurreras ut trängs även möjligheterna undan för inhemska investeringar (Perkins, 

Radelet & Lindauer, 2006). 

 

Miljöförstöring och utsläpp: Även om MNF oftast för med sig nyare och renare produktionstekniker 

kan närvaron av stora MNF innebära större utsläpp och ingrepp i natur och omgivning och leda till ökad 

miljöförstöring. Det finns flera uppmärksammade fall i media där MNF använt sig av miljöfarliga 

ämnen i produktionen som påverkat lokalbefolkning och miljö. Även olyckor inom vissa industrier som 

exempelvis BP:s läckage av olja i Mexikanska golfen (2010) som påverkade fiske och turistnäringen för 

angränsande länder negativt. Dessa effekter leder på sikt till att den allmänna folkhälsan försämras 

vilket påverkar tillväxten negativt (Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). 
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Tabell: Sammanfattning av ovanstående (avsnitt 3.2.1) definitioner och teorier kopplade till utländska 
direktinvesteringar (FDI) 

3.2.2 FDI - Syfte & Sammanhang 

FDI är en viktig källa för tillförsel av nytt kapital till ett lands kapitalstock och ses som en bidragande 

faktor till den ekonomiska utvecklingen (Grath, 2008).  

 

Sedan 1980-talet har det blivit mera populärt för utvecklande länder att attrahera FDI som medel för att 

finansiera investeringar, skapa arbetstillfällen och även importera teknologi och idéer. Majoriteten av 

FDI till utvecklingsländer görs av multinationella företag (MNF). FDI är en viktig inkomstkälla i 

värdlandet då den karakteriseras av långsiktigt ägande och kontroll över investeringarna. Eftersom 

investeringarna är av långsiktig karaktär är investerarna mindre benägna att dra sig undan vid 

ekonomiska nedgångar (Perkins, Radelet & Lindauer, 2006).  

 

Enligt tidigare studier gäller att FDI som görs på marknader, beroende av subventioner, har troligare 

negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. Detta då det kan tränga ut inhemska investeringar, 

”crowding-out”-effekt, och därmed minska den totala investeringsstorleken. Om FDI tränger ut 

inhemska investeringar kan detta leda till en negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten. Inhemska 

investerare och regering kan komma att allokera kapital till andra funktioner i samhället och därmed gå 

miste om potentiell produktivitets utveckling och total investering. Förlitar sig regering och inhemska 

investerare till det utländska kapitalinflödet till för hög grad kan detta även bidraga till oansvarig 

kapitalförvaltning (Grath, 2008; UNDP, 2009). 

 

FDI som gjorts på företag inom tillverkning som konkurrerar på den globala marknaden har i de flesta 

fall påvisats positiva effekter på den ekonomiska tillväxten. Det är främst denna typ av FDI som visat 

sig ekonomiskt effektivt och ledande när det gäller transfereringen av de positiva ”spill-over” effekterna 

till arbetskraft, leverantörer och konkurrenter (Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). För att kunna ta till 

vara på ”spill-over”-effekterna av investeringar som görs i värdlandet, är det i politikernas händer att 

Effekter av FDI Positiv effekt  Negativ effekt 

Transferering av 
teknologi Effektiviserar produktionen Dålig förvaltning av ny teknologi och förlorad 

positiv "spill-over" 

Skapar arbetstillfällen Lägre arbetslöshet Kapitalintensiv industri skapar ev inte 
arbetstillfällen 

Tillgång till 
världsmarknaden Ökade exportmöjligheter  Högre konkurrenstryck på inhemsk produktion 

Externaliteter Ökad konkurrens, investeringar i 
FoU, ”know-how” 

Lokala producenter slås ut, "crowding-out", 
kapitalströmmar ut ur landet 

Miljöförstöring och 
utsläpp 

Renare produktionstekniker pga. 
ny teknologi 

Kan öka miljöpåverkan och försämra 
folkhälsan 
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göra det bästa för att absorbera nettoeffekterna av FDI. Genom att skapa ett handelsvänligt klimat kan 

politiska makthavare även locka till sig FDI och därmed ha möjlighet att attrahera fler investerare 

(Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). 

3.3 Institutionell teori 

Ett samhälles institutioner kan liknas vid de spelregler och förutsättningar som råder och avgör vilket 

funktionssätt ett samhälle har och hur detta är organiserat – organ i samhällskroppen. Institutionerna kan 

t.ex. vara formella regler så som lagstiftning eller kulturellt betingade normer etc. Att studera 

äganderättförhållanden, den offentliga sektorns storlek och regleringar kan erbjuda en inblick och 

förståelse för huruvida och på vilket sätt ett land t.ex. kan förvalta kapitalinflöden och vilken effekt detta 

ger på den ekonomiska tillväxten. Även regleringar och kostnader kan ha effekt på olika skeenden och 

bör beaktas då olika fenomen i samhället studeras (North, 1990).   

 

Öppenhet gentemot världsmarknaden, frihandel och ett rättsystem som försäkrar äganderätter och skapar 

stabilitet är faktorer av stor vikt för att marknadsfunktionen ska gynna den ekonomiska tillväxten. 

Genom detta kan ekonomin ges tillfälle att växa genom omvandling och innovation och hela tiden 

fungera tidenligt och anpassat i relation till världsmarknaden. Sub-Saharas nuvarande tillväxttakt kan 

ses som en kombination av olika institutionella faktorer och effekterna av dessa beror av de 

förutsättningar, historia, kultur och öppenhet mot världen som råder (Mankiw & Taylor, 2008). Då 

regionen befinner sig i ett konvergensstadium med kraftig tillväxt finns således inte en glasklar 

kombination av institutionella förutsättningar för att garantera ekonomisk tillväxt men med funktioner 

som kan förädla och absorbera investeringar i real- och humankapital så kan eventuell signifikans ur 

institutionella faktorer spåras som en bidragande faktor till den ekonomiska tillväxten (Hultkrantz & 

Tson Söderström, 2007).    

3.3.1 Ekonomisk frihet 

Ekonomisk frihet och välformulerade, välfungerande institutionella förutsättningar är av största vikt för 

ekonomisk tillväxt. De institutionella faktorerna visar även på vilka förutsättningar och orsakssamband 

mellan olika variabler som ligger till grund för utvecklingen och kan även vittna om huruvida den 

ekonomiska tillväxten är positiv, positiv i den bemärkelse att tillväxt och utveckling är ihållande och 

jämt fördelad. Ett lands siffror kan ju växa men vinster faller i fel händer p.g.a. dåliga institutionella 

förutsättningar. James Gwartney och Robert Lawson definierar ekonomisk frihet i sin Economic 

Freedom of the World: 1996 Annual Report som: 
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“Individer har ekonomisk frihet när ägodelar de kommer över utan bruk av våld, bedrägeri 

eller stöld är skyddat från fysisk invasion och övertagande av andra och de är fria att 

bruka, byta eller ge bort sina ägodelar så länge deras agerande inte bryter mot andras 

identiska rättigheter. Ett frihetsindex ska mäta till vilken omfattning ägodelar som erhållits 

på rättfärdigt vis är skyddat.”  

 

Genom att se till de institutionella variabler som Economic Freedom in World har indexerat och menar 

ligger till grund för den ekonomiska friheten i ett land kan orsakssamband spåras till andra nyttade 

variabler och ge en bättre förklaring på rådande expansiva tillväxttakt (Gwartney, Lawson & Hall, 

2012). 

3.4 OLI-paradigm  

Dunning (2001) utvecklade en teori kallad OLI-paradigmet (”Ownership-, Location- & 

Internationalization-specific advantages paradigm”) som kan förklara varför multinationella företag 

väljer att investera i marknader lokaliserade i länder bortom det egna istället för att till exempel lägga 

resurser på export för att nå nya marknader. Vad som motiverar FDI är om ett företag besitter specifika 

äganderättsfördelar (”Ownership-specific advantages”) t.ex. tillgång av patent eller ett starkt varumärke.  

 

Ju starkare marknadsmakt på världsmarknaden desto större möjligheter finnes att få marknadsmakt på 

den nya marknaden. Det råder således en stark koppling mellan inre egenskaper hos företaget, såsom 

äganderättsfördelar i relation till det handelsklimat som råder på den tilltänkta marknaden. Hur 

influenser och äganderätter för det MNF behandlas styr av de normer och regleringar som råder på 

marknaden (Grath, 2008).     

 

Specifika lokala fördelar (”Location-specific advantages”) är där företaget kan dra nytta av arbetskraft 

eller närhet till målgruppens marknad. Av stor signifikans är även det politiska klimatet och 

rättssystemet. Dessa fördelar kan endast åtnjutas om företaget finns på plats på den aktuella marknaden 

(Dunning 2001). Även här har räntesökande en stark yttre påverkan på hur väl företaget/investeraren 

lyckas nyttja fördelarna och anamma de lokala informella institutionella aspekter och seder för att 

framgångsrikt driva sin verksamhet på den nya marknaden, även om normer på marknaden bidrager till 

att företaget kan ägna sig åt och dra nytta av aktiviteter som inte gynnar den ekonomiska tillväxten 

(Grath, 2008). 

 

Sean Rickard (2006) skriver om att närvaro på den nya marknaden kan ge företaget bättre möjligheter 

att fånga förutsättningar och resurser att nyttja i sin produktion som genom strategisk närvaro och 
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planering kan bringa bättre avkastning och förädling av innovationer. Vidare menar han att innovationer 

snarare är ett räntesökande beteende än ett räntemaximerande sådant vid etablering på nya, tidigare 

outforskade marknader där osäkerhet och obekanta institutionella förhållanden råder. Genom strategiskt 

handlande, planering och forskning kan företaget anamma och anpassa sig till rådande institutionella 

förhållanden och därmed skapa effektivare organisering av verksamheten vilket bör sänka 

produktionskostnader samt bidraga till produktutveckling. Detta får i sin tur en effekt på samhället då 

arbetsförhållanden skapas genom en effektivare produktion samt ger företaget möjlighet att fånga den 

ekonomiska räntan effektiviseringen ger upphov till (Rickard, 2006). 

 

Marknadsnärvaron samt kännedom och institutionella förutsättningar skapar möjligheter att på ett 

effektivare sätt ta tillvara på den kompetens och förutsättningar som finns att tillgå och nyttja denna 

kompetens som en central del i företagets internationaliserings strategi för att på bästa sätt etablera sig 

samt utvinna större marknadsutrymme på den nya marknaden och skapa förutsättningar för en så stor 

avkastning som möjligt av investeringen (Rickard, 2006).       

 

Om transport- och transaktionskostnader är höga kan dessa undvikas av det multinationella företaget 

genom närvaro på en utländsk marknad - genom internationalisering (”Internationalization”). Genom 

närvaro på den utländska marknaden garderar företaget sig och får kontroll över osäkra aspekter som 

kan störa produktionen (Grath, 2008). Samtidigt som det multinationella företaget drar fördelar från sina 

investeringar och närvaro skapas även arbetsmöjligheter och marknadsomsättning i värdlandet för 

investeringarna och påverkar därmed den ekonomiska tillväxten (Dunning, 2001).  

 
Företag gör direktinvesteringar för att nå nya marknader eller för att minska produktionskostnaderna. 

Syftet med investeringen och etableringen på ny marknad är i längden avkastning och vinst. Då det, för 

företagen, innebär en risk att investera i ett värdland så kan faktorer som t.ex. korruption öka 

osäkerheten och därmed riskerna med att genomföra investeringen. Betalningar i form av mutor kan 

dessutom innebära kostnadsökningar och minskar incitamenten att investera (Dunning, 2001). 

  

Genom utländska direktinvesteringar kan företagen nå flera marknader och öka såväl omsättning som 

vinst och skapa sig ett internationellt varumärke men lokala angelägenheter kan minska förtjänst och 

framgång (Dunning, 2001). Att etablera sig på en ny marknad innebär att företaget nu ställs inför det 

”nya” landets lagar, traditioner och mentalitet. Ett land präglat av en korrupt affärskultur eller ett 

anarkistiskt samhälle kan ställa till problem för företaget, även faktorer så som utbildningsnivå kan 

komplicera möjligheterna att hitta effektiva arbetare att nyttja i produktionsprocessen (Grath, 2008). 
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3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, av ovan genomgången teori, noteras följande förutsättningar för ekonomisk tillväxt 

och ökning av incitamenten att investera. 

 

Enligt endogen tillväxtteori är en grundläggande förutsättning för ekonomisktillväxt att teknologin 

utvecklas genom innovationer och kunskapsöverföring. Dessa kan uppträda som en effekt av FDI då 

värdlandet får tillgång till ”know-how” från andra, redan etablerade marknader och MNF. Detta skulle 

därmed kunna påvisa samband mellan FDI och ekonomisk tillväxt. Huruvida detta kan absorberas 

korrekt och är befolkningen till nytta förtäljer inte teorin (Grath, 2008). 

 

Tidigare studier och OLI-paradigmet belyser, ur investerarens perspektiv, vilka förutsättningar som bör 

råda för att initiera och motivera FDI. Ur detta utvinns och identifieras ett antal ekonomiska aspekter 

vars förekomst beaktas då effekten av FDI på den ekonomiska tillväxten undersöks. ”Ownership specific 

advantages” indikerar att förutsättningar bör råda sådant att investeraren inte tappar kontroll över sin 

investering och ur detta bör värdlandet därmed kontrolleras för äganderätter, regleringar och 

restriktioner, kreditbetyg, grad av korruption, demokratisk utveckling samt kapitalförvaltning och 

monetärutveckling. ”Location specific advantages” belyser vikten av att ha fungerande infrastruktur och 

logistiska möjligheter för export och import samt hur tillväxten ser ut på den tilltänkta värdorten/landet 

och hur denna styrs och regleras beroende på storleken på det offentliga styret. ”Internationalization 

specific advantages” indikerar aspekter så som öppenheten gentemot internationell handel, tullar, 

protektionism, legala system som tillåter inträde för utländska aktörer samt möjligheterna för värdlandet 

att absorbera de utländska investeringarna och företagskulturen. Institutionella förutsättningar försöks 

fångas för att spegla hur landet är organiserat och effekterna av denna organisering (Dunning, 2001).  

 

Teorierna visar tillsammans på vikten av välfungerande institutioner såväl som handelsfrämjande 

aspekter och förutsättningar som skapar attraktionskraft hos värdlandet och ger utländska investerare 

incitament att etablera sig på ny marknad. Transfereringar och kapital- och kunskapsackumulering är av 

stor vikt för den ekonomiska tillväxten och några av de positiva effekter som FDI kan föra med sig 

(Grath 2008).  

 

Tillväxtteorin och OLI-paradigmet behandlar dock inte de eventuella negativa effekterna för värdlandet 

som FDI kan föra med sig, så som ”crowing-out”, exploatering och miljöförstöring men dessa kan dock 

vara värda att notera. 
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3.6 Identifierade variabler 

Enligt den endogena tillväxtteorin tycks kapitalflöden och transfereringar vara av stor signifikans för 

den ekonomiska tillväxten. Detta styrker hypotesen om att FDI och dess effekter har en positiv påverkan 

på den ekonomiska tillväxten. Teorier kopplade till FDI vittnar om att investeringarna inte endast ger ett 

kapitalinflöde i värdlandet utan även ger transfereringar, ”know-how” möjligheter att exponeras för nya 

marknader etc. Detta torde förutsätta att det råder en öppenhet och frihet att handla internationellt samt 

att logistiska förutsättningar är de bästa möjliga för att främja export och import (Mankiw & Taylor, 

2008). Förvaltandet och absorberandet av de utländska direktinvesteringarna för att dessa på bästa sätt 

ska kunna gynna den ekonomiska tillväxten och produktionen i värdlandet förutsätter att penning 

aspekter/sunda pengar är stabila och att inflation och räntenivåer är gynnsamma för handel och därmed 

kan motivera investerare (Mankiw & Taylor, 2008). 

 

Grossman-Helpman (1994) visar på att institutionella faktorer så som väldefinierade äganderätter kan 

motivera innovationer som i sin tur har en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten då konkurrens 

uppstår på marknaden. Konkurrensen driver i sin tur marknadens aktörer till vidare utveckling och 

ytterligare innovationer för att återta marknadsutrymme. 

 

De afrikanska länderna har länge dragits med oroligheter och våldsamma styrelseskick och därmed bör 

denna studie även kontrollera för demokrati, äganderättigheter och omfång av den offentliga sektorn. 

Institutionerna som i sin tur kan påverka förvaltandet av t.ex. innovationer och investeringar är av stor 

vikt enligt alla observerade teorier. Orsakssamband mellan institutionella aspekter, historisk bakgrund 

och faktiska skeenden kan ge en klarare bild av den expansiva ekonomiska tillväxt som siffrorna påvisar 

samt även förklara huruvida dessa siffror är hållbara på sikt (Guarini, 2009). 

 

Flera tidigare studier har även påvisat korruptionens negativa inverkan på absorbering och möjligheterna 

att dra nytta av positiva effekter av investeringar (Asiedu, 2005). Även här väger de institutionella 

faktorerna tungt in då vissa förutsättningar i ett land kan påverka graden av korruption. Även informella 

institutioner kan eventuellt främja korruption genom normer och traditioner och ha negativa effekter på 

den totala effekten av investeringen ur ett produktions- och tillväxtperspektiv (International Chamber of 

Commerce, 2012).   

 

OLI-paradigmet visar på vilka aspekter som verkar gynnsamt och motiverar investerare att etablera sig 

på en ny marknad och även här vittnar paradigmet om vikten av logistiska färdigheter hos värdlandet 
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och öppenhet till internationell handel samt äganderättens utformning och omfattning vilket borde ge 

positiva koefficienter i regressionen gentemot den ekonomiska tillväxten (Dunning, 2001). 

 

Tidigare studier har fått olika resultat gällande humankapital och det kan vara intressant att kontrollera 

för variabler så som värdlandets andel av läskunniga och låta detta spegla befolkningens kompetens och 

eventuellt utbildning. En läskunnig arbetare torde kunna ta till sig information och instruktioner och 

därmed kanske vara mer produktiv. Läskunnigheten i sig vittnar om att personen på något vis kommit i 

kontakt med någon typ av utbildning som även kan ha inneburit annan kunskapsackumulering, denna 

borde därmed te sig positiv i relation till den ekonomiska tillväxten (Borensztein, De Gregorio & Lee, 

1998). 

 

Enligt de tidigare studiernas varierande resultat gällande sambandet mellan läskunnighet och ekonomisk 

tillväxt väljer vi att bruka denna variabel i ett kontrollerande syfte i relationen FDI och ekonomisk 

tillväxt för att undersöka huruvida det tycks råda något samband som kanske kan förklara det 

mottagande landets absorberings förmåga av det utländska kapitalet. 

 

Teorier och tidigare studier visar på variabler som kan vara intressanta att kontrollerna gentemot den 

ekonomiska tillväxten och dessa torde även vara signifikanta i korrelation till varandra. Graden av 

korruption borde ha ett direkt negativt samband på handel och FDI. Samtidigt så borde öppenhet till 

internationell handel, logistiska färdigheter och väl definierade äganderättsförhållanden tillsammans 

kunna främja marknaden, import och export och påverka såväl FDI som den ekonomiska tillväxten 

positivt. Regleringar och restriktioner samt omfånget på den offentliga sektorn kan dock vara faktorer 

som påverkar förekomst och omfattning av direkt handelsfrämjande variabler.  

4. Empirisk analys 
Tidigare studier och den genomgångna teoretiska bakgrunden visar på att FDI torde ha positiv effekt på 

den ekonomiska tillväxten men förklarar inte djupare vad som driver investerarens incitament samt vilka 

förutsättningar som bör råda för att FDI ska ha optimal effekt på den ekonomiska tillväxten. Därmed 

önskas BNP per capita tillväxten kontrolleras mot FDI, men även en rad institutionella faktorer såsom 

korruption, logistiska färdigheter, demokrati, äganderättigheter, öppenhet till internationell handel, 

sunda pengar, regleringar samt stabilitet. Detta för att fastställa vilka institutionella förutsättningar som 

motiverar investerare samt optimerar effekterna på den ekonomiska tillväxten. Dessa kontrolleras mot 

förekomst och signifikans av storlek på offentlig sektor samt läskunnighet. 
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4.1 Definition av variabler 

Beroende Variabel: BNP tillväxttakten per capita (GDPgrowth) 

Bruttonationalproduktens (BNP) tillväxttakt i procent under den observerade perioden. BNP är summan 

av bruttoförädlingsvärdet som åstadkoms av addering av alla i ekonomin innevarande producenter samt 

produktskatter. Det är beräknat utan avskrivningar för eventuella nedskrivningar av produktvärden. 

Värdet av bruttonationalprodukten dividerat på befolkningen nyttjas som mått för att mäta den 

ekonomiska tillväxten och används i denna studie som beroende variabel. Genomsnitt av data under den 

observerade perioden i innevarande real US$ kurs (World Bank, 2010b). 

 

Förklarande variabler: 

FDI i förhållande till BNP (FDI)  

FDI definieras så som nettoinflödet av utländska direktinvesteringar för att etablera kontroll över 

verksamhet (med åtminstone 10 % av beslutande makt) lokaliserat i annan ekonomi/marknad än den där 

investeraren vanligen verkar. Summan av FDI i förhållande till BNP används för att se hur stor del av 

ländernas BNP som utgörs av FDI. Realdata i innevarande US$ kurs. Genomsnitt av data under den 

observerade perioden i innevarande real US$ kurs (World Bank, 2012a,b). 

 

Korruption (CPI) 

Index graderat mellan 1 till 10 där ett högt tal innebär en hög grad av korruption. Transparency 

International, som står bakom indexeringen, definierar korruption som missbruket av makt för att gynna 

egna intressen. Korruption förväntas ha en negativ effekt på handels- och investeringsbeslut och därmed 

ha en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Ju högre poäng ett land tilldelas desto högre grad av 

korruption råder och koefficienten förväntas att vara negativ. Genomsnittet för rangordningen under den 

observerade perioden nyttjas (Transparency International, 2012; International Chamber of Commerce, 

2012). 

 

Internationell Handelsfrihet (INTTRA) 

Med dagens låga kostnader för kommunikation och transport, är frihet till handel över nationsgränserna 

en viktig ingrediens. Komponenterna i detta index är utformade för att mäta en mängd olika 

begränsningar som påverkar internationellt utbyte som: tullar, kvoter, dolda administrativa 

begränsningar och kontroll av växelkurser och kapital som fungerar som hinder för länder att handla 

med värdlandet och sänker den ekonomiska friheten. För att få ett högt betyg på detta index måste ett 

land ha låga tullar, enkel förtullning och effektiv förvaltning av sina tullar, fri konvertibel valuta och få 
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kontroller på flödet av fysiskt kapital och humankapital. Indexet är graderat 1-10 där högt tal innebär en 

handelsvänligare och friare ekonomi (Gwartney, Lawson & Hall, 2012). 

 

Logistik - infrastruktur (LPI)  

”Logistics Performance Index” visar på uppfattningen kring ett lands logistiska möjligheter och 

förutsättningar exempelvis tull effektivitet och kvalitet på handels- och transportrelaterad infrastruktur. 

Möjligheterna att arrangera kostnadseffektiv transport av varor, kvalitet på logistisk service, möjligheter 

att spåra försändelser samt hur frekvent transporter kan ske och hur tidsmässigt korrekta de ter sig. 

Indexet löper mellan 1 till 10. Ju högre poäng ett land tilldelas desto bättre förutsättningar och utförande 

inom logistisk service. Data är hämtat från ”Logistics Performance Index”-undersökningar utförda av 

Världsbanken i samarbete med akademiska och internationella institutioner samt privata företag och 

individer involverade i internationell logistik. Ett högt LPI förväntas ha en positiv effekt på möjligheten 

att attrahera FDI då detta förenklar handelsmöjligheterna med andra länder och kan komma att locka 

investerare. Genomsnitt av rankning under den observerade perioden nyttjas (World Bank 2012d). 

 

Sunda pengar (MON) 

Detta index innefattar tillväxten av kapital, standardavvikelsen för inflationen, inflation senaste året och 

möjlighet att inneha bankonton i utländsk valuta. Penningpolitik och stabila priser är grundläggande 

villkor för uppehållandet av ekonomisk frihet då det skyddar äganderätter och uppehåller 

långtidskontrakt. Hög och instabil inflation förändrar relativpriser vilket försvårar för privatpersoner och 

företag att planera förnuftigt för framtiden eftersom inflationen urholkar värdet av tillgångar. Detta 

index ger ett mått på hur väl penningpolitiken fungerar med avsikt på långsiktig prisstabilitet och i 

vilken omfattning andra valutor kan användas i landet. Att uppehålla stabila priser är viktigt för att 

skydda äganderätten och därmed uppnå ekonomisk frihet. Indexet är graderat mellan 1 till 10 där ett 

högt tal innebär stabila priser och friare ekonomi (Gwartney, Lawson & Hall, 2012).  

 

Initial ekonomisk tillväxtnivå (BNP per capita initial) 

Basåret för den initiala BNP per capitanivån bygger på 2007 års siffror. Den initiala BNP per capita är 

uttryckt i logaritmerad form för att justera för konvergens mellan länder. Konvergens mellan länderna 

innebär att en hög initial BNP per capita ger lägre BNP per capita tillväxt. Det är därför nödvändigt att 

ha med denna variabel i regressionen. Koefficienten förväntas bli negativt i regressionerna och därmed 

påvisa en ”catching-up”-effekt där de fattiga länderna växer kraftigt för att komma i kapp de rika 

(World Bank 2012b).  

 

Regleringar & restriktioner (REG) 



 24 

I detta index tittar man på regleringar på kreditmarknader, arbetsmarknadsregleringar och regleringar för 

företagande. Indexet ger en bra indikation på regleringar och lagstiftning som begränsar inträde i 

marknaden och stör friheten att delta i frivilligt utbyte och därigenom hämma den ekonomiska friheten. 

Detta Index fokuserar på regulatoriska begränsningar som begränsar det fria utbytet i kredit-, arbets-, 

och produktmarknaderna. Indexet är graderat från 1 till 10 och för att få ett högt värde på denna del 

krävs att landet tillåter marknadssystemet att fastställa priser och ej begränsa inträde på marknader. 

Även att avstå från att, genom finansiella betalningar, belöna vissa företag på bekostnad av andra. På 

detta sätt uppnår man en friare ekonomi. Indexet förväntas ha positiv effekt i regressionen på grund av 

dess handelsgynnande effekt (Gwartney, Lawson & Hall, 2012).  

 

Demokrati (DEMO) 

Index utvecklat av ”The Economists Intelligence Unit” baserat på fem kategorier: valprocesser och 

pluralism, civila rättigheter, fungerande regering, politisk delaktighet samt politisk kultur. 

Demokratikoefficienten förväntas ge en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. Indexet graderas 1 

till 10, där 10 är klassificerat som den högsta graden av demokrati. Genomsnitt av rankning under den 

observerade perioden nyttjas (EIU, 2011). 

 

Rättssystem & äganderätter (PROP) 

För att ta fram indexet har man här tittat på faktorer som rättsväsendets oberoende, domstolars 

objektivitet, skydd av äganderätter, militär inblandning i rättstat och politik, integritet i rättssystemet, 

juridisk genomförande av kontrakt, restriktioner vid försäljning av fast egendom, polisens tillförlitlighet 

och kostnaderna för samhället av brott. Indexet ger en bra indikation på skyddet för personer och 

förvärvad egendom i landet. Det fokuserar på huruvida ekonomisk frihet uppnås genom stabilitet i 

rättsystemet och uppehållandet av äganderätter och kontrakt. Säkerhet av äganderätten och kontrakt som 

skyddas av rättsstaten, utgör grunden för både ekonomisk frihet och effektivt fungerande marknader. 

Indexet är graderat mellan 1 till 10 där ett högt tal innebär ett väl fungerande rättsligt system och ett 

högt skydd av äganderätter och därigenom en friare ekonomi. Därför förväntas en positiv koefficient i 

regressonen på denna variabel (Gwartney, Lawson & Hall, 2012).  

 

Rättsstyre – Stabilitet (RoL) 

Rättsstyre (Rule of Law) indikerar huruvida lagar respekteras och efterlevs. Det bedömer dock inte 

huruvida lagarna i sig är rättvisa men ger indikationer på graden av stabilitet som råder i samhället. 

Rankningen graderas från 1 till 10 där ju högre poäng ett land får desto rättsligt stabilare är det. 

Stabiliteten förväntas ha en positiv effekt i regressionen då ett stabilt samhälle förväntas kunna hantera 

såväl handel och industri samt andra faktorer som gynnar den ekonomiska tillväxten och även attraherar 
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FDI. Genomsnitt av rankning under den observerade perioden nyttjas (World Bank 2012c; Mankiw & 

Taylor, 2008). 

 

Kontrollvariabler: 

Läskunnighet (LIT) 

Andelen av befolkningen över 15 års ålder i ett land som kan, på ett förståeligt vis, läsa och skriva 

enklare beskrivande texter. Läskunnigheten speglar en del av ett lands humankapital och utbildningsnivå 

och är en viktig komponent i att kunna utföra arbete. En hög grad av läskunnighet förväntas ha en 

positiv effekt i regressionsmodellen då det kan indikera en högre kvalificerad arbetsstyrka som förväntas 

producera bättre resultat och motivera investeringar. Tidigare studiers varierande resultat av denna 

variabel medför nyttjandet av denna i kontrollerande syfte. Genomsnittliga värden över den observerade 

perioden nyttjas (World Bank 2012e). 

 

Omfång offentlig sektor (GOV) 

Detta index, hämtat från Economic freedom of the world (2012), består av fyra grundpelare som 

tillsammans anger i vilken utsträckning landet förlitar sig på den politiska processen att fördela resurser, 

varor och tjänster och i vilken utsträckning den offentliga sektorn hämmar den ekonomiska friheten. I de 

första två grundpelarna tittar man på hur stor del av den totala konsumtionen som består av offentlig 

konsumtion och storleken på transfereringar och subventioner som andel av BNP. Dessa fungerar som 

indikatorer på omfattningen av den offentliga sektorn. Den tredje pelaren beaktar i vilken omfattning 

privata företag och investeringar används snarare än offentliga företag och investeringar för att fördela 

resurser. Den sista komponenten som beaktas är marginalskattenivån där höga skatter redan vid låga 

löner berövar individen frukten av sitt arbete och påvisar högre beroende av regeringen vilket ger ett 

lägre värde. Sammantaget ger detta index en bra indikation på om landet styrs av personliga val eller fria 

marknader snarare än politiska ingrepp och beslutsfattande vilket reducerar den ekonomiska friheten. 

Indexet är graderat mellan 1 till 10 där ett högt tal innebär en lägre ekonomisk frihet och hög inbladning 

av den offentliga sektorn (Gwartney, Lawson & Hall, 2012).  Det räntesökande företaget önskar att ha 

ett starkt inflytande i fördelandet av resurser och därmed torde ett stort omfång av den offentlige sektorn 

missgynna företagets möjligheter att optimera resursfördelningen för att maximera sina möjligheter att 

dra fördelar av den nya marknaden (Gunnarsson, 1992).
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Tabell 4:1:1 Förklaring & förväntat utfall 

 

VARIABEL FÖRKLARING KÄLLA FÖRVÄNTAT 
      UTFALL 
GDPGROWTH BNP tillväxt per capita  World Bank Beroende Variabel 
FDI  Utländska direktinvesteringar World Bank + 
     

CPI Korruptions Index 
Transparency 
International - 

    
INTTRA Internationell handelsfrihet Free the World + 
    
LPI Logistic Performance Index World Bank + 
 Infrastruktur   
MON Sunda pengar Free the World + 
    
Ln BNP per 
cap initial BNP per capita initial World Bank -  
    
DEMO Demokratiindex EIU + 
    
PROP Rättssystem, äganderätt Free the World + 
    
REG Regleringar & restriktioner Free the World - 
    
RoL Stabilitet Free the World + 
    
LIT Läskunnighet EDUstat  + 
    
GOV Omfång offentlig sektor Free the World -  
    

 
Sammanfattning och slutsats av avsnitt 3:6 & 4:1 
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Tabell 4:1:2; Deskriptiv statistik 

2007-2010 Medel Median Max Min  
Std 
avvikelse 

BNP per capita 1625,21 582 8580,75 181,5 2227,47 

GDP Tillväxt 135,89928 0,8600893 2084,5378 -0,7199 519,77091 

FDI  67,12 26 528,61 0,04 114,43 

Korruption 7,16 7,35 8,33 4,35 0,97 

Internationell handelsfrihet 6,45 6,37 8,65 3,9 1,1 

Logistik 4,85 4,85 6,92 3,22 0,63 

Sunda pengar 6,88 6,95 9,28 2,48 1,39 

Ln BNP per capita initial 4,68 4,63 11,8 -1,6 2,44 

Demokrati 4,39 4,26 8,22 1,52 1,73 

Äganderätt 4,87 4,63 8,16 1,66 1,56 

Regleringar 6,49 6,62 8,62 4,14 0,99 

Stabilitet 2,98 2,91 7,51 0,09 2,05 

Läskunnighet 63,5 67 92 28,7 19,92 

Omfång offentlig sektor 6,16 5,6 9,29 4,28 1,25 

Observerade länder = 35    
 
Se bilaga för fullständig tabell; Tabell 4:3:2 Genomsnittliga värden 2007-2010 
 
 

4.2 Regressionsanalys 

 

BNP per capita tillväxt  = β0 + β1 FDI + β2 CPI + β3 INTTRA + β4 LPI + β5 MON + β6 ln BNP per 

capitaInitial  + β7 DEMO + β8 PROP + β9 REG + β10 RoL + β11 LIT + β12 GOV + µ 

 

En regressionsmodell förklarar förändringar i en beroende variabel som en funktion av förändring i en 

uppsättning av förklarande/oberoende variabler. Regressionsmodellen som konstrueras ämnar genom en 

tvärsnittsanalys påvisa samband mellan variablerna baserat på ett genomsnitt av insamlad sekundärdata 

över den observerade perioden 2007-2010. Den linjära tvärsnittsregressionen görs i fyra olika steg där 

variablerna grupperas in i handels-, rättsligt- och välståndrelaterade grupper. Sambanden mellan de 

beroende- och förklarande variabler undersöks steg för steg där koefficienterna vittnar om variabelns 

påverkan på den beroende variabeln.  

 

Variablerna i regressionsmodellen baseras på de teorier som behandlats och vad som tycks initiera 

investeringar - om ett utländskt företag har de specifika fördelar OLI-modellen behandlar och därmed 

motiveras att investera i ett annat land. Investeringarna kan ge upphov till ökad produktion, 
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arbetsmöjligheter och handelsrelationer med främst investerarens hemland men även investerarens andra 

handelsrelationer. Den ökade handeln och produktionen som FDI för med sig bör därför ha en positiv 

inverkan på BNP (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012).  

 

De inhemska förutsättningarna i värdlandet kan påverka tillväxten och möjligheterna att attrahera FDI. 

Förklarande variabler nyttjas för att kunna se vilka institutionella förutsättningar som bör råda för att 

attrahera FDI. Variablerna kan delas upp i mindre grupper för att förklara olika företeelser i värdlandet. 

Som tidigare behandlat i metodavsnittet delas variablerna in i tre bärande grundpelare och regressionen 

genomförs i fyra steg för att se hur signifikansen förändras. Den första estimerade regressionen ser till 

sambandet mellan FDI och den ekonomiska tillväxten. Den andra estimerade regressionen behandlar 

variabler som är direkt handelsrelaterade, sådana som förenklar och möjliggör handel, i denna grupp 

ingår sunda pengar, internationell handelsfrihet, korruptionsgrad, logistiska färdigheter och 

infrastrukturella förutsättningar samt initial nivå av BNP. Grupp tre behandlar rättsliga och politiska 

förekomster såsom demokratisering, det rättsliga systemet och äganderätter, stabilitet samt regleringar 

och restriktioner som kan råda på värdlandets marknad. Den sista gruppen behandlar variabler inriktade 

på välfärd och befolkning; här mäts graden av läskunnighet samt storlek på offentlig sektor, för att se 

från vilken nivå landet växer för att ge en bild av hur den humanitära utvecklingen och välståndet ter sig 

(Perkins, Radelet & Lindauer, 2006). 

 

Variabler som behandlar logistik och infrastruktur, handelsfrihet, ekonomisk tillväxt, äganderätter, 

sunda pengar/penningpolitiska aspekter så som inflation och växelkurser samt korruption klassificeras 

som direkt kausala för investerares beslut att etablera sig på en ny marknad. Utan dessa försvåras 

handelsförbindelserna i såväl förhandlingsstadium som förädling och avyttring av färdiga produkter och 

kan innebära stora kostnader för investeraren (Grath, 2008). 

 

Andra variabler som har effekt på den ekonomiska tillväxten och nyttjas i kontrollerande syfte kan 

komma att spela roll för investerare. Läskunnigheten talar om befolkningens kompetens och utbildning 

samt graden av demokratiska rättigheter indikerar hur rättsystem och jämlikhet ser ut i landet (UNDP, 

2009). 

 

Sorteringen av variabler baseras på vilka variabler som ses som direkt kausala för handelsmöjligheter 

och möjliggörandet av internationalisering. Till denna grupp klassificeras korruption, logistik, 

internationell handelsfrihet, sunda pengar samt ursprungsnivån; vart ifrån man växer. Dessa anses vara 

grundläggande i investerares beslut för internationell handel och etablering på ny marknad.  
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Den andra gruppen variabler behandlar rättsliga och politiska aspekter så som demokratisering, 

stabilitet, äganderätter och regleringar. När investeraren har sett att förutsättningar finnes för etablering 

på ny marknads måste dessa aspekter undersökas för att avgöra hur värdlandet kan komma att ta emot 

investeringar och det internationaliserade företaget. Den sista gruppen mäter läskunnigheten och 

omfånget av den offentliga sektorn och torde kunna ge indikationer på potentialen för förädling av 

investeringarna. 

 

Grupperna visar därmed på en gradvis beslutsmekanism, där förutsättningar och möjligheter först 

undersöks efterföljt av förutsättningar för verkställande av internationaliseringen på ny marknad samt 

slutligen möjligheter och förutsättningar till förädling av investeringarna och transfereringarna.  
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Tabell 4:2:1 Regressionsresultat 

 

Beroende variabel: BNP per capita tillväxt Genomsnitt 2007-2010           

Modell  Primär 
variabel   

Handels- 
och 

finansiellt 
relaterade 
variabler 

  

Handel, 
finans + 
rättsliga 
variabler 

  

Handel-, 
finans-, 
rättslig-, 
välfärds 
variabler 

  

  
Estimerad 
Koefficient 

1 
  

Estimerad 
Koeffecient 

2 
  

Estimerad 
Koeffecient 

3 
  

Estimerad 
Koeffecient 

4 
  

Konstant 0,9672 
(0,3460) 

** 1,1978 
(0,4985) 

** 1,4567 
(0,7177) * 1,3994 

(0,6751) * 

FDI 1,6424 
(0,2463) 

*** 0,9443 
(0,4840) ** 0,8663 

(0,3410) ** 0,8462 
(0,3390) ** 

Korruption   
  -1,2897 

(0,4980) *** -1,5849 
(0,6658) ** -1,2734 

(0,5513) ** 

Internationell 
handelsfrihet  

 0,3394 
(0,3948)  

1,2639 
(3,8079)  1,7122 

(3,8292)  

Logistik   
  1,6067 

(4,7873)   0,8765 
(1,6767)   0,2472 

(1,7894)   

Sunda Pengar   
  3,5799 

(2,6783)   1,7898 
(3,4567)   0,9863 

(2,6705)   

Ln BNP per capita Initial  
  6,9163 

(12,3566)  0,4092 
(1,3620)  1,5667 

(1,6710)  

Demokrati   
      -4,0954 

(4,0681)   -5,4534 
(3,5694)    

Äganderätt   
      1,7368 

(3,5968)   3,4589 
(3,2479)   

Regleringar   
  

    
0,7864 

(3,5765)   
-3,4693 
(3,9758) 

  

Stabilitet   
  

    
-0,7368 
(6,8941)   

-0,7340  
(0,4687) 

  

Läskunnighet   
  

        
0,3643 

(0,2069) 
* 

Omfång offentlig sektor   
  

        
-1,7654 
(1,7645) 

  

Medel Beroende variabel 4,5304  4,5304  4,5304  4,5304  
R-squared 0,281349  0,544306  0,564998  0,663422  
Adjusted R-squared 0,259572  0,426164  0,383747  0,455065  
P-value(F) 0,001047  0,0017  0,0109  0,00895  
Observerade länder = 35         
Standardavvikelse inom parantes         
*** Signifikansnivå 1%         
** Signifikansnivå 5%         
* Signifikansnivå 10%         
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4.3 Bortfallsanalys 

För att nå ett så signifikant resultat som möjligt har noggrann genomgång av data skett för att upptäcka 

eventuella extrema värden som kan ge hela regressionen ett missvisande resultat. Regressionen är även 

inkrementell i olika grader beroende på hur variablerna klassificerats för att se hur standardavvikelser 

och signifikans förändras steg för steg. Extrema värden för vissa länder kan eventuellt spåras till att 

länderna befinner sig i en "catching-up"-fas där dessa värden kan komma att stabiliseras med tiden. 

Observationerna av dessa extrema värden är dock av intresse då de i många fall påvisar relationen 

mellan FDI och BNP per Capita och på så vis kan påvisa mönster som ligger till grund för de markanta 

siffrorna (Mankiw & Taylor, 2008). 

 

Några länder saknar observationer på flera variabler och dessa har därför exkluderats. Länderna som har 

exkluderats är Djibouti, Gambia, Ekvatorialguinea, Eritrea, Kap Verde, Komorerna, Liberia, Réunion, 

Sâo Tome och Principe, Seychellerna, Somalia, Sydsudan, Sudan, Swaziland – alla dessa p.g.a. 

ofullständig data. Detta reducerar totala antalet observerade länder från 49 till 35. 

 

Data från 2011 och 2012 har inte funnits tillgängligt i tillräckligt stor utsträckning och har därför 

exkluderats. Valet av observerade år, 2007-2010, tros dessutom förklara eventuella effekter av FDI som 

hunnit förvaltas av länderna. 

4.4 Diskussion & analys 

En stegvis adderingen av kategoriserade variabler i regressionen (Tabell 4:2:1) visar på att de variabler 

som ger högst signifikans med en signifikansnivå på 1 % respektive 5 % för den ekonomiska tillväxten i 

regionen är dess konstant, FDI och korruption. Även läskunnighet visar på signifikans, 10 %, i den 

fjärde estimerade regressionen.  

4.4.1 Effekter av FDI 

Effekten av FDI på ett lands tillväxt per capita styrks genom den endogena tillväxtmodellen och den 

teoretiska bakgrund som behandlats. De fattiga ländernas konvergens stärks av kapitalinflödet vilket 

skapar incitament i värdlandet att öka institutionella egenskaper som kan attrahera investerare. I alla fyra 

modeller erhölls signifikans av koefficienten.  

 

Detta positiva samband framgår tydligt i alla fyra modeller och är signifikant på en 1 % signifikansnivå i 

de estimerad nivå 1 och därefter 5 % i resterande regressioner. Det justerade R2-värdet och P-värdet som 

observeras i modell 4 visar att regressionen har god passning och väl formulerad. 
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Makroekonomisk tillväxtteori påvisar att produktionen ökar med investeringar i fysiskt kapital. Endogen 

tillväxtteori förklarar att produktionen ökar med investeringar i forskning och utveckling samt det ökade 

konkurrenstryck som driver till fortsatt utveckling på marknaden samt att värdländerna får ta del av 

teknologi och ”know-how” från utländska företag och marknader. Detta påvisar att det i Sub-Sahara 

råder ett positivt samband mellan FDI och ekonomisk tillväxt. 

 

Dock kvarstår det att tolka huruvida investeringar beror av andra institutionella faktorer som kan säkra 

att inflödet av kapital förvaltas, förädlas och absorberas på optimalt vis för att ge så hög effekt på den 

ekonomiska tillväxten som möjligt. 

4.4.2 Handelsvariabler 

Gruppen av variabler visar på förutsättningar och möjligheter av direkt handelsfrämjande karaktär som 

kan bringa ekonomisk tillväxt. 

 

Korruption visar på en 1 % signifikansnivå i den andra estimerade regressionen och därefter 5 % i 

följande två. Det tycks te sig som om graden av korruption är direkt signifikant gentemot den 

ekonomiska tillväxten. Koefficientens tecken är av negativ karaktär vilket stämmer överens med teorier 

om att en hög grad av korruption hämmar ett lands ekonomiska tillväxt. Korruptionen påvisar negativ 

korrelation gentemot den ekonomiska tillväxten vilket styrker institutionella teorier kring korruptions 

negativa effekter på ett lands ekonomiska tillväxt. Variabelns institutionella karaktär kan visa prov på 

rådande normer, som i sin tur fungerar som informella institutioner, i den undersökta regionen och kan 

komma att påverka näringsliv och offentlig sektor (International Chamber of Commerce, 2012). 

 

Internationell handelsfrihet påvisar varken signifikans eller korrelation i relation till den ekonomiska 

tillväxten eller FDI. Detta ter sig förvånande då flera teorier betonar vikten av ett öppet handelsklimat 

för att främja internationell import och export.  

 

Logistic Performance Index påvisar ingen signifikans gentemot den ekonomiska tillväxten och inte 

heller någon märkbar korrelation till tillväxten eller FDI. Detta förkastar teorier kring att logistiska och 

infrastrukturella färdigheter skulle vara av betydelse för tillväxten eller värdesättas av investerare. 

 

Sunda Pengar borde enligt teorin te sig positivt gentemot den ekonomiska tillväxten men påvisar i 

regressionen negativt samband, dock utan signifikans. 
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Initial nivå av BNP mäter ursprungslägret varifrån ekonomin växer. Ett land som har en låg BNP per 

capita kan med en kapitalintensifiering, till följd av investeringar, ge upphov till en kraftig 

produktionsökning som i sin tur bidrar ekonomisk tillväxt. Den positiva koefficienten förkastar dock 

teorin om en eventuellt rådandande ”catching-up”-effekt och påvisar ingen signifikans gentemot 

rådande tillväxt. Korrelationen mellan den initiala utgångsnivån och den ekonomiska tillväxten samt 

FDI visar dock på en liten, negativ korrelation. 

 

4.4.3 Rättsliga variabler  

De adderade variablerna i detta steg visar på rådande rättsliga och politiska förutsättningar i värdlandet 

och är tänkt att fungera som en indikator för investerare på hur verkställandet av investeringen och 

etableringen på ny marknad kan motiveras.  

 

Den institutionella teorin betonar vikten av välfungerande institutioner så som de undersöka av formellt 

slag i regressionen. Dock påvisar varken demokrati, äganderätt, stabilitet eller regleringar någon 

signifikans. Demokrati och stabilitet påvisar dessutom negativa samband vilket är förvånande då dessa 

förutsättningar enligt tidigare studier och teorier är av stor vikt för ekonomisk tillväxt.  

 

Äganderätten påvisar en positiv koefficient men ter sig inte signifikant i regressionen gentemot den 

ekonomiska tillväxten. Regleringar har positiv men ytterst liten korrelation och kan kanske verka 

hämmande för investeringar och nyetableringar som i sin tur kan gynna den ekonomiska tillväxten enligt 

endogen tillväxtteori (Grath, 2008). 

 

Grossman-Helpman lyfter fram välformulerande äganderätter som en viktig faktor till incitamenten 

bakom att investera i forskning och utveckling som i sin tur driver marknader till utveckling genom 

konkurrens. En möjlig förklaring till bristande signifikans kan vara dåligt formulerade äganderätter 

p.g.a. tidigare diktaturer och den offentliga sektorns inblandning på marknaden. 

 

4.4.4 Välfärdsvariabler 

Variablerna adderade i det sista steget i regressionen torde kunna indikera hur värdlandets möjligheter 

att förädla investeringarna ter sig.  

 

Läskunnighet vittnar om utbildning och kompetens, en individ som utbildats och kan definieras som 

läskunnig kan komma att bidra till högre effektivitet på en arbetsplats än en person utan någon som helst 



 34 

utbildning. Andelen läskunniga äldre än 15 år skulle därmed kunna vittna om storleken på den effektiva 

arbetsstyrkan i ett land.  

 

Omfånget av den offentliga sektorn påvisar ingen signifikans gentemot den ekonomiska tillväxten och 

kan bero på kapitalbehovet utifrån för länder i konvergensstadium. Där stor inblandning från det 

offentliga inte gynnar utländska investerare och minskar attraktionskraften hos värdlandet.    

 

Den stora andelen FDI utgör av BNP i länder som växer kraftigt kan vara en grundläggande möjlighet 

för konvergens. Över hela regionen noteras även en korrelation som påvisar betydelsen av FDI för den 

ekonomiska tillväxten. Eftersom länderna i regionen klassificeras som utvecklingsländer och man 

därmed kan antaga att såväl kapitaltillgången såväl som produktionsnivån befinner sig i ett stadium 

lägre än den optimala nivån så bidrar FDI och kapitalinflöden i länderna till de markanta tillväxtsiffror 

som noteras.   

 

Det justerade R2-värdet ökar från modell till modell då fler variabler läggs till i regressionen. Den fjärde 

regressionens justerade R2-värde som relativt högt. P-värdets (F-testet) låga nivåer påvisar att vi kan 

förkasta en hypotes om att alla koefficienter skulle vara utan värde och därmed inte ha effekt på den 

ekonomiska tillväxten. Eftersom vi kan avvisa den hypotesen påvisar P-värdet i samband med det 

justerade R2-värdet att variablerna har signifikans för tillväxten och att regressionen har en god 

övergripande passning.  
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5. Slutsats 

Av regressionsresultaten framgår att FDI har ett signifikant samband med den ekonomiska tillväxten i 

länder i utvecklingsfas. Precis som tidigare studier påvisat hänger detta inflöde av kapital tätt samman 

med värdlandets möjlighet att förvalta och förädla de utländska investeringarna i produktionen. 

 

Signifikansen av korruptionsindex gentemot den ekonomiska tillväxten vittnar om vikten av att 

investeringarna når sitt tilltänkta ändamål utan mellanhänder som kan störa den egentliga effekten denna 

skulle kunnat bringa produktion och utveckling. Förekomsten av korruption kan vara en avspegling av 

normer, vilka i sin tur utgör informella institutioner som kan påverka effekten av FDI på den 

ekonomiska tillväxten och normerna och uppförandekoder på marknaden är av stor vikt för förvaltandet 

av investeringar. 

 

Institutionella aspekter som verkar gynnande för förädling och förvaltning av FDI samt främjande för 

handel torde vara av signifikans för tillväxten. Värdlandets karaktärsdrag och förutsättningar ligger till 

grund för såväl attraherandet av FDI samt förvaltandet av kapitalet i strävandet efter ekonomisk tillväxt. 

Det förutsätts exempelvis att landet innehar en humankapitalstock som kan ta del av investeringarna i 

sitt arbete och produktionen. Regressionen påvisade signifikansnivå 10 % för variabeln, läskunnighet, 

som valts att mäta humankapitalet. FDI har en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten men det kan 

inte ensamt förklara varför ett land i Sub-Sahara växer. Den enda institutionella faktor som påvisar 

signifikans är graden av korruption som har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. 

 

Utvecklingsländernas påvisar ett starkt beroende av kapitalimport. FDI kan bidraga till konvergens i 

relation till rikare länder och ”catching-up” i hänseende till mer utvecklade ekonomier och därmed 

påskynda den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften på världsmarknaden. FDI kan därmed 

förverkliga utveckling av inhemska marknader för att stimulera konsumtion och internationalisering 

genom kontakt med utländska marknader. Denna kontakt kan bidraga till exportstimulans samt 

introducering av ny teknologi för att effektivisera den egna produktionen och därmed ytterligare bidraga 

till ekonomisk tillväxt. 

 

Sammanfattningsvis så påvisar den ekonomiska tillväxten i länderna i Sub-Sahara på ett starkt behov av 

utländska direktinvesteringar, samtidigt är det av yttersta vikt att graden av korruption inte är för hög 

samt att befolkningen besitter, i detta fall, läskunnighet för att länderna ska fortsätta växa i samma 

expansiva takt.  
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Framtida studier att utföra i ämnet skulle kunna se till huruvida effekten av FDI på tillväxten eventuellt 

mattas av eller får större signifikans i och med att landet exponeras för nya möjligheter inom 

produktionen och förändringar i institutionella karaktärsdrag inom andra samhällsbyggande 

komponenter. Andra aspekter som kan vara intressanta att beakta är entreprenörskap och innovationstakt 

i utvecklingsländer och/eller se till huruvida det råder ett samband mellan tidigare och nuvarande 

statskick samt hur dess effekt ter sig på den ekonomiska tillväxten.  
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7. Bilaga: Tabeller, grafer & diagram 

 
Tabell 4:3:2 Genomsnittliga värden 2007-2010 

2007-2010 
GDP 
per 
capita 

FDI GOV PROP MON INTTRA REG BNP 
tillväxt CPI LPI DEMO LIT RoL 

GDP 
per 
cap 
growth 

Angola 4126,75 -0,12% 4,63 3,74 5,57 6,47 5,18 11,8 8,025 4,73 3,335 70 1,03 5,80 

Benin 747,75 2,72% 5,42 5,95 6,8 5,59 5,57 4,125 7,125 5,24 6,115 42 2,72 2,02 

Botswana 6637 5,22% 5,03 8,16 8,33 7,33 7,4 2,475 4,35 4,64 7,55 84 6,95 3,70 

Burkina Faso 511,25 2,25% 6,17 4,33 6,97 6,41 6,24 5,075 6,725 4,47 3,595 29 4,46 4,53 

Burundi 209,75 0,08% 5,24 2,6 6,98 3,9 6,56 4,275 8 3,22 4,26 67 1,31 9,07 

Cameroon 1174 0,96% 7,98 4,76 6,74 6,2 7,33 2,9 7,725 5,04 3,435 71 1,46 0,44 

Central African 
Republic 

446,5 3,75% 6,82 4,59 6,95 8,21 5,17 2,675 7,975 5,14 1,84 55 0,7 2,54 

Chad 717,25 4,37% 7,57 4,76 5,75 5,76 4,82 2,9 8,325 4,47 1,52 34 0,38 3,01 

Congo, Dem. 
Rep. 

181,5 15,30% 5,19 1,66 7,12 6,38 4,14 5,625 8,125 5,36 2,215 67 0,19 4,80 

Congo, Rep. 
Brazzaville 

2686,25 24,38% 5,21 2,78 3,91 7,2 6 5,075 8 4,96 2,915 83,8 1,27 7,19 

Cote d'Ivorie 1161,75 1,88% 6,95 4,13 6,56 5,66 6,58 2,55 7,9 4,89 3,145 55 0,8 2,25 

Ethiopia 334,75 0,80% 6,1 5,44 5,58 5,41 6,08 10,25 7,4 4,74 4,1 30 2,91 9,17 

Gabon 8580,75 1,34% 5,97 4,34 5,56 5,7 6,62 3,275 6,975 4,51 3,145 88 3,8 1,91 

Ghana 1180 7,12% 8,28 5,74 7,13 7,43 7,03 6,725 6,1 4,63 5,685 67 5,45 5,00 

Guinea 436,25 5,65% 4,28 6,09 7,96 7,96 7,62 2,075 8,175 5,31 2,44 39 0,33 1,36 

Guinea-Bissau 545,25 1,62% 4,46 3,11 6,26 6,17 8,62 3,225 7,975 4,38 1,99 52 0,61 3,24 

Kenya 772,75 0,99% 7,04 4,63 8,74 7,28 6,82 4,175 7,875 5,11 4,75 87 1,64 2,26 

Lesotho 830,5 6,14% 5,08 4,48 5,82 6,37 7,29 4,65 6,675 5,01 6,155 90 4,74 7,28 

Madagascar 427,75 11,35% 9,29 3,21 7,85 5,75 5,95 2,575 6,95 4,9 4,755 64 2,39 -28,72 

Malawi 302,75 2,55% 7,45 5,92 6,98 5,34 6,78 5,15 6,95 5,62 5,485 74 5,02 7,48 

Mali 582 2,96% 6,44 5,62 6,86 6,15 5,45 4,9 7,175 4,56 5,94 31,1 3,57 4,71 

Mauritius 7072 3,91% 7,89 7,86 9,28 7,98 6,7 4,625 4,75 5,44 8,22 88 7,51 5,24 

Mozambique 407 7,27% 4,66 4,23 5,86 6,62 5,9 6,8 7,35 4,58 5,195 55 3,38 1,72 

Namibia 4238,75 4,80% 5,6 7,84 6,36 5,08 7,17 3,75 5,525 4,18 6,355 89 6,1 4,56 

Niger 345 10,59% 5,56 4,14 6,65 7,79 5,97 4,8 7,275 4,51 3,395 28,7 3,71 3,17 

Nigeria 1209,25 3,94% 5,47 4,79 6,59 6,2 7,38 6,8 7,55 4,99 3,5 61 0,99 2,41 

Rwanda 473,5 1,35% 5,57 3,58 9,05 7,02 8,52 7 6,725 3,81 3,48 71 4,69 8,27 

Senegal 1052,75 2,51% 5,4 4,2 7,03 5,49 5,94 3,7 6,775 5,72 5,32 50 4,08 1,20 

Sierra Leone 325 4,32% 6,68 5,81 7,02 5,9 6,89 5 7,85 3,92 4,31 41 2,21 1,68 

South Africa 6138,25 1,94% 5,52 6,98 8,18 6,8 6,96 2,625 5,2 6,92 7,85 89 5,87 5,23 

Tanzania 490 2,30% 5,6 6,83 7,71 5,02 7,03 6,875 7,125 4,68 5,46 73 3,43 5,71 

Togo 514 1,38% 6,54 3,19 6,69 6,65 6,03 2,9 7,45 4,85 2,94 60,9 2,35 4,26 

Uganda 464,25 5,05% 7,66 5,44 8,71 8,61 6,84 7,55 7,4 5,64 5,04 73 4,32 6,99 

Zambia 1099,75 8,50% 7,99 6,18 8,87 8,65 7,39 6,475 7,15 4,65 5,465 71 3,99 6,97 

Zimbabwe 460,5 1,42% 4,9 3,21 2,48 5,16 5,06 -1,6 7,875 5,1 2,585 92 0,09 8,84 
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Diagram 4:3:3 Korrelationsdiagram FDI & BNP per capita, genomsnitt 2007-2010 
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Tabell 4:3:4 Korrelationsmatris 

 

BNP per 
capita FDI  CPI INTTRA LPI MON Initial 

BNP per c DEMO PROP REG RoL LIT GOV   

1 0,5304 -0,6415 0,1117 0,1985 0,0847 -0,0784 0,4271 0,4409 0,1333 0,4992 0,5305 -0,0716 BNP per capita 

** 1 -0,4323 0,2118 0,0457 -0,1015 -0,0307 0,2984 0,237 0,0466 0,2994 0,3848 -0,1041 FDI  
** ** 1 -0,1528 -0,2156 -0,4079 0,0563 -0,8280 -0,6857 -0,3214 -0,9161 -0,3892 -0,1038 CPI 
** ** ** 1 0,2964 0,4502 0,1231 0,0644 0,2038 0,1621 0,2022 0,0473 0,2052 INTTRA 
** ** ** ** 1 0,1307 -0,1619 0,2762 0,2203 -0,1572 0,137 0,2355 0,088 LPI 
** ** ** ** ** 1 0,1568 0,4541 0,4361 0,4322 0,4568 0,0299 0,3757 MON 

** ** ** ** ** ** 1 0,1047 0,0282 0,0239 0,1468 -0,1572 -0,0211 Initial BNP per 
capita 

** ** ** ** ** ** ** 1 0,7156 0,2581 0,8362 0,3566 0,1531 DEMO 
** ** ** ** ** ** ** ** 1 0,35 0,6676 0,1321 0,1728 PROP 
** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 0,3559 0,2442 -0,021 REG 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 0,2993 0,1856 RoL 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 0,0139 LIT 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 GOV 

Observerade länder = 33             

** Signifikansnivå 5%             
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