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Sammanfattning 
 
Rapporterade naturkatastrofer har ökat markant under senare år, likt totala kostnader som 

följer. Utländska direktinvesteringar har ökat parallellt och är en viktig variabel för 

återhämtning efter en katastrof, särskilt för utvecklingsländer. Naturkatastrofer utgör en risk 

för utländska direktinvesteringar varför syftet med uppsatsen är att analysera 

naturkatastrofers inverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar. För att besvara 

uppsatsens syfte analyseras om direktinvesteringar i utvecklade och utvecklingsländer 

påverkas olika av naturkatastrofer samt hur olika typer av naturkatastrofer påverkar 

direktinvesteringar. Få publikationer finns att tillgå inom ämnet, varför uppsatsen fyller en 

kunskapslucka. Uppsatsen använder ett balanserat paneldataset med 1632 observationer över 

tidsperioden 1980 - 2011. Fixed Effect Model tillämpas och resultaten visar att 

naturkatastrofer har en negativ inverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar på både 

kort och lång sikt. Effekten är mer negativ på lång sikt vilket stärker bilden av att 

direktinvesteringar är långsiktiga. Stormar är den typ av naturkatastrof, framför 

översvämningar, som är tydligast bunden till direktinvesteringar. Jordbävningar visar ingen 

signifikans. Naturkatastrofer påverkar utländska direktinvesteringar i utvecklade länder 

marginellt mer än i utvecklingsländer. Den ekonomiska tillväxten är enbart signifikant för 

utvecklingsländer som uppvisar en positiv signifikant för alla studerade tidshorisonter. För 

utvecklade och utvecklingsländer har stormar och översvämningar ett negativ samband med 

direktinvesteringar. Jordbävningar uppvisar en positiv signifikans på 1 års sikt för utvecklade 

länder, men ingen signifikans för utvecklingsländer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Utländska direktinvesteringar, naturkatastrofer, paneldata, utvecklingsländer, 

utvecklade länder, jordbävningar, stormar, översvämningar 

 



 

0 
 

Abstract  
 

The reporting of natural disasters has increased significantly during the last century. Likewise 

has the financial costs risen along with the natural disasters. Foreign direct investments (FDI) 

has increased during the same time period and is a key variable for economic recovery after a 

natural disaster, especially for developing countries. Natural disasters imposes risk for FDI, 

hence the purpose of this study is to analyze the impact natural disasters has on FDI. This study 

investigate if there are differences in how developed and developing countries cope with 

natural disasters and how different types of natural disasters affects FDI in different ways. The 

study uses a 1632 observation panel data set covering the time period 1980 to 2011. The 

regression model applied is Fixed Effect Model. The results show that natural disasters 

significantly impact FDI negatively, both in the short and long-run. The marginal effect in the 

long-run are shown to be more negative than in the short-run, establishing that FDI are long 

term investments. The type of natural disaster, closest connected to FDI are storms. The 

impact from natural disaster on developed countries is marginally more notable than the 

impact on developing countries. Economic Growth, as a regressor, is only shown to be 

significant for developing countries. For developed and developing countries storms and floods 

are negatively connected to FDI. In developed countries earthquakes have a positive 

connection to FDI in a one year period. 
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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Bo Sjö för stöd och vägledning under uppsatsprocessen. Vi vill även 

tacka seminariegruppen och opponenter för konstruktiv kritik. Avslutningsvis vill vi tacka 

ekosystemet som förgyllt uppsatstiden. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund och problemdiskussion 

Ekonomiska kostnader förenade med naturkatastrofer har på senare år tilltagit, samtidigt som 

antalet rapporterade naturkatastrofer har ökat. Genomsnittliga kostnader per år uppgår under 

1990-talet till 20 miljarder USD jämfört med 2000-talet då kostnaderna i genomsnitt uppgår 

till 100 miljarder USD (Laframboise och Loko, 2012). Parallellt har utländska 

direktinvesteringar (FDI) ökat betydligt och står för en stor del av den ökade globaliseringen 

(Nilsson Hakkala et al, 2008).  Naturkatastrofer utgör en risk för utländska direktinvesteringar 

och även om sannolikheten för en katastrof är liten kan konsekvenserna bli påtagliga 

(Konjunkturinstitutet, 2015).  

 

Inverkan naturkatastrofer har på ekonomisk tillväxt behandlas i flertalet tidigare studier 

(Skidmore och Toya, 2002; Cavallo et al, 2013; Loayza et al, 2012). Enligt Världsbanken (2003) 

är utländska direktinvesteringar en nyckelvariabel för ekonomisk tillväxt. Tillskott av 

utländska direktinvesteringar är viktigt för mottagarländer då det påverkar sparande och 

investeringar genom ökad produktion inom landet. Utländska direktinvesteringar påverkar 

ekonomisk tillväxt indirekt genom överföring av skicklighet, teknologi och ökat utbud av 

kapital, men också att det skapas strukturella förändringar på marknader genom konkurrens 

(Baldwin et al, 1999; World Bank, 2003; Kokko et al, 1996). Det är således intressant både för 

utländska investerare och för länder, som önskar attrahera utländskt kapital, att analysera hur 

direktinvesteringar påverkas av naturkatastrofer.  

 

Sambandet mellan naturkatastrofer och utländska direktinvesteringar är ett relativt outforskat 

område där enbart ett fåtal publikationer har påträffats. Escaleras och Register (2011) utför en 

empirisk undersökning av relationen mellan utländska direktinvesteringar och antalet 

naturkatastrofer. Resultatet visar att antalet naturkatastrofer har en negativ och signifikant 

inverkan på ett lands inflöden av utländska direktinvesteringar. Både nya och äldre händelser 

uppvisar negativa tecken och händelser närmare i tiden har en större inverkan på utländska 

direktinvesteringar. Anuchitworawong och Thampanishvong (2015) visar att naturkatastrofer 

har en negativ inverkan på direktinvesteringar i Thailand med en viss tidsfördröjning.  
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Sålunda är ytterligare empiri inom området viktigt för att berika tidigare forskning, men också 

för att utöka kunskapen kring naturkatastrofers konsekvenser. Utländska direktinvesteringar 

är långsiktiga investeringar1 och kan tänkbart påverkas av naturkatastrofer på både kort och 

lång sikt (UNCTAD, 1999). För att utreda olika tidsaspekter undersöker uppsatsen 

naturkatastrofer som inträffat för 1, 2, 5 och 10 år sedan. På så sätt tas hänsyn till både den 

korta och långa effekten av naturkatastrofer.  

 

Vidare visar Popp (2006) och Loayza (2012) att effekten naturkatastrofer har på ekonomisk 

tillväxt beror på återhämtningsprocessen efter incidenten och vilken typ av naturkatastrof som 

inträffar. Att tillväxt påverkas olika till följd av olika typer av naturkatastrofer gör det således 

intressant att undersöka om olika typer av naturkatastrofer påverkar utländska 

direktinvesteringar på skilda sätt. Uppsatsen undersöker de typer av naturkatastrofer som har 

störst inverkan på fysiskt kapital; jordbävningar, stormar och översvämningar (Cavallo et al, 

2010). 

 

Förutom skillnad i typ av naturkatastrof menar Popp (2006) även att typ av land, där en 

naturkatastrof inträffar, påverkar utfallet. Loayza (2012) menar att utvecklingsländer är mer 

känsliga för naturkatastrofer än utvecklade länder beträffande ekonomisk tillväxt. Enligt 

World Bank (2000) bär utvecklade länder i första hand kostnader för stormar och 

utvecklingsländer för översvämningar. En undersökning om hur länders utvecklingsnivå 

påverkar förhållandet mellan naturkatastrofer och direktinvesteringar är därmed intressant. 

Majoriteten av utländska direktinvesteringar sker idag mellan utvecklade länder, men andelen 

har på senare år ökat till utvecklingsländer (World Bank, 2003). Historiskt har 

utvecklingsländer klarat sig sämre vid naturkatastrofer än utvecklade länder gällande antalet 

drabbade individer och ekonomiska konsekvenser. Ex ante är utvecklade länder bättre rustade 

för direkta effekter av naturkatastrofer och kan absorbera kostnader till följd av striktare 

regelverk kring uppförandet av infrastruktur och byggnader. I utvecklade länder är privata 

försäkringar också oftast fler, inhemskt sparande högre och det finns tillgång till 

marknadsfinansiering. Det gör att utvecklade länder klarar av naturkatastrofer bättre än 

utvecklingsländer, även ex post (Benson och Clay, 2004). Att direktinvesteringar ökat i 

utvecklingsländer samtidigt som de hanterar konsekvenser av naturkatastrofer sämre skapar 

ett paradoxalt dilemma intressant att undersöka. 

 

 

                                                        
1 Utländska direktinvesteringar skiljs från portföljinvesteringar som kännetecknas av kortsiktighet och 
omfattar hög omsättning av värdepapper (UNCTAD, 1999). 
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Uppsatsen bidrar till ytterligare kunskap och empiri kring hur utländska direktinvesteringar 

påverkas av naturkatastrofer och mer specifikt, olika typer av naturkatastrofer. Då det råder 

brist på forskning kring området, framför allt i skillnader mellan utvecklade och 

utvecklingsländer, fyller uppsatsen en kunskapslucka. Kännedom kring hur investeringsbeslut 

påverkas av naturkatastrofer skapar möjlighet för länder och regioner att skapa riktlinjer för 

hur de ska agera för att attrahera större inflöden och minska utflöden av utländska 

direktinvesteringar. Det är också intressant ur ett investeringsperspektiv att känna till hur 

naturkatastrofer påverkar direktinvesteringar till utlandet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera naturkatastrofers inverkan på inflödet av utländska 

direktinvesteringar.        

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågor: 

 

 Hur påverkas direktinvesteringar av naturkatastrofer? 

 Hur påverkas direktinvesteringar beroende på om en naturkatastrof inträffar i ett 

utvecklingsland eller ett utvecklat land? 

 Hur påverkas direktinvesteringar beroende på typ av naturkatastrof? 

1.3 Metod, avgränsningar och etik 

 
Uppsatsen ämnar genom ekonometriska regressioner från paneldata undersöka sambandet 

mellan utländska direktinvesteringar och naturkatastrofer. Skattningsmetoden som används 

är Fixed Effect Model som behandlar de landspecifika egenskaperna i intercepttermen. För att 

hantera problem med endogenitet skapas instrumentvariabler bestående av laggade 

förklaringsvariabler. Paneldatan sträcker sig från år 1980 till 2011 och innehåller 9 regressorer, 

totalt 1632 observationer. Data som används kommer främst från Världsbanken, men har 

också hämtats från United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) och 

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).  För vidare förklaring av 

variabler och metod se kapitel 5. Data och kapitel 6. Metod. 
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Uppsatsen avgränsas till att studera hur utländska direktinvesteringar påverkas av 

naturkatastrofer och avser inte undersöka sambandet mellan naturkatastrofer och ekonomisk 

tillväxt. Likaså ämnar studien inte söka den modell som bäst förklarar direktinvesteringar, 

utan huvudfokus ligger på variabeln naturkatastrofer. Naturkatastrofer avgränsas till 

jordbävningar, stormar och översvämningar. Vidare begränsas datamaterialet till perioden 

1980 - 2011. Utvalda länder begränsas av tillgänglighet i data och inte av geografisk spridning 

eller efter landspecifika egenskaper. 

 

Rekommendationer för god forskningsetik från Vetenskapsrådet (2011) efterföljs och 

uppsatsen beaktar etiska problem som kan uppstå. För att skapa replikerbarhet dokumenteras 

arbetsprocessen och metod samt resultat redovisas. Data hämtad från Världsbanken, 

UNCTAD och EM-DAT är tillgängliga på lång sikt och gör det möjligt att replikera studien. 

Reliabiliteten bör anses hög då uppsatsen använder tillförlitliga källor vid inhämtning av data 

och vid val av proxyvariabler. Val av proxyvariabler grundar sig i de vanligaste 

användningsområden från tidigare studier och bör anses valida.  Slutsatser bör vara 

generaliserbara då urvalet representerar länder med olika karaktärsdrag.        

 

1.4 Kunskapsbidrag  

Uppsatsen bidrar till ytterligare kunskap kring relationen mellan utländska 

direktinvesteringar och naturkatastrofer. Ambitionen är att använda paneldata med ett 

naturkatastrofindex där flera aspekter av en naturkatastrof omfattas. På så sätt kombineras 

och utvecklas studier av Escaleras och Register (2011) samt Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015). Estimeringsmetoden tar till skillnad från Escaleras och Register 

(2011) hänsyn till endogenitetsproblem som kan uppstå vid användandet av paneldata. 

 

Att undersöka hur utländska direktinvesteringar påverkas av naturkatastrofer skapar ett 

viktigt verktyg för beslutsfattare kring hur de kan agera i frågor gällande naturkatastrofer. Det 

är också viktigt att bekräfta tidigare resultat, samt skapa möjlighet för analys av hur 

naturkatastrofer påverkar direktinvesterares attityder och investeringsbeslut i en viss 

tidsperiod. Kunskap kring tolerans för olika naturkatastrofer bidrar till möjlighet att 

effektivare kunna skapa policys gällande utländska direktinvesteringar och åtgärder mot 

naturkatastrofer. 
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2. Naturkatastrofer 
 

En naturkatastrof är en naturlig process och incident som potentiellt hotar mänskligt liv och 

egendom. Händelsen i sig är ingen katastrof, men blir riskabel till följd av mänsklig etablering 

i ett avgränsat område som påverkas av katastrofen under en begränsad tid (Keller och 

DeVecchio, 2012). Kriterierna för en naturkatastrof är enligt The Center for Research on the 

Epidemiology of Disasters (CRED) att (1) tio eller fler människor avlider, (2) hundra eller fler 

människor påverkas, (3) en nödsituation förklaras eller (4) internationell assistans efterfrågas 

(CRED, 2006). För att en händelse ska klassas som en naturkatastrof krävs det att minst ett av 

fyra kriterier uppfylls (Keller och DeVecchio, 2012). 

 

Kostnader i samband med naturkatastrofer delas upp i direkta, indirekta och sekundära. 

Direkta kostnader uppkommer i samband med förstörelse av kapitaltillgångar som byggnader 

och infrastruktur. Indirekta kostnader uppstår i samband med omedelbara avbrott i 

produktion och servicesektor. Sekundära kostnader har sitt ursprung i makroekonomiska 

förändringar som exempelvis stagnerad tillväxt, förändrad växelkurs, potentiella börsras och 

minskad handel. Olika delar av världen hanterar och drabbas av naturkatastrofer i olika 

utsträckning, därmed varierar risker förknippade med ekonomiska förluster. (Seck, 2007) 

 

Olika typer av naturkatastrofer resulterar i olika typer av förstörelse. Naturkatastroftyperna är 

förknippade med varierande frekvenser vilket påverkar synen på förhållandet till risk. De olika 

typerna orsakar varierande skada på fysiskt kapital och produktionskapacitet med 

implikationer på indirekt och sekundär påverkan. Hur en naturkatastrof påverkar en ekonomi 

beror även på om den inträffar i ett utvecklingsland eller utvecklat land. (World Bank, 2000) 

2.1 Jordbävningar 
 

Jordbävningar är geofysiska naturkatastrofer som omfattar jordskalv och tsunamis. 

Geofysiska naturkatastrofer tenderar att samlas längs gränser som kännetecknas av bergig 

terräng och härrör från marken (EM-DAT, 2016). Vanligt är att händelsen inträffar där 

kontinentalplattor möts. Jordbävningar medför risk som är hög i förhållande till dödlighet och 

ekonomiska förluster (Strömberg, 2007). Jordbävningar har liten påverkan på jordbruk, men 

kan orsaka omfattande förstörelse på infrastruktur och produktionskapacitet över relativt 

stora områden (World Bank, 2000). 
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2.2 Stormar  
 
Stormar är meteorologiska naturkatastrofer som orsakas av mesoskaliga 2  atmosfäriska 

processer vilka kan vara från minuter upp till dagar. Stormar omfattar cykloner, orkaner, 

tornados, tropiska stormar och tyfoner samt vinterstormar (EM-DAT, 2016). Stormar i form 

av kraftiga vindar är risker kursområden vanligtvis exponeras för. Naturkatastrofen kan vara 

förödande och orsaka stor skada längs sin väg. Stormar utgör betydande hot mot människoliv 

och kan generera kraftigt negativa konsekvenser på produktionskapacitet (World Bank, 2000). 

 

2.3 Översvämningar 
 
Översvämningar är hydrologiska naturkatastrofer (EM-DAT, 2016) som orsakar betydande 

höjning av vattennivån i vattendrag, sjöar, vattenreservoarer och kustregioner (Kahn, 2005). 

Översvämningar kan orsaka omfattande fysiska skador på infrastruktur, produktionskapacitet 

och jordbruk. Skador varierar beroende på topografiska egenskaper i det drabbade området. 

En stor del av skador orsakade av översvämningar är reparerbara. I många länder inträffar 

översvämningar på samma plats flertalet gånger per år. Med viss slumpmässighet kan 

översvämningar och dess konsekvenser förutses.  (World Bank, 2000). 

 

2.4 Utvecklade länder och utvecklingsländer 
 
Ekonomiska konsekvenser av naturkatastrofer är relativt jämt fördelad mellan utvecklade 

länder och utvecklingsländer, även fast kapitaltillgången är mer koncentrerad i den utvecklade 

delen av världen. Stormar, jordbävningar och översvämningar påverkar länder med olika 

utvecklingsnivå på skilda sätt. I utvecklingsländer kan förödelse till följd av en naturkatastrof 

av samma storleksordning medföra påföljder som är 100 gånger större än för utvecklade 

länder. Anledningen är kvaliteten på byggnader där robustare ekonomier har en snabbare 

återhämtningstid.  Utvecklade länder bär i första hand kostnader för stormar och 

utvecklingsländer för översvämningar. Kostnader för jordbävningar är jämt fördelat. (World 

Bank, 2000) 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Med mesoskaliga väderfenomen menas fenomen som ligger mellan två skalor (SMHI, 2014).  
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De minst utvecklade ekonomierna är de som uppfattas som mest sårbara vid en naturkatastrof. 

De fysiska konsekvenserna kan orsaka omfattande förödelse då det ofta finns få investeringar 

i skademinskande åtgärder. Bristande kapacitet i varningssystem kan orsaka omfattande 

förlust av människoliv. Naturkatastrofer kan också förvärra redan existerande fattigdom och 

skuldsättningsgrad. Svaga övergripande kopplingar i ekonomin, en hög grad 

självprovisionering och i många fall dålig infrastruktur bidrar till begränsad 

multiplikatoreffekt från drabbade områden genom resten av ekonomin. En stor del av 

kostnader för lindring och återupprättande erhålls i många fall från extern hjälp och bistånd. 

(World Bank, 2000) 

 

Utvecklade ekonomier är i de flesta fall mer öppna och har färre valutarestriktioner än 

utvecklingsländer. Således tränger inte ökad katastrofrelaterad import bort sedvanlig import. 

Faktorer som minskar sårbarheten vid en naturkatastrof är investeringar i skademinskande 

åtgärder, förbättrad miljöstyrning och lägre nivåer av fattigdom. Tekniska utvecklingen är 

oftast högre i utvecklade länder vilket innebär att kunskaper för prognoser och 

begränsningsmetoder kan påverka utfallet av naturkatastrofer. Det är också mer sannolikt att 

privatsektorn är försäkrad mot risker för naturkatastrofer och innehar högre ekonomiska 

tillgångar. Således kan kostnader för lindring och återuppbyggnad begränsas. I utvecklade 

ekonomier är däremot finansiella sektorn ofta mer framskriden vilket bidrar till negativa 

spridningseffekter av naturkatastrofer. (World Bank, 2000) 
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3.  Utländska direktinvesteringar 
 

International Monetary Fund (IMF) definierar utländska direktinvesteringar som att någon, 

vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt äger minst 10 procent av ett företag eller en 

kommersiell fastighet belägen i ett annat land. Ägaren har därmed kontroll eller signifikant 

inverkan på företagets förvaltning (IMF, 2004). Förenta Nationerna (FN) definierar utländska 

direktinvesteringar som en investering vilken innebär en långsiktig relation. Investeringen 

återspeglar ett varaktigt intresse och kontroll av en enhet med hemvist i en annan ekonomi än 

den utländska direktinvesterarens. Benämningen långsiktig används för att skilja utländska 

direktinvesteringar från portföljinvesteringar som kännetecknas av kortsiktighet och omfattar 

en hög omsättning av värdepapper (UNCTAD, 1999). 

 

Traditionellt förknippas utländska direktinvesteringar med en nyetablering där ett företag 

genom dotterbolag etablerar sig fysiskt i ett annat land. På senare tid har bilden ändrats och 

majoriteten av utländska direktinvesteringar sker idag mellan länder genom förvärv och 

fusioner av redan verksamma företag (Nilsson Hakkala et al, 2008). Företag förknippar 

utländska direktinvesteringar med förmåner som exempelvis skattefördelar, möjligheter att 

utnyttja naturtillgångar och billigare arbetskraft samt ny teknik för att kunna förbättra 

konkurrenskraft (Rugman, 1998). 

 

Det finns två grundläggande former av utländska direktinvesteringar; horisontella och 

vertikala. Horisontella direktinvesteringar används i syfte att expandera och producera 

samma eller liknande vara utomlands (Moosa, 2002). Företag tillhandahåller en utländsk 

marknad med sin produkt genom att producera lokalt snarare än att exportera. En stor del av 

utländska direktinvesteringar mellan utvecklade länder är horisontell (World Bank, 2003). 

Produktdifferentiering är därmed den kritiska delen av marknadsstrukturen. Potentiella 

nedgångar i ekonomin efter naturkatastrofer kan minska efterfrågan på varan, och skapa 

konsekvenser för efterfrågan på arbetskraft i den drabbade branschen (World Bank, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Vertikala direktinvesteringar syftar till att flytta produktion till platser med lägre kostnader 

(Shatz och Venables, 2000). Vertikala direktinvesteringar syftar också till att komma närmare 

konsumenter eller utnyttja råvaror genom förvärv av distributionskanaler. Vilket sker genom 

att företag via utländska direktinvesteringar rör sig i tidigare eller efterföljande led. Företag 

utför därmed värdeskapande aktiviteter i olika steg på ett vertikalt sätt i värdlandet (Helpman, 

1984).  En stor del av inflödet till utvecklingsländer är vertikal. Vertikala direktinvesteringar 

skapar fördelen att efterfrågan inte är beroende av inhemska ekonomiska förhållanden. Istället 

skapas immunitet mot konsekvenser från katastrofrelaterade nedgångar och företag fortsätter 

erbjuda anställning. Vertikala direktinvesteringar kan dock påverkas av tillfälliga störningar i 

transport och kommunikation. Båda formerna av utländska direktinvesteringar medför 

potentiella fördelar i form av ökat utbud av kapital och tillgång till teknik, expertis och 

marknader. (World Bank, 2003). 
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

 

Det finns flertalet teorier som förklarar varför utländska direktinvesteringar förekommer 

mellan länder. Uppsatsen presenterar teorier som behandlar aspekter av utländska 

direktinvesteringar som kan påverkas av naturkatastrofer i värdlandet. Teorierna kopplas 

således till ekonomiska variabler uppsatsen belyser och som tidigare forskning påvisat ha ett 

samband till utländska direktinvesteringar. 

4.1 The Industrial Organization Hypothesis 
 

Enligt Hymer (1960, 1976), Kindleberger (1969), Caves (1982) och Dunning (1988) förklarar 

The Industrial Organization Hypothesis vilka drivkrafter som ligger bakom att företag 

direktinvesterar i utlandet. Enligt hypotesen möter företag en rad nackdelar vid etablering av 

dotterbolag i andra länder när det kommer till konkurrens med inhemska företag. Nackdelarna 

har sitt ursprung i skillnader i språk, kultur, rättsväsende och andra distinktioner som kan 

finnas mellan värd- och hemland. Hypotesen förutspår att direktinvesteringar beror på 

företagsspecifika fördelar som grundar sig i immateriella tillgångar såsom ett välkänt 

varumärke, patentskyddad teknik, ledarskap och andra faktorer som är utmärkande för 

företaget. Enligt Kindleberger (1969) behöver de komparativa fördelarna som är 

företagsspecifika kunna överföras till det utländska dotterbolaget. Fördelarna behöver vara 

tillräckligt stora för att övervinna nackdelar som finns. 

 

Enligt hypotesen är utländska direktinvesteringar inte en överföring av kapital, utan snarare 

en internationell överföring av egenutvecklade och immateriella tillgångar såsom teknik, 

affärsmetoder och kompetent personal (Hymer, 1960). Förekomsten av utländska 

direktinvesteringar beror uteslutande på imperfektioner på den internationella marknaden för 

tillgångar. Företag internaliserar eller ersätter marknadsmisslyckanden genom 

direktinvesteringar (Hymer, 1960). 
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4.2 Internalization Theory 
 

Buckley och Carsson (1976) konstruerar Internalization Theory från konceptet om 

marknadsimperfektioner. Teorin bygger på uppfattningen att företag strävar efter 

egenutveckling av interna marknader när transaktioner kan ske till lägre kostnad inom 

företaget. Internalisering involverar således en form av vertikal integration. Nya verksamheter 

och aktiviteter, som tidigare utförts mellan marknader, tillförs under företagets ägande och 

styrning (Moosa, 2002). 

 

Internalisering skapar fördelar genom att undvika tidsomställningar, förhandlingar och 

osäkerhet hos köparen. Främsta motivet för internalisering är närvaron av externa effekter i 

faktor- och varumarknaden. Internalisering av marknader över nationsgränser leder till 

utländska direktinvesteringar och processen fortsätter tills marginella fördelar och 

marginalkostnader är lika. (Moosa, 2002)        

    

4.3 The Location Hypothesis 

 
Enligt The Location Hypothesis existerar utländska direktinvesteringar som en följd av den 

internationella orörligheten gällande vissa produktionsfaktorer. Orörlighet leder till skillnader 

i kostnader för faktorproduktion baserat på lokalisering. En lokaliseringsfördel är låga löner, 

men är också applicerbart på andra produktionsfaktorer såsom billiga energi- och 

naturresurser. På grund av närliggande naturresurser kan förseningar i leverans av insatsvaror 

undvikas. Kapital kan också ses som en underliggande produktionsfaktor, särskilt om 

marknaden är segmenterad. Hypotesen säger att utländska direktinvesteringar kommer 

tillfalla länder med låg kapitalkostnad och betonar vikten av statliga begränsningar såsom 

handelshinder. (Moosa, 2002) 

 

4.4 The Eclectic Paradigm  
 

The Eclectic Paradigm är en teori utvecklad av Dunning (1977, 1979, 1988) som presenterar 

ett tredelat ramverk för företag att följa när de fastställer om utländska direktinvesteringar är 

fördelaktigt eller inte. Paradigmet baseras på antagandet att företag kommer undvika 

transaktioner på den öppna marknaden när interna transaktioner medför lägre kostnader 

(Moosa, 2002). Utvecklingen av paradigmet beror enligt Dunning (1979) på missnöje med 

existerande teorier och integrerar The Industrial Organization Hypothesis, The 

Internalization Hypothesis och The Location Hypothesis. 
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Enligt Dunning (1979) behöver tre villkor uppfyllas för att företag ska direktinvestera i 

utlandet. Första villkoret, Ownership advantages, innebär att det måste finnas en komparativ 

fördel gentemot inhemska företag som härrör från immateriella tillgångar. Det kan vara 

ägarfördelar som omfattar rätten till viss teknik, monopol och storlek, tillgång till råvaror och 

tillgång till billig finansiering. Det andra villkoret, Internalise advantages, utgår från att det 

behöver vara mer gynnsamt för företaget att utnyttja fördelar snarare än att sälja eller hyra ut 

dem. Det tredje villkoret, Location advantages, innebär att det behöver var mer lönsamt att 

använda fördelar i kombination med åtminstone en inputfaktor i utlandet. Om fallet inte är så 

skulle företaget istället välja att exportera. Lokaliseringsfördelarna riktar sig till frågan om 

expansion bäst åstadkoms i hemlandet eller utomlands. 

 

4.5 The Market Size Hypothesis 

 
Enligt Moosa (2002) utgår The Market Size Hypothesis från att volymen av 

direktinvesteringar i ett land beror på marknadens storlek i värdlandet. Storleken kan mätas 

som försäljningar av multinationella företag i landet eller som värdlandets BNP. Enligt Moore 

(1993) samt Braunerhjelm och Svensson (1996) kan företag utnyttja stordriftsfördelar när 

storleken av marknaden vuxit till den grad att landet blir ett mål för inflöde av utländska 

direktinvesteringar. Större marknader bidrar till ett mer effektivt sätt att specialisera 

produktionsfaktorer och minimera kostnader (Moosa, 2002). 

 

4.6 Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning kring utländska direktinvesteringar fokuserar på makroekonomiska och 

mikroekonomiska perspektiv, men också på bestämmande variabler och tillväxt. Signifikanta 

makrovariabler som förekommer är ekonomins storlek och tillväxtpotentialen hos värdlandet, 

ekonomisk stabilitet, grad av öppenhet, inkomstnivån samt kvaliteten hos institutioner i 

värdlandet. Walsh och Yu (2010) finner att en mer liberal arbetsmarknad och grad av 

utveckling av det finansiella systemet ökar utländska direktinvesteringar. Enligt Dunning och 

Narula (1996) söker sig företag till större marknader utomlands för att ta del av 

stordriftsfördelar. En stor marknad innebär ett effektivt resursutnyttjande och högre 

potentiella avkastningar på investeringar (Buckley et al, 2007). Resmini (2000) samt Bevan 

och Eastrin (2004) finner att länder med större befolkning, och övergångsekonomier med 

större marknad, tenderar attrahera mer utländska direktinvesteringar. 
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Resultat av forskning kring relationen mellan utländska direktinvesteringar och ekonomisk 

utveckling är tvetydig. En del resultat visar ett positivt utfall, andra att vissa förutsättningar 

krävs för positivt utfall och en del studier en negativ påverkan. Alfaro et al (2004) erhåller 

resultat att direktinvesteringar har en tvetydlig påverkan på tillväxt, men att länder med 

välutvecklade finansiella system gynnas positivt av utländska direktinvesteringar. Empiriska 

undersökningar av Alschuler (1976) och Bornschier et al (1978) kommer fram till att utländska 

direktinvesteringar, bistånd och handel minskar graden av ekonomisk tillväxt och ökar 

ojämlikhet på lång sikt. Borensztein et al (1998) menar att utländska direktinvesteringar är ett 

viktigt verktyg för teknologisk överföring, vilka relativt sett bidrar mer till tillväxt än inhemska 

investeringar. De menar att högre produktivitet av utländska direktinvesteringar enbart håller 

då värdlandet har en viss minimumnivå av humankapital. Akinlo (2004) menar att utländska 

direktinvesteringar enbart bidrar till ekonomisk tillväxt om det finns en tillräckligt 

absorberande kapacitet av avancerad teknologi i värdlandet. 

 

Kring rådande forskning kring relationen mellan naturkatastrofer och tillväxt hittar Skidmore 

och Toya (2002) ett positivt samband mellan en högre frekvens naturkatastrofer och nivån på 

humankapitalets ackumulering, en ökning av den totala faktorproduktiviteten och den 

ekonomiska tillväxten. Cavallo et al (2013) finner inget samband, varken på kort eller lång sikt, 

mellan större naturkatastrofer och BNP. Loayza et al (2012) kommer fram till att 

naturkatastrofer påverkar tillväxt, men inte alltid negativt. Effekten beror på vilken typ av 

naturkatastrof som drabbar landet samt vilka sektorer. Mindre naturkatastrofer påverkar en 

del sektorer positivt medan större naturkatastrofer inte gör det. Loayza et al (2012) och Popp 

(2006) kommer fram till att tillväxten i utvecklingsländer är mer känslig för naturkatastrofer 

än utvecklade länder.  

 

Ett fåtal studier har fokuserat på relationen mellan utländska direktinvesteringar och 

naturkatastrofer. Escaleras och Register (2011) genomför en empirisk studie där de analyserar 

relationen mellan inflödet av utländska direktinvesteringar och ett antal naturkatastrofer som 

drabbat 94 länder mellan år 1984 och 2004 med paneldata och Fixed Effect Model. Resultatet 

visar att ackumulerade naturkatastrofer har en negativ och signifikant inverkan på ett lands 

utländska direktinvesteringar. Både nya och äldre händelser visar negativa resultat, men de 

händelser som är närmare i tiden har en större påverkan. Vid test för ekonomiska kostnader 

finner de liknande resultat. Resultaten visar att stormar är den typ av naturkatastrof som visar 

den största negativa påverkan på utländska direktinvesteringar. Escaleras och Register (2011) 

undersöker också olikheter mellan utvecklade och utvecklingsländer, med dummyvariabler, 

men finner inga skillnader. 
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Anuchitworawong och Thampanishvong (2015) undersöker tidsseriedata med en simultan 

ekvationsmodell hur naturkatastrofer påverkar utländska direktinvesteringar i Thailand. 

Resultaten visar att naturkatastrofer har en negativ inverkan på utländska direktinvesteringar 

genom en viss tidsfördröjning, att en svagare valuta tenderar att öka inflöden av utländska 

direktinvesteringar och att det finns en dubbelriktad relation mellan utländska 

direktinvesteringar och grad av ekonomisk utveckling. En högre nivå av ekonomisk utveckling 

hos värdlandet tenderar att attrahera mer investeringar. 
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5. Data 

5.1 Paneldata 

Uppsatsen tillämpar paneldata för tidsperioden 1980 till 2011 och omfattar 51 länder, se tabell 

2. Panelen är balanserad, vilket är möjligt genom interpolering av ett fåtal saknade 

observationer. Länder som observeras har en geografisk spridning enligt tabell 1. Valet av 

länder baseras på tillgänglighet i data och inte för att uppnå geografisk spridning. Panelen 

innehåller 9 variabler med totalt 1632 observationer. 

 
Tabell 1 Fördelning av panelens länder mellan världsdelar. 

 
 

 
Panelen delas även in i 2 separata paneler efter länders utvecklingsnivå. En med 22 stycken 

utvecklade länder och en med 29 stycken utvecklingsländer, se tabell 2. Indelning efter 

utvecklingsnivå baseras på en lista framtaget av FN (UNCTAD, 2014). Uppdelning av länder 

med två separata paneler istället för införande av dummyvariabler, för att separera länderna, 

skapar fördel genom möjligheten att utläsa specifika egenskaper från varje panel.   

 

Samtliga paneler består av samma förklaringsvariabler och tidsperiod. Några variabler 

logaritmeras för att bland annat skapa tolkningsbarhet. I följande avsnitt beskrivs variablerna 

mer ingående. Valda variabler är enligt tidigare forskning viktiga och vanligt förekommande 

gällande förklaringen av utländska direktinvesteringar och tillväxt. Naturkatastrofer har 

adderats till den grundläggande modellen för att påvisa effekten på utländska 

direktinvesteringar. Naturkatastrofer är variabeln i fokus och övriga är kontrollvariabler. En 

mer detaljerad kartläggning av bakgrund till variablerna finns i Appendix A och B. 

 

Världsdel Antal länder

Afrika 11

Asien 10

Europa 16

Nordamerika 10

Oceanien 1

Sydamerika 3
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Tabell 2 Antalet naturkatastrofer i paneldatan för respektive land. 

 
 

 

5.2 Nettoinflöden av utländska direktinvesteringar 

 
Nettoinflöden av utländska direktinvesteringar är uttryckt som procent av BNP för att göra 

variabeln jämförbar mellan olika länder. Uttrycket är den mest använda i tidigare studier 

(Noorbakhsh et al, 2001; Escaleras och Register, 2011; Walsh och Yu, 2010). 

Beroendevariabeln uttrycks som inflöden snarare än i ackumulerade utländska 

direktinvesteringar, eftersom data på kapitalstocken inte är heltäckande och uttrycks i 

bokförda värden utan justering för inflation och valutadifferenser (Noorbakhsh et al, 2001). 

Enligt Root och Ahmed (1979) är data på utländska direktinvesteringar i form av inflöden 

mindre känsliga för partiskhet i bokförda värden.  Data för utländska direktinvesteringar 

inhämtas från UNCTAD och inflödet består av tre komponenter; eget kapital, återinvesterade 

vinstmedel och företagsinterna lån. Variabeln är uttryckt som miljoner USD till nuvarande pris 

och växelkurs (UNCTAD, 2016). Data för BNP hämtas från Världsbanken och mäts som BNP 

till marknadspriser i konstant USD år 2005.   

 

Jordbävningar Översvämningar Stormar Jordbävningar Översvämningar Stormar

Austria 2 17 13 Argentina 2 39 13

Belgium 2 14 19 Bahamas 0 1 13

Canada 33 0 27 Barbados 1 1 6

Cyprus 1 0 3 Cameroon 0 10 0

Denmark 0 0 14 Colombia 15 50 6

Finland 0 1 2 Costa Rica 11 23 9

France 0 37 48 Dominica 0 0 9

Greece 20 7 17 Egypt 3 9 4

Iceland 2 1 0 Ghana 0 15 0

Israel 0 3 2 Guatemala 9 20 11

Ireland 0 5 15 India 17 191 98

Italy 10 23 13 Indonesia 78 126 5

Japan 33 22 81 Jamaica 0 7 18

Korea rep. 0 23 37 Jordan 0 3 3

Luxembourg 0 2 8 Lesotho 0 5 6

Netherlands 1 3 18 Madagascar 0 6 37

New Zealand 4 28 9 Malawi 3 27 1

Norway 0 3 7 Malaysia 1 32 6

Spain 2 19 17 Mauritius 0 0 12

Sweden 0 1 5 Mexico 20 48 70

Switzerland 0 7 26 Morocco 1 19 2

United States 35 136 403 Nepal 4 34 6

Niger 0 16 1

Peru 23 36 3

Phillipines 13 109 209

Senegal 0 16 3

Seychelles 1 1 1

Turkey 38 28 14

Uganda 4 16 4

Totalt 145 352 795 244 888 570

Summa 1292 1702

Antal naturkatastrofer 1980-2011

Utvecklade länder Utvecklingsländer
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Figur 1 visar de genomsnittliga direktinvesteringarna i utvecklade länder. Grafen bygger på 

uppsatsens datamaterial och sträcker sig från 1980-2011. Utländska direktinvesteringar har 

ökat i enlighet med grafen.  

 

 

Figur 1 Genomsnittliga direktinvesteringar till utvecklade länder för paneldatan. 

 

Figur 2 visar genomsnittliga ökningen av utländska direktinvesteringar i utvecklingsländer 

under samma tidsintervall. Det finns likheter med figur 1.  Båda graferna visar en ökning av 

utländska direktinvesteringar från 1980- till 2000-talet och har sitt högsta värde runt år 2007-

2008. En minskning följer och sedan en ökning igen de sista två åren. Uppgången fram till 

2000-talet är inte lika påfallande för utvecklingsländer, där påföljande minskning inte heller 

är lika drastisk. 

 

 

Figur 2 Genomsnittliga direktinvesteringar till utvecklingsländer för paneldatan. 

 

Utländska direktinvesteringar har en volatil ökning för både utvecklade länder och 

utvecklingsländer enligt figur 1 och 2 vilket motiverar att variabeln logaritmeras.   
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5.3 Naturkatastrofer  
 

Naturkatastrofer är förklaringsvariabeln i fokus och data hämtas från EM-DAT, vilken 

används i flertalet tidigare studier (Register och Escaleras, 2011; Toya och Skidmore, 2007; 

Kahn, 2005; Noy, 2009). EM-DAT:s kriterier för naturkatastrofer finns i kapitel 2. 

Naturkatastrofer. Uppsatsen fokuserar på de naturkatastrofer som är vanligt förekommande 

och har störst påverkan på fysiskt kapital (Cavallo et al, 2010). De typer av naturkatastrofer 

som studeras är jordbävningar, stormar och översvämningar. Mellan år 1980 och 2011 har det 

totalt inträffat 2994 naturkatastrofer i studerade länder där typen illustreras i tabell 3. 

 

Tabell 3 Antal naturkatastrofer uppdelat i sort och efter landstyp. 

 

 

Figur 3 visar en sammanställning av uppsatsens data över rapporterade naturkatastrofer. 

Grafen visar en volatil ökning av rapporterade naturkatastrofer under perioden 1980 till 2011, 

vilket motiverar att variabeln logaritmeras. 

 
 

 
Figur 3 Antalet naturkatastrofer för hela paneldatan perioden 1980-2011. 

 

 

Jordbävningar Översvämningar Stormar Summa

Hela panelen 389 1240 1365 2994

Utvecklade länder 145 352 795 1292

Utvecklingsländer 244 888 570 1702

Naturkatastrofer
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För att mäta hur naturkatastrofer påverkar inflödet av direktinvesteringar fokuserar uppsatsen 

på magnituden av naturkatastroferna och inte enbart på hur ofta de inträffar, genom att skapa 

ett index. För att mäta magnituden av naturkatastrofer används ett rangordningssystem som 

baseras på tre kategorier; hur ofta en naturkatastrof inträffar, totala andelen individer som 

påverkas av naturkatastrofen samt den totala kostnaden av naturkatastrofen. Data i de tre 

kategorierna rangordnas först individuellt inom den egna kategorin genom att beräkna en 

enskild händelses andel proportionerligt mot total storlek. Exempelvis, om en typ av 

naturkatastrof har inträffat tre gånger under ett år divideras siffran 3 med det totala antalet 

naturkatastrofer i datamaterialet. På samma sätt divideras totala antalet individer som är 

drabbade av en specifik katastrof med det totala antalet drabbade i hela datamaterialet och 

kostnaderna likadant. Andelarna viktas sedan samman i de tre kategorierna med lika stor 

andel. På så sätt skapas ett index mellan 0 och 1. För möjligheten att logaritmera variabeln 

adderas siffran 1 till varje händelse, utan att proportionerna påverkas.  

5.4 Kontrollvariabler    
 
För att skapa en fullständig modell används kontrollvariabler i uppsatsen. Variablerna 

används för att se hur förklaringsvariabeln i fokus, naturkatastrofer, påverkas i relation till 

andra viktiga förklaringsvariabler för utländska direktinvesteringar. Kontrollvariablerna 

syftar till att fånga det makroekonomiska läget i ett land samt flera kvalitativa aspekter som 

har en betydande roll för hur mottagligt ett land är för direktinvesteringar. Samtliga 

kontrollvariabler är hämtade från Världsbanken (World Bank, 2016).  

 

BNP per capita mäter marknadens storlek samt den inhemska populationens köpkraft och 

tillväxtpotential, vilket är intressant ur ett investeringsperspektiv (Escaleras och Register 

2011).  BNP-tillväxt ses som ett lands ekonomiska potential och utveckling. Inflation mäts som 

den årliga förändringen i den implicita BNP-deflatorn och används som proxy för 

makroekonomisk stabilitet. Handel ses som ett lands öppenhet och tillförlitlighet för 

internationell handel och investeringar. Handel mäts som summan av export och import i 

förhållande till BNP. Växelkurs speglar relativ köpkraft i värdlandet och beräknas som ett 

årligt genomsnitt baserad på månadsgenomsnitt av lokala valutaenheter i förhållande till US-

dollar. 

 

Kvalitativa variabler används också i uppsatsen. Utbildning som består av Secondary School 

Enrolment används som proxy för skicklighet och färdighet. Secondary School är det mest 

kritiska kravet för arbetskraft att axla roller som chefer, administratörer och tekniker (Meier, 

1995). Finansiell utveckling mäts som inhemsk kredit från finanssektorn som procent av BNP 

och den används som proxy för utvecklingen av finansiella marknaden i värdlandet.  
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BNP per capita, inflation, växelkurs, utbildning och finansiell utveckling logaritmeras till följd 

av att variablerna uppvisar stora fluktuationer över tid och för att göras tolkningsbara. Valet 

att använda logaritmerade regressorer motiveras av tidigare forskning (Anuchitworawong och 

Thampanishvong, 2015; Loayza et al, 2012; Skidmore och Toya, 2002).  

 

 
Tabell 4 Statistik över data. 

 
 
 
 
 

Mean Std.Dev Min. Max.

FDI  6426.584  22008.58 -31689.30  314007.0

BNP per capita 13011,97 16527,33 99,19 113239,60

BNP-tillväxt 3,28 3,71 -16,83 21,83

Inflation 21,42 193,86 -9,15 6261,24

Handel 74,43 44,66 6,32 348,39

Växelkurs 257,50 944,69 0,00 10389,94

Utbildning 75,32 32,51 4,06 159,15

Finansiell utv. 58,25 50,30 1,21 288,11

Mean Std.Dev Min. Max.

FDI 12662,34 32058,59 -31689,30 314007,00

BNP per capita 26405,55 17266,49 1778,48 113239,60

BNP-tillväxt 2,80 2,89 -9,13 21,83

Inflation 6,39 20,94 -5,20 390,68

Handel 79,05 47,56 15,92 348,39

Växelkurs 143,45 369,78 0,01 2163,80

Utbildning 101,24 14,82 62,46 159,15

Finansiell utv. 97,29 50,11 17,28 288,11

Mean Std.Dev Min. Max.

FDI 1696,013 4570,865 -4550,37 47102,42

BNP per capita 2851,33 3862,61 99,19 24306,14

BNP-tillväxt 3,64 4,20 -16,83 19,01

Inflation 32,82 255,91 -9,15 6261,24

Handel 70,93 42,02 6,32 225,02

Växelkurs 344,03 1203,79 0,00 10389,94

Utbildning 55,65 28,22 4,06 122,20

Finansiell utv. 28,64 22,64 1,21 155,17

Hela panelen

Utvecklade länder

Utvecklingsländer
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5.5 Kritik mot data och begränsningar i datamaterialet 
 
Direktinvesteringar uttrycks som en kvot mellan utländska direktinvesteringar och BNP för att 

göra det möjlighet att jämföra effekten naturkatastrofer har på utländska direktinvesteringar 

i olika länder. Förändringar i beroendevariabeln kan därmed påverkas av både förändringar i 

utländska direktinvesteringar och BNP. Därmed mäts effekten av naturkatastrofer inte enbart 

på utländska direktinvesteringar, utan kan ändras till följd av en förändring i BNP. Om 

exempelvis direktinvesteringar ökar parallellt med BNP kan kvoten minska trots att utländska 

direktinvesteringar ökat. Beslutet att använda kvoten baseras på jämförbarhet och legitimeras 

genom tidigare studier (Noorbakhsh et al, 2001; Walsh och Yu, 2010; Escaleras och Register, 

2011).  

 

Data för naturkatastrofer hämtas från EM-DAT vilket är den mest jämförbara och omfattande 

databasen för naturkatastrofer. EM-DAT använder en definition för naturkatastrofer som 

lämnar en låg tröskel för vad som klassas som en naturkatastrof. Data som inhämtas består till 

stor proportion av mindre naturkatastrofer. Således inkluderas naturkatastrofer som inte har 

någon betydande effekt på den lokala ekonomin och därmed världsekonomin. 

Insamlingstekniken EM-DAT tillämpar är också viktig att ta hänsyn till. Att samla in data för 

antal individer som avlidit, drabbats och totalt antal skadade i samband med en naturkatastrof 

kan vara problematiskt. Länder rapporterar själva in siffror och därmed kan det ekonomiska 

omfånget av en katastrof påverkas av länders partiskhet. Problem med harmonisering kan 

också uppstå till följd av att länder själva rapporterar in följderna av en naturkatastrof. Den 

teknologiska utvecklingen skiljer sig mellan länder vilket bidrar till skillnader i insamling och 

kartläggning av data. I vissa fall har länder inte inkommit med uppgifter, vilket bidrar till 

svårigheter att urskilja vilka naturkatastrofer som inte inrapporterats och vilka som inte har 

någon effekt. Att skapa ett eget index för naturkatastrofer kan förenas med problem, särskilt 

om det finns brister i data indexet baseras på. 

 

Uppsatsen använder sig av kvalitativa variabler, vilka kan vara svåra att mäta. Att använda en 

proxyvariabel för att mäta en kvalitativ variabel förenas med problem. Valet av proxyvariabel 

täcker eventuellt inte exakt vad som ämnas studeras. Möjlighet finns också att relevanta 

variabler som förklarar utländska direktinvesteringar utelämnats från modellen och istället 

ersätts med proxyvariabler. Att exempelvis låta humankapitalet i ett land enbart speglas av 

Secondary School Enrolment är en avvägning som gjorts för att undvika problem med 

multikollinearitet. 
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6. Metod 

6.1 Val av modell 
 

Vald ekonometrisk modell grundar sig i datamaterialets fallenhet, bakomliggande teori och 

tolkningsmöjligheter. Valet att använda paneldata baseras på en rad fördelar, däribland 

möjlighet för analys av dynamiska relationer. Genom att kombinera tidsserie och tvärsnitt ökar 

informationen i data och bidrar till ökad variation, mindre multikollinearitet bland variabler 

och ökat antal frihetsgrader (Wooldridge, 2002). Enligt Gujarati och Porter (2009) existerar 

naturlig heterogenitet då paneldata relaterar till länder över tid. Vald estimeringsteknik för 

paneldata hanterar heterogenitet och tar explicit hänsyn genom att tillåta landspecifika 

variabler. 

 

Paneldata bidrar till ytterligare fördelar genom att tillåta identifikation av vissa parametrar 

utan att göra restriktiva antaganden (Wooldridge, 2002). En linjär modell är relativt lätt att 

tolka och förhållandet mellan utländska direktinvesteringar och naturkatastrofer antas därför 

vara linjärt med hjälp av kontrollvariabler. Då skillnader mellan länder och möjlig förändring 

av funktionen över tid borde förekomma, inkluderas fixa effekter i modellen. Vilket motiveras 

i kapitel 6.4 F-test för fixa effekter. 

 

𝐿𝑜𝑔 𝐹𝐷𝐼/𝐵𝑁𝑃𝑖𝑡 =  𝛼 +   𝑋′𝛽𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

Formel 1 Linjär ekvation 

 

Avsikten med kontrollvariabler är att se hur förklaringsvariabeln i fokus, naturkatastrofer, 

beter sig i relation till förklaringsvariabler som enligt tidigare forskning förklarar utländska 

direktinvesteringar. Vid användande av makroekonomiska förklaringsvariabler uppstår ett 

endogenitetsproblem (Walsh och Yu, 2010) som bland annat härrör från vilket håll 

kausaliteten mellan variabler går (Verbeek, 2012; Loyaza, 2012). Även om naturkatastrofer är 

en exogen variabel beaktas endogenitet bland övriga förklaringsvariabler. 

Endogenitetsproblem beaktas genom instrumentvariabler bestående av laggade 

kontrollvariabler. Variablerna för handel och BNP-tillväxt är inte strikt endogena av sin natur 

och behandlas inte med instrument. Effektiva instrument skapas genom antalet signifikanta 

laggar som medför högst förklaringsgrad.  
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För att skapa trovärdighet utförs en känslighetsanalys som påvisar att den ekonometriska 

modellens resultat är robusta. Känslighetsanalysen utförs genom att utesluta modellens 

variabler iterativt. Regressioner med råvaruberoende länder samt med katastrofrelaterat 

bistånd adderat som kontrollvariabel för utvecklingsländer genomförs för att se hur modellen 

reagerar. Vilket motiveras då variablerna sannolikt påverkar utfallet av en naturkatastrof för 

utvecklingsländer. 

 

6.2 Poolad OLS 
 
Poolad OLS är en linjär skattningsmetod där datamaterialet behandlas som ett stort tvärsnitt. 

Genom att sammanfoga observationer vid olika tidpunkter maskeras heterogenitet mellan 

länder. Individualiteten hos varje land inkluderas med andra ord i feltermen. (Gujarati och 

Porter, 2009)  

 

𝐿𝑜𝑔 𝐹𝐷𝐼/𝐵𝑁𝑃𝑖𝑡

=  𝛼0 +  𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐿𝑎𝑔𝑥𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑘𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔 𝐵𝑁𝑃/𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽3𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 +  𝛽4𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 +  𝛽5𝐿𝑜𝑔𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐿𝑜𝑔𝑉ä𝑥𝑒𝑙𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡 +  𝛽7𝐿𝑜𝑔𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐿𝑜𝑔𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡  

Formel 2 Poolad OLS där x är 1, 2, 5 respektive 10 år. 

 

Restriktioner i modellen består av antagandet att förklaringsvariablerna är stokastiska och 

okorrelerade med feltermen. Feltermen antas också vara oberoende samt identiskt fördelad 

med noll som medelvärde och med konstant varians. (Wooldridge, 2002) 

 

Med Poolad OLS tillåts feltermen korrelera med regressorer i modellen. Antaganden som 

måste uppfyllas bryts då och resulterar i att estimerade koefficienter blir biased såväl som 

insignifikanta. Resultatet beror på att variansen inte är skild från noll. Heterogeniteten 

inducerar därmed autokorrelation vilket behöver uppmärksammas. (Gujarati och Porter, 

2009) 
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6.3 Fixed Effect Model 
 

Fixed Effect Model (FEM) är en linjär regressionsmodell som inkluderar individspecifika 

dummyvariabler. FEM tillåter heterogenitet bland länder genom att varje land har ett eget 

intercept. Vilket kan variera mellan länderna, men varje lands intercept är tidsinvariant. Alla 

tidsaspekter antas istället ingå i förklaringsvariablerna, vilket indikerar att olika intercept 

fångar upp den heterogenitet som inte är observerbar mellan länderna. (Gujarati och Porter, 

2009) 

 
𝐿𝑜𝑔 𝐹𝐷𝐼/𝐵𝑁𝑃𝑖𝑡 = (𝛼0 +  𝛼𝑖) +  𝛽1𝐿𝑜𝑔𝐿𝑎𝑔𝑥𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑘𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔 𝐵𝑁𝑃/𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 +

 𝛽3𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡 +  𝛽6𝐿𝑜𝑔𝑉ä𝑥𝑒𝑙𝑘𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡 +

 𝛽7𝐿𝑜𝑔𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 +  𝛽8𝐿𝑜𝑔𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡    

Formel 3 FEM där x är 1, 2, 5 respektive 10 år. 

  

En av attraktionskrafterna i FEM ligger i att metoden tillåter att fastställa orsakssamband med 

paneldatan genom svagare antaganden är vad som krävs för att etablera orsakssamband i 

modeller utan fixa effekter som Poolad OLS eller Random Effect Model (REM). FEM ger 

således alltid konsistenta skattningar. Vanligtvis antar modellen att regressorer är oberoende 

av alla feltermer. (Veerbek, 2012) 

  

Möjlighet att fånga icke-observerbara skillnader mellan olika länder har sina fördelar, men 

FEM är också förenad med nackdelar. Då antalet observationer är många och antalet 

tidsperioder är få kan antalet frihetsgrader bli för många och finns det få observationer kan 

den statistiska analysen bli felaktig (Gujarati och Porter, 2009). Många dummyvariabler kan 

också skapa multikollinearitet vilket bidrar till svårigheter att estimera parametrar (Veerbek, 

2012). 
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6.4 F-test för fixa effekter 
 
F-test används för att testa för obemärkt heterogenitet. Med andra ord, om fixa effekter 

fångas upp av intercept. Nollhypotesen är att de olika intercepten är lika med noll. (Brooks, 

2008) 

 

𝐻0: 𝛼1 =  𝛼2 = ⋯ =  𝛼𝑛 = 0 

Formel 4 Nollhypotes för F-test 

 

Förkastas nollhypotesen bör FEM användas som skattningsmetod (Brooks, 2008). Utfört F-

test för fixa effekter för uppsatsens paneldataset finns i Appendix C och visar att nollhypotesen 

förkastas.  

6.5 Metodkritik och alternativa metoder 
 
Paneldata präglas av flertalet möjliga problem att ta hänsyn till. Möjlighet finns att 

datamaterialet har problem med multikollinearitet, autokorrelation och heteroskedasticitet. 

(Gujarati och Porter, 2009) 

 

I en ekonometrisk modell som inkluderar flertalet förklarande variabler finns det risk för 

multikollinearitet. Problemet kan orsaka breda konfidensintervall och missvisande p-värden 

för oberoende variabler (Gujarati och Porter, 2009). I uppsatsens ekonometriska ansats finns 

det ett naturligt samband mellan flertalet förklaringsvariabler. Multikollinearitet är i sig inte 

av den mest kritiska sorten då skattade parametrar fortfarande är medelvärdesriktiga. Av den 

anledningen, samt att variabler stöds av bakomliggande teorier och tidigare forskning, 

exkluderas ingen variabel ur grundmodellen. 

 

Problem med autokorrelation och heteroskedasticitet innebär att skattningarna blir mindre 

effektiva (Gujarati och Porter, 2009). För att delvis åtgärda problemet används robusta 

standardavvikelser med hjälp av White Cross-Section vid körningar i Eviews 7. 

 

En alternativ skattningsmetod att använda är Two-Stage Least Square (2SLS). Metoden 

används när beroendevariabelns feltermer korrelerar med regressorer. Tekniken involverar 

två successiva applikationer av OLS. I första steget skapas instrumentvariabler för variabler 

där feltermer korrelerar med andra förklaringsvariablers feltermer.  I andra steget estimeras 

modellen med skapade instrument från första steget. På så sätt hanteras problem med 

endogenitet (Gujarati och Porter, 2009). Istället för att använda 2SLS har egna instrument 

skapats för att öka effektiviteten.  
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Generalized Method of Moment (GMM) är ytterligare en alternativ skattningsmetod som tar 

hänsyn till problem med endogenitet. GMM är en modell för rationella förväntningar där 

estimering motiveras med ML-estimatorn som skapar den minsta variansen i klassen av 

konsekventa och asymptotiska skattningsmetoder (Veerbek, 2012). Främsta anledningen till 

att använda en GMM är att komma runt problem med endogenitet via instrumentvariabler och 

laggad beroendevariabel som förklaringsvariabel. Vilket bidrar till att fler regressorer kan 

tillämpas i modellen. Uppsatsen har inte använt GMM men beaktar ändå 

endogenitetsproblem. 
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7. Empiri och analys 

7.1 Naturkatastrofers inverkan på inflöden av utländska 

direktinvesteringar  

En korrelationsmatris för paneldatan, se Appendix D, visar att BNP per capita korrelerar med 

utbildning och finansiell utveckling. BNP per capita behålls i modellen då tidigare forskning 

visar att variabeln är viktig för att förklara utländska direktinvesteringar. Effekten av 

utbildning och finansiell utveckling bör även fångas upp av BNP per capita.  Regressionerna 

sammanställs i tabell 5. 

 

Tabell 5 Förhållandet mellan naturkatastrofer och utländska direktinvesteringar. 

 

Beroendevarabel Log(FDI/GDP) (1)  (2) (3) (4)

LogNaturkatastrof (t-1) -0,024***    

(0,009)

LogNaturkatastrof (t-2) -0,024*     

(0,013)

LogNaturkatastrof (t-5)  -0,047*** 

(0,011)

LogNaturkatastrof (t-10)  -0,039**               

(0,018)

Konstant -14,966*** -14,968*** -15,013*** -15,172***

(0,059) (0,060) (0,067) (0,067)

Log(BNP/capita) 0,056*** 0,056*** 0,056*** 0,061***

(0,005) (0,005) (0,006) (0,010)

BNP-tillväxt 0,001*** 0,001 0,001 0,002

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

Inflation 0,000** 0,000** 0,000** 0,000***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

LogHandel 0,038*** 0,038*** 0,051*** 0,081***

(0,014) (0,014) (0,016) (0,017)

LogVäxelkurs 0,011*** 0,011*** 0,009*** 0,003

(0,003) (0,003) (0,003) (0,006)

Antal observationer 1478 1478 1376 1121

Antal länder 51 51 51 51

R
2

0,442093 0,442087 0,465051 0,537616

F-statistika 20,10750*** 20,10703*** 20,47602*** 22,09143***

Standardavvikelse i parentes

* Signifikans på 10 procent 

** Signifikans på 5 procent

*** Signifikans på 1 procent

FÖRHÅLLANDET MELLAN NATURKATASTROFER OCH FDI  1980-2011 
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Tabell 5 visar att naturkatastrofer har en signifikant negativ inverkan på inflödet av utländska 

direktinvesteringar. Effekten för händelser 1 och 2 år tillbaks i tiden är samma. För 

naturkatastrofer som inträffade för 5 och 10 år sedan är effekten jämförelsevis mer negativ. 

BNP per capita är positivt signifikant för alla undersökta tidshorisonter och effekten är stabil 

genom alla tidsperioder. Den ekonomiska tillväxten är positiv men enbart signifikant för 

händelser ett år tillbaka i tiden. Inflation och handel är signifikant positiv för alla tidsperioder. 

Växelkurs är positiv och signifikant för alla tidsperioder utom för tio år tillbaka i tiden. 

 

Ett negativt samband mellan naturkatastrofer och direktinvesteringar är i enlighet med 

tidigare forskning av Escaleras och Register (2011) samt Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015). Resultatet tyder på att investerare beaktar både kort- och långsiktig 

risk som naturkatastrofer medför. Uppsatsen stärker således tidigare forskning. Till skillnad 

från Escaleras och Register (2011) syftar uppsatsen inte enbart till antalet naturkatastrofer som 

inträffar, utan inkluderar antalet drabbade individer samt kostnader till följd av katastrofer 

med ett konstruerat index, se kapitel 5.3 Naturkatastrofer.  

 

Effekten är mer negativ för händelser längre bakåt i tiden, vilket går emot de resultat Escaleras 

och Register (2011) publicerar. En anledning till att utländska direktinvesteringar påverkas av 

naturkatastrofer längre bak i tiden kan bero att det är en långsiktig investering och att beslut 

därmed baseras på hur det sett ut på lång sikt. Till skillnad från aktier går direktinvesteringar 

inte att sälja av till avistapris utan kräver planering och förhandling. Därför är det intressant 

att beakta händelser längre tillbaka i tiden för att långsiktigt bedöma risker.  

Skillnader i resultat kan också bero på att uppsatsen omfattar en annan tidsperiod och andra 

länder.  

 

F-test för fixa effekter visar att FEM är lämpligaste skattningsmetoden, landspecifika 

egenskaper och obemärkt heterogenitet finns således i paneldatan. Undersökta länder 

uppvisar en stor variation i utvecklingsnivå och därmed infrastruktur, men också till areal och 

placering i världen. Då naturkatastrofer kan påverka ett lands produktionsfaktorer som 

kapitalstock, arbetskraft och andra resurser är det tänkbart att olika länder med skilda 

egenskaper har olika motståndskraft för konsekvenserna. 
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Trots olika motståndskraft hos länder har naturkatastrofer en negativ inverkan på utländska 

direktinvesteringar. Anledningen kan i enlighet med The Location Hypothesis bero på att 

lokaliseringsfördelar som låga löner och billiga resurser inte väger upp risken naturkatastrofer 

medför. Direktinvesteringar där naturkatastrofrisk är större än fördelarna med 

direktinvesteringen uteblir eller omlokaliseras till ett land med liknande lokaliseringsfördelar 

men mindre naturkatastrofrisk. Ett alternativ till omlokalisering är att direktinvesteringen 

uteblir. Företaget kan då istället hyra ut eller sälja de företagsspecifika egenskaperna som 

enligt The Industrial Organization Hypothesis gör det lönsamt att direktinvestera i det 

tilltänkta landet. I kombination med The Internalization Theory behöver det vara mer 

gynnsamt för ett företag att utnyttja fördelar snarare än att sälja eller hyra ut dom. Så om 

naturkatastrofrisken är för stor och riskerar att påverka företagets produktionskapacitet kan 

det istället vara lönsamt för företaget att inte direktinvestera. Marginalkostnaderna är med 

andra ord större än de marginella fördelarna. 

 

Är investeringen horisontell kan det vara särskilda regioner som attraherar trots 

exponeringsrisken. Enligt World Bank (2003) resulterar avbrott till följd av en 

naturkatastrof inte enbart i nedgång i produktion, inkomster och lönsamhet lokalt utan kan 

medföra spridningseffekter inom företag. Således kan risker associerade med naturkatastrofer 

komma att få en större betydelse vid investeringsbeslut om antalet naturkatastrofer ökar. 

Diversifiering hos företag kan innefatta fysisk geografisk placering utifrån risker med 

naturkatastrofer i särskilda områden. 

 

Enligt tidigare forskning (Walsh och Yu, 2010; Dunning och Narula, 1996; Resmini, 2000) är 

det tydligt att andra variabler än naturkatastrofer har betydelse för direktinvesteringsbeslut 

och inflödet av utländska direktinvesteringar. Utländska direktinvesteringar har ökat globalt 

under tidsperioden 1980-2011 (Laframboise och Loko, 2012) trots ökat antal rapporterade 

naturkatastrofer. Således finns det ingen garanti att ett land som drabbas av en naturkatastrof 

har ett mindre inflöde av utländska direktinvesteringar 1, 2, 5 eller 10 år fram i tiden. Tänkbart 

är att om andra faktorer skapar tillräckligt med fördelar som överväger nackdelarna med 

naturkatastrofer kommer investeringen fortfarande genomföras. Det här är i enlighet med The 

Industrial Organization Hypothesis som utgår från att företagsspecifika fördelar måste 

övervinna nackdelar för att ett företag ska direktinvestera. I enlighet med The Internalization 

Theory kommer utländska direktinvesteringar fortsätta ske till dess att marginella fördelar är 

större än marginalkostnader. Studiens resultat visar att naturkatastrofer har en negativ 

inverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar och påverkar följaktligen 

investeringsbeslut ceteris paribus. 
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Beslut kring utländska direktinvesteringar beror troligtvis på flertalet komponenter. I enlighet 

med The Eclectic Paradigm behöver flera villkor uppfyllas för att företag ska direktinvestera. 

Det behöver finnas fördelar gentemot inhemska företag, vara mer gynnsamt att utnyttja 

fördelar snarare än att sälja eller hyra ut och finnas åtminstone en inputfaktor i värdlandet. 

Det är sannolikt att billig arbetskraft exempelvis inte är den enda faktorn som genererar ett 

direktinvesteringsbeslut. På samma sätt är det troligt att en direktinvestering i kombination 

med en inputfaktor behöver vara konkurrenskraftig på värdlandets inhemska marknad. 

Naturkatastrofer bidrar med ytterligare risk till en direktinvestering och kan påverka de olika 

villkoren i The Eclectic Paradigm. Komparativa fördelar gentemot inhemska företag kan 

exempelvis minska till följd av risk för naturkatastrofer. Likaså kan naturkatastrofer bidra till 

att det är mer lönsamt för ett företag att hyra ut eller sälja fördelar snarare än att utnyttja dem.  

 

Modellens kontrollvariabler är till stor del i linje med tidigare forskning. BNP per capita är 

signifikant och positiv vilket är i enlighet med tidigare forskning av Dunning och Narula 

(1996), Buckley et al (2007) och med The Market Size Hypothesis där investerare lockas av en 

större marknad (Resmini, 2000; Bevan och Eastrin, 2004). Handel har en positivt signifikant 

inverkan på direktinvesteringar för alla tidshorisonter. Escaleras och Register (2011) finner att 

handel enbart är signifikant för händelser 1 och 5 år tillbaka i tiden, men inte på andra 

tidshorisonter. BNP-tillväxt är signifikant för naturkatastrofer ett år tillbaka i tiden, men inte 

för övriga tidsperioder. Resultatet skiljer sig från Escaleras och Register (2011) där BNP-

tillväxt är positiv och signifikanta för alla tidshorisonter. Inflation är signifikant och positiv för 

alla tidshorisonter. Resultatet går emot tidigare forskning där inflation uppvisat ett negativt 

samband med flödet av utländska direktinvesteringar, dock är den positiva marginella effekten 

liten. Växelkurs är positiv och signifikant för alla tidshorisonter förutom 10 år tillbaka i tiden. 

Resultatet är likvärdigt med Anuchitworawong och Thampanishvong (2015) som finner ett 

positivt samband och i enlighet med The Location Hypothesis där företag investerar i länder 

med låg kapitalkostnad. 
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7.2 Skillnaden mellan utvecklingsländer och utvecklade länder 
 
Efter granskning av korrelationsmatriser har utbildning uteslutits från panelen för 

utvecklingsländer. Anledningen är att utbildning till hög grad korrelerar med både BNP per 

capita och finansiell utveckling. Korrelationsmatrisen finns att beskåda i Appendix E. 

 

Tabell 6 Förhållandet mellan naturkatastrofer och direktinvesteringar för utvecklade och 
utvecklingsländer. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Beroendevariabel Log(FDI/BNP) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4)

LogNaturkatastrofer (t-1) -0,026 -0,007

 (0,020)  (0,009)

LogNaturkatastrofer (t-2)  -0,034* -0,009

 (0,020)  (0,034)

LogNaturkatastrofer (t-5)  -0,056***  -0,031***

 (0,020)  (0,040)

LogNaturkatastrofer (t-10)  -0,011  -0,036**

 (0,025)  (0.015)

Konstant  -16,994***  -16,066***  -16,182***  -17,184*** -14.709*** -14.709***  -14.728***  -14.823***

 (0,309) (0,308) (0,339) (0,507) (0,034) (0,034)  (0,040)  (0,0470)

Log(GDP/capita) 0,014 0,014 0,019 0,067** 0,04*** 0,040*** 0,039*** 0,045***

 (0,013)  (0,013)  (0,015)  (0,021)  (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,007)

BNP-tillväxt 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001*** 0,001*** 0,002*** 0,002***

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

Inflation  0,001*** 0,001*** 0,001** 0,015** 0,000* 0,000* 0,000** 0,000***

 (0,000)  (0,000)  (0,001)  (0,004)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

LogHandel  0,085** 0,087** 0,080** 0,083* 0,019** 0,019** 0,025*** 0,039***

 (0,037)  (0,038)  (0,037)  (0,043)  (0,008)  (0,002)  (0,009)  (0,004)

LogVäxelkurs 0,148*** 0,149*** 0,164*** 0,158*** 0,007*** 0,008*** 0,008*** 0,003

 (0,041)  (0,041)  (0,051)  (0,083)  (0,002) (0,002) (0,003)  (0,004)

LogUtbildning 0,097* 0,096* 0,0105* 0,158**  - -  -  -

 (0,055)  (0,055)  (0,057)  (0,064)  - -  -  -

LogFinansiell utv. 0,092*** 0,092*** 0,094*** 0,077** 0,000 0,001 0,003 0,008**

 (0,022)  (0,022)  (0,025)  (0,032)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)

Antal observationer 637 637 593 483 841 841 783 638

Antal länder 22 22 22 22 29 29 29 29

R
2

0,504 0,504 0,524 0,607 0,455 0,455 0,460 0,479

F-statistika 21,279*** 21,290*** 21,330*** 24,151*** 19,191*** 19,194*** 18,226*** 15,815***

RELATIONEN MELLAN FDI OCH NATURKATASTROFER 1980-2011

UTVECKLADE LÄNDER UTVECKLINGSLÄNDER 

    Standardavvikelse i parantes            * Signif ikans på 10 procent             ** Signif ikans på 5 procent             *** Signif ikans på 1 procent
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I tabell 6 framgår att utländska direktinvesteringar påverkas negativt av naturkatastrofer för 

både utvecklade och utvecklingsländer. För utvecklade länder finns det en negativ signifikans 

på tidshorisonten 2 och 5 år tillbaka i tiden. För utvecklingsländer är det negativ signifikans 5 

och 10 år tillbaka i tiden. För utvecklade länder är effekten som naturkatastrofer 5 år tillbaka 

har på inflödet av utländska direktinvesteringar mer negativt jämfört med utvecklingsländer. 

Kontrollvariabler som är positiva och signifikanta för utvecklade länder är inflation, handel, 

växelkurs, utbildning och finansiell utveckling. BNP per capita är enbart signifikant för 

händelser 10 år tillbaka i tiden. För utvecklingsländer är BNP per capita, BNP-tillväxt, inflation 

och handel positivt signifikanta för alla tidshorisonter. Växelkurs är positivt signifikant för alla 

tidshorisonter förutom 10 år tillbaks i tiden och finansiell utveckling är enbart positivt 

signifikant för händelser för 10 år sedan. 

 

Att naturkatastrofer har en negativ inverkan på utländska direktinvesteringar i både 

utvecklade och utvecklingsländer är i enlighet med sammanslagen panel. Det finns skillnad för 

hur naturkatastrofer inverkar på utländska direktinvesteringar mellan länderna med olika 

utvecklingsnivåer. Resultaten skiljer sig från tidigare forskning där Escaleras och Register 

(2011) inte finner någon signifikant skillnad mellan utvecklade och utvecklingsländer. 

Skillnaden kan bero på att tidigare studier använder sig av dummyvariabler för att urskilja 

landstyperna till skillnad från uppsatsen som använder uppdelade paneler.  

 

Att naturkatastrofer är negativt signifikanta för utvecklingsländer 5 och 10 år sedan kan likt 

påverkan för sammanslagen paneldata, bero på långsiktighet i direktinvesteringar. En period 

1 och 2 år efter en naturkatastrof kan vara en för kort period för att kunna göra en 

riskbedömning. Själva planeringsarbetet och förhandlingar kan redan ha påbörjat under den 

perioden och resulterat i en kostnad som gör det värt att fortsätta påbörjat arbete. 

 

För utvecklade länder är naturkatastrofer för tidshorisonterna 2 och 5 år sedan signifikanta. 

En anledning till att naturkatastrofer 10 år sedan inte är signifikant kan bero på att 

riskbedömningen är snävare och inte lika långsiktig som för utvecklade länder. Skillnaden kan 

i enlighet med The Organization Hypothesis ha sin grund i att språk, kultur, rättsväsende och 

andra distinktioner är mer lik mellan utvecklade länder. Mer likheter mellan utvecklade länder 

kan göra processer för investeringar enklare och därmed tryggare, vilket bidrar till kortare 

riskperspektiv och naturkatastrofer för 10 år sedan kan komma att negligeras.   
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Popp (2006) och Loayza (2012) visar att ekonomisk tillväxt till följd av en naturkatastrof 

drabbar utvecklingsländer hårdare än utvecklade länder. Enligt World Bank (2000) är de 

ekonomiska kostnaderna relativt jämt fördelade mellan utvecklingsländer och utvecklade 

länder, även om förstörelsen är mer påtaglig för utvecklingsländer. Vad det gäller utländska 

direktinvesteringar visar resultaten att utvecklade länder drabbas hårdare av naturkatastrofer.  

Därmed finns inte samma mönster för sambandet mellan utländska direktinvesteringar och 

naturkatastrofer det samband som finns mellan ekonomisk tillväxt och naturkatastrofer. 

Skillnad för hur utländska direktinvesteringar påverkas i olika typer av länder kan bero på 

vilken typ av utländska direktinvesteringar som utvecklade respektive utvecklingsländer 

attraherar. 

 

De olika typerna av utländska direktinvesteringar ett utvecklingsland eller utvecklat land 

attraherar baseras troligtvis på en rad olika aspekter. En vertikal eller horisontell utländsk 

direktinvestering förenas med olika riskperspektiv till följd av investeringens bakgrund. 

Vertikala direktinvesteringar, som enligt World Bank (2003)  vanligtvis förenas med 

utvecklingsländer, är inte lika beroende av det ekonomiska läget i värdlandet. Enligt The 

Location Hypothesis nyttjas istället lokala fördelar såsom billig arbetskraft eller råvaror. 

Därför påverkar inte investeringen i lika hög grad av störningar eller avbrott i den inhemska 

ekonomin genom sekundära kostnader vid en naturkatastrof.  Det här kan vara en anledning 

till att effekten för utvecklingsländer inte är lika negativ. Givetvis kan temporära avbrott i 

produktionen påverka företagets verksamhet och byggnader samt arbetskraft kan komma till 

skada. Utvecklade länder har generellt mer utvecklad samhällsbyggnad och infrastruktur som 

är mer motståndskraftig mot direkta konsekvenser av naturkatastrofer. I och med att 

uppförandet av infrastrukturen är mer kostsam kan direkta kostnader således vara högre även 

om utvecklade länder är bättre rustade, vilket också är en möjlig anledning till den mer 

negativa effekten. Då förstörelse av infrastruktur generellt är högre i utvecklingsländer kan 

direktinvesterare inom vissa branscher, exempelvis byggsektorn, istället lockas av 

naturkatastrofer då de ser vinstmöjligheter. Tänkbart är också att det är vissa branscher som 

är mer känsliga för katastrofrisk än andra, vilket kan vara en anledning till att effekten är 

mindre för utvecklingsländer gällande naturkatastrofer för 5 år sedan. 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

En annan typ av vertikal direktinvestering är förenlig med Internalization Theory där företag 

använder interna marknader när transaktioner kan genomföras till en lägre kostnad inom 

företaget. Således är företaget inte lika beroende av offentliga marknaden i värdlandet. Den 

fysiska direktkostnaden av en naturkatastrof är den samma som för andra företag i värdlandet, 

likaså värdlandets infrastruktur. Men de indirekta kostnaderna i form av en eventuell nedgång 

i ekonomin drabbar inte lika påtagligt då transaktioner främst sker internt inom företaget i 

andra länder. Marginalkostnaderna för företaget ökar inte i den grad som det gör för andra 

företag, vilket bidrar till en mindre negativ effekt för utvecklingsländer. 

 

Till skillnad från vertikala direktinvesteringar har horisontella direktinvesteringar enligt 

Moosa (2002) syftet att expandera på nya marknader genom att utnyttja särställning på 

marknaden i enlighet med The Industrial Organization Hypothesis. Horisontella 

direktinvesteringar som ofta förknippas med utvecklade länder är därför mer känsliga för de 

indirekta kostnaderna associerade med minskad arbetskraft under en katastrofperiod. Även 

sekundära kostnader i form av stagnerad tillväxt, förändrad växelkurs, potentiella börsras och 

minskad handel medför konsekvenser för horisontella direktinvesteringar. Att horisontella 

direktinvesteringar påverkas mer av avbrott i ekonomin än vertikala är således en potentiell 

anledning till varför inflödet av utländska direktinvesteringar i utvecklade länder marginellt 

påverkas mer än för utvecklingsländer. Resultaten visar att utbildning är en signifikant 

variabel för utvecklade länder vilket är rimligt då investeringar mellan utvecklade länder 

främst är horisontella och syftar till att expandera och utveckla befintlig produkt. Således krävs 

utbildad arbetskraft för att producera mer avancerade produkter.  

 

Att effekten skiljer sig åt mellan utvecklade och utvecklingsländer kan bero på att 

utvecklingsländer tar i större andel emot katastrofrelaterat bistånd för återuppbyggnad och 

lindring. Bistånd kan leda till att kostnaderna inte blir lika påtagliga för det enskilda landet.  

Bistånd kan också signalera relativt snabb återuppbyggnad och utländska direktinvesterare 

kan se följderna av en naturkatastrof som ett bra tillfälle att investera. 
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BNP per capita är positivt signifikant för utvecklingsländer men inte för utvecklade länder. Det 

beror troligtvis på att utvecklade länder redan har en initialt hög ekonomisk standard. Det är 

således i enlighet med The Market Size Hypothesis där volymen av direktinvesteringar beror 

på värdlandets marknadsstorlek. Med tillväxt ökar landets BNP och lockar i sin tur till sig mer 

investeringar.  Ekonomisk tillväxt kan vara viktig för att uppnå en viss standard när det 

kommer till institutioner och högre välstånd, speciellt för utvecklingsländer då resultaten visar 

att tillväxt lockar fler utländska investeringar än för utvecklade länder. Finansiell utveckling 

är inte signifikant för utvecklingsländer vilket kan bero på att den initiala nivån är så pass låg 

att det inte är en viktig variabel för varför man väljer att investera eller inte. Växelkursen är 

enligt resultaten viktigare för att förklara direktinvesteringar i utvecklade länder än i 

utvecklingsländer.  
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7.3 Förhållandet mellan jordbävningar, stormar, översvämningar och direktinvesteringar 

 

Tabell 7 Förhållandet mellan jordbävningar, stormar, översvämningar och direktinvesteringar för utvecklade och utvecklingsländer. 

 

Beroendevarabel Log(FDI/GDP) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4)

LogNaturkatastrof (t-1)
-0,014             

(0,009)

-0,030***           

(0,013)

-0,025            

(0,017)

LogNaturkatastrof (t-2)
-0,011        

(0,010)

-0,038***  

(0,008)

 -0,030 

(0,018)

LogNaturkatastrof (t-5)
 -0,010     

(0,0137)

 -0,057*** 

(0,014)

 -0,046** 

(0,023)

LogNaturkatastrof (t-10)
 -0,002      

(0,007)

 0,051  

(0,069)

 -0,050**  

(0,024)

konstant -14,963** -14,963*** -15,002*** -14,828*** -14,964*** -14,966*** -15,007*** -15,166*** -14,965*** -14,966*** -15,007*** -15,168***

(0,033) (0,059) (0,066) (0,072) (0,059) (0,059) (0,065) (0,067) (0,059) (0,060) (0,067) (0,066)

Log(BNP/capita) 0,055*** 0,055*** 0,055*** 0,046*** 0,055*** 0,056*** 0,055*** 0,061*** 0,055*** 0,055*** 0,055*** 0,061***

(0,005) (0,005) (0,006) (0,009) (0,005) (0,005) (0,006) (0,010) (0,005) (0,005) (0,006) (0,010)

BNP-tillväxt 0,001 0,001 0,001 0,002*** 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

Inflation 0,000* 0,000* 0,000** 0,000 0,000* 0,000** 0,000** 0,000*** 0,000* 0,000** 0,000** 0,000***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

LogHandel 0,037*** 0,037*** 0,049*** 0,022*** 0,038*** 0,038*** 0,049*** 0,080*** 0,038*** 0,038*** 0,050*** 0,081***

(0,014) (0,014) (0,016) (0,006) (0,014) (0,014) (0,016) (0,017) (0,014) (0,014) (0,016) (0,017)

LogVäxelkurs 0,011*** 0,011*** 0,009*** 0,011*** 0,011*** 0,011*** 0,009*** 0,004 0,011*** 0,011*** 0,009*** 0,004

(0,003) (0,003) (0,003) (0,004) (0,003) (0,003) (0,003) (0,006) (0,003) (0,003) (0,003) (0,006)

Antal observationer 1478 1478 1376 969 1478 1478 1376 1121 1478 1478 1376 1121

Antal länder 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

R
2 0,441881 0,44187 0,464244 0,412861 0,442007 0,44209 0,464718 0,537339 0,441966 0,44201 0,464572 0,53758

F-statistic 20,09020*** 20,08934***20,40963*** 11,45170*** 20,10051*** 20,10728*** 20,44859*** 22,06680*** 20,09715*** 20,10074***20,43656*** 22,08822***

FÖRHÅLLANDET MELLAN JORDBÄVNINGAR, STORMAR, ÖVERSVÄMNINGAR OCH FDI 1980-2011

Jordbävning Storm Översvämning

Standardavvikelse i parentes * Signifikans på 10 procent ** Signifikans på 5 procent *** Signifikans på 1 procent
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Tabell 7 visar ingen signifikans för jordbävningar på någon tidshorisont. Stormar är negativt 

signifikanta för 1, 2 och 5 år sedan. Översvämningar är negativt signifikanta på 5 och 10 års 

sikt, vilket är på lång sikt. Tabellen visar att stormar på kort sikt har mindre marginell effekt 

på utländska direktinvesteringar än vad de har på längre sikt. På en tidshorisont 5 år tillbaka 

påverkar stormar utländska direktinvesteringar marginellt mer än vad översvämningar gör. 

Bland kontrollvariablerna är BNP per capita signifikant positivt för alla körningar och varierar 

marginellt mellan de olika tidshorisonterna eller typ av naturkatastrof. Inflation är positivt 

signifikant genomgående, men med liten effekt. Växelkurs är positivt signifikant för händelser 

1, 2 och 5 år tillbaks i tiden, även för jordbävningar 10 år tillbaka. Likt tidigare regressioner har 

växelkursen en avtagande effekt med tiden. 

                                                         

Att jordbävningar inte är signifikant är i linje med tidigare forskning av Escaleras och Register 

(2011). Resultatet kan bero på att jordbävningar vanligtvis uppkommer i specifika regioner där 

två kontinentalplattor möts. Det är således ofta ingen slump att jordbävningar uppstår i den 

specifika regionen. Däremot är det ett överraskningsmoment när ett skalv sker. Enligt The 

Industrial Organization Hypothesis kommer de företag som upplever risk för en jordbävning 

större än de företagsspecifika fördelarna med lokaliseringen inte att investera i regionen. Till 

följd av kunskap om jordbävningar i specifika områden är risken troligtvis medräknat i 

kalkyler och regioner har förmodligen rustat realkapital.  

 

Likt Escaleras och Register (2011) är stormar den typ av naturkatastrof som tydligast är 

bunden till direktinvesteringar. Stormar är signifikant på alla tidshorisonter förutom på 10 år 

och påverkar därmed utländska direktinvesteringar på både kort och lång sikt. Stormar är den 

typ av naturkatastrof som är svårast att förutspå, kan pågå under en väldigt lång tidsperiod 

och utgör ett betydande hot mot mänskligt liv. Enligt The Location Hypothesis sker 

direktinvesteringar i utlandet till följd av lokaliseringsfördelar som billig arbetskraft och 

råvaror.  Om produktionsmöjligheterna avbryts under en längre tidsperiod till följd av stormar 

kan det påverka direktinvesteringar. Enligt Internalization Theory kommer kostnaderna för 

interna marknader att påverka marginalkostnaden för företag att direktinvestera och därmed 

kan inflödet av direktinvesteringar minska till följd av längre produktionsavbrott.  
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Det kan också vara så att stormar slår till i områden med större befolkningsmängd och mer 

infrastruktur. Vanligtvis samlas befolkning kring vattendrag, och det är längs kustområden 

som stormar är mest vanligt förekommande. Det är svårt att förutse konsekvenser av stormar 

då de kan slå till vart som helst i ett land eller region och pågå under allt från ett par minuter 

upp till flera dagar (EM-DAT, 2016). Jordbävningar och översvämningar går till skillnad från 

stormar att aktivt undvika i många fall genom lokalisering. Det kan vara svårt att rusta 

förebyggande för stormar då omfattningen kan vara svår att förutse. Både jordbävningar och 

översvämningar kan infrastruktur och byggnader anpassas efter då de är geografiskt bundna 

medan stormar oförutsägbart kan påverka större arealer.   

 

Översvämningar är signifikanta för tidshorisonter 5 och 10 år sedan och har en negativ 

påverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar. Resultatet är inte i linje med tidigare 

forskning av Escaleras och Register (2011) som inte finner någon signifikans. Att 

översvämningar är signifikant negativa för utländska direktinvesteringar på lång sikt kan bero 

på att de ofta är en återkommande naturkatastrof som förstör infrastruktur och i sin tur kan 

påverka produktionskapacitet (World Bank, 2000). Det kan också bero på att befolkningen 

ofta bosätter sig nära vattendrag och därmed i stor utsträckning drabbas. Tänkbart är att 

företag som investerar i enlighet med The Location Hypothesis rimligtvis borde lokalisera sig 

där arbetskraft finns och på så sätt påverkas produktionsfaktorer vid översvämningar. 

Tänkbart är också att billiga energi- och naturresurser är lokaliserade längs vattendrag. Är 

direktinvesteringen horisontell kan det vara just vid vattendrag som företagets potentiella 

marknad finns. På samma sätt kan arbetskraft eller råvaror finnas vid vattendrag ifall 

investeringen är vertikal. I längden kan kostnader för återuppbyggnader bli dyrt då 

översvämningar är återkommande. 
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7.4 Skillnader mellan utvecklingsländer och utvecklade länder beroende på typ av naturkatastrof  
 

Tabell 8 Förhållandet mellan jordbävningar, stormar och översvämningar för utvecklade länder. 

Beroendevariabel Log(FDI/BNP) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4)

LogNaturkatastrof (t-1) 0,066**  -0,045**  -0,176***

 (0,014) -0,018  (0,046)

LogNaturkatastrof (t-2) 0,013  -0,063***  -0.169***

 (0,013)  (0,015)  (0,049)

LogNaturkatastrof (t-5) 0.011  -0,066***  -0.155**

 (0,013)  (0,018)  (0,075)

LogNaturkatastrof (t-10) 0,019  -0,019  -0,169*

 (0,018)  (0,068)   (0,091)

Konstant  -16,062***  -16,060***  -16,177***  -17,183***  -16,061***  -16,063***  -16,184***  -17,184***  -16,070***  -16,070***  -16,185***  -17,194***

 (0,308)  (0,308)  (0,399)  (0,505) (0,031)  (0,307)  (0,340)  (0,507)  (0,307)  (0,307)  (0,340)  (0,503)

Log(GDP/capita) 0,013 0,014 0,019 0,067**  0,014** 0,014  0,020  0,067** 0,014 0,014 0,020*** 0,068**

 (0,013)  (0,013)  (0,015)  (0,029)  (0,013)  (0,013)  (0,015)  (0,029))  (0,013)  (0,013)  (0,015)  (0,029)

BNP-tillväxt 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,003) -0,003 -0,003 -0,004  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)

Inflation 0,001*** 0,001*** 0,001** 0,015*** 0,001*** 0.001*** 0,001** 0,015*** 0,001*** 0,001*** 0,001** 0,015***

 (0,000)  (0,000)  (0,001)  (0,004)  (0,000)   (0,0,000)  (0,001)  (0,004)  (0,000)  (0,000)  (0,001)  (0,004)

LogHandel 0,045** 0,084** 0,075** 0,082* 0,086** 0,087** 0,079** 0,083* 0,087** 0,086** 0,078** 0,083*

 (0,037)  (0,037)  (0,036)  (0,043)  (0,037)  (0,037)  (0,037)  (0,044)  (0,037)  (03037)  (0,037)  (0,043)

LogVäxelkurs 0,148*** 0,148*** 0,165*** 0,268*** 0,148*** 0,148*** 0,164*** 0,267*** 0,149*** 0,149*** 0,165*** 0,265***

 (0,041)  (0,041)  (0,050)  (0,083)  (0,041)  (0,041)  (0,051) -0,083  (0,041)  (0,041)  (0,050)  (0,083)

LogUtbildning 0,098* 0,098* 0,108** 0,158** 0,096* 0,095* 0,106* 0,158** 0,098* 0,096* 0,106* 0,159**

 (0,055)  (0,055)  (0,056)  (0,064)  (0,055)  (0,055)  (0,056)  (0,064)  (0,055)  (0,055)  (0,057)  (0,064)

LogFinansiell utv. 0,093*** 0,092*** 0,094*** 0,077** 0,092*** 0,092*** 0,093*** 0,077** 0,092**' 0,092*** 0,093*** 0,077**

 (0,022)  (0,022)  (0,025)  (0,032)  (0,022)  (0,022) -0,025  (0,032)  (0,022)  (0,022)  (0,025)  (0,032)

Observationer 637 637 593 483 637 637 593 483 637 637 593 483

Länder 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

R
2

0,504 0,504 0,523 0,607 0,504 0,505 0,523 0,607 0,505 0,505 0,523 0,608

F-statistika 21,275*** 21,266*** 21,263*** 224,153*** 21,290*** 21,318*** 21,317*** 24,150*** 21,321*** 21,317*** 21,290*** 24,186***

Standardavvikelse i parantes                 *Signif ikans på 10 procent               **Signif ikans på 5 procent             ***Signif ikans på 1 procent

FÖRHÅLLANDET MELLAN JORDBÄVNINGAR, STORMAR, ÖVERSVÄMNINGAR OCH FDI FÖR UTVECKLADE LÄNDER 1980-2011

Jordbävning Storm Översvämning
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Tabell 9 Förhållandet mellan jordbävningar, stormar och översvämningar för utvecklingsländer. 

Beroendevariabler Log(FDI/BNP) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4) (1)  (2) (3) (4)

LogNaturkatastrof (t-1)  -0,015  -0,007  -0,004

 (0,021)  (0,029)  (0,010)

LogNaturkatastrof (t-2) 0,003 0,011  -0.010

 (0,025)  (0,034)  (0,010)

LogNaturkatastrof (t-5)  -0,042  -0,015  -0.023*

 (0,031)  (0,035)  (0,012)

LogNaturkatastrof (t-10)  -0,040  -0,074**  -0,024**

 (0,039)  (0,032)   (0,012)

Konstant  -14,708***  -114,708***  -14,723***  -14,821***  -14,708***  -14,707***  -14,722***  -14,825***  -14,708***  -14,709***  -14,725***  -14,824***

 (0,034)  (0,034)  (0,039)  (0,046) (0,033)  (0,034)  (0,038)  (0,047)  (0,034)  (0,034)  (0,040)  (0,046)

Log(BNP/capita) 0,040*** 0,040*** 0,0385*** 0,044***  0,040*** 0,040***  0,038*** 0,044*** 0,040*** 0,040*** 0,038*** 0,044***

 (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,007)  (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,007)  (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,007)

BNP-tillväxt 0,001*** 0,001*** 0,002*** 0,002*** 0,001*** 0,001*** 0,002*** 0,002*** 0,001*** 0,001*** 0,002*** 0,002***

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,002)

Inflation 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*** 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*** 0,000* 0,000* 0,000* 0,000***

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)   (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

LogHandel 0,019** 0,019** 0,024*** 0,037*** 0,020** 0,019** 0,024*** 0,038*** 0,019** 0,019** 0,024*** 0,038***

 (0,008)  (0,008)  (0,009)  (0,011)  (0,008)  (0,008)  (0,009)  (0,011)  (0,008)  (0,008)  (0,009)  (0,011)

LogVäxelkurs 0,007*** 0,007*** 0,007*** 0,003 0,007*** 0,007*** 0,007*** 0,003 0,007*** 0,007*** 0,007*** 0,003

 (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,004)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,004)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,004)

LogFinansiell utv. 0,001 0,001 0,003 0,008* 0,0001 0,001 0,003 0,008* 0,001 0,001 0,003 0,008**

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,004)

Observationer 841 841 783 638 841 841 783 638 841 841 783 638

Länder 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

R
2

0,454 0,455 0,460 0,478 0,455 0,455 0,459 0,478 0,455 0,455 0,46 0,478

F-statistika 19,1889*** 19,186*** 18,165*** 15,738*** 19,186*** 19,187*** 18,142*** 15,765*** 19,187*** 19,195*** 18,186*** 15,763***

Standardavvikelse i parantes                 *Signif ikans på 10 procent               **Signif ikans på 5 procent             ***Signif ikans på 1 procent

FÖRHÅLLANDET MELLAN JORDBÄVNINGAR, STORMAR, ÖVERSVÄMNINGAR OCH FDI FÖR UTVECKLINGSLÄNDER 1980-2011

Jordbävning Storm Översvämning
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Enligt tabell 8 har jordbävningar en positiv signifikans för utländska direktinvesteringar på 1 

års sikt för utvecklade länder. För utvecklade länder finns det ett tydligt negativt samband 

mellan stormar och direktinvesteringar samt översvämningar och direktinvesteringar. 

Noterbart är att översvämningar har den mest negativa effekten på utländska 

direktinvesteringar. Tabell 9 visar att jordbävningar inte är signifikanta för utvecklingsländer. 

Stormar har en signifikant negativ inverkan på utländska direktinvesteringar på 10 års sikt och 

översvämningar har en negativ signifikans på 5 och 10 års sikt. 

 

Att det finns skillnader mellan olika sorters naturkatastrofer för utvecklade och 

utvecklingsländer kan bero på att utvecklade länder i de flesta fall har mer utvecklad teknologi 

som i sin tur leder till bättre inrapporteringsmöjligheter än för utvecklingsländer. Skillnaden 

kan också bero på att kostnader för att bygga upp infrastruktur i utvecklade länder ofta förenas 

med en högre kostnad och leder till större spridningseffekter inom ekonomin jämfört med 

utvecklingsländer. Den tekniska utvecklingen kan också göra att prognoser och 

begränsningsmetoder påverkar utfallet av en katastrof och att utfallet i utvecklade länder inte 

lika påtagligt påverkar produktionskapaciteten. Utvecklingsländer tar också i större 

utsträckning emot katastrofrelaterat bistånd än utvecklade länder, vilket kan påverka utfallet 

av en naturkatastrof. Paneldatan uppvisar att utvecklingsländer drabbats av 1702 stycken 

katastrofer jämfört med utvecklade länder som drabbats av 1292, vilket kan påverka resultatet. 

 

Att jordbävningar har en positiv signifikans för utvecklade länder kan bero på att utvecklade 

länder genom politiska beslut och subventioner försöker stimulera ekonomin i utsatt region 

och därmed locka utländska direktinvesteringar. En annan anledning till uppsatsens resultat 

kan bero på att de utvecklade länder som drabbats frekvent av jordbävningar i paneldatan är 

Kanada, Grekland, Japan och USA. Länderna har karaktärsdrag som kan tänkas attrahera 

direktinvesterare under tidsperioden 1980-2011 då utländska direktinvesteringar ökat mycket.    

 

Stormar är negativt signifikant för utvecklade länder på 1, 2 och 5 års sikt vilket innebär 

inverkan på direktinvesteringar både på lång och kort sikt. För utvecklingsländer är stormar 

signifikant på 10 års sikt. Skillnaden kan grunda sig i att utvecklade länder i första hand bär 

kostnader för stormar, se kapitel 2.4 Utvecklade länder och utvecklingsländer.  I paneldatan 

har det under perioden inträffat 795 stycken stormar i utvecklade länder jämfört med 570 

stycken stormar i utvecklingsländer, vilket kan påverka utfallet. 
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Vad gäller översvämningar finns ett tydlig negativt samband till direktinvesteringar i 

utvecklade länder på kort och lång sikt. För utvecklingsländer finns enbart signifikans för 

händelser 10 år tillbaka i tiden. Enligt World bank (2000) bär utvecklingsländer främst 

kostnader för översvämningar men vad det gäller uppsatsens resultat finns ingen sådan tydlig 

koppling till direktinvesteringar.  Enligt paneldatan drabbas utvecklingsländer i högre grad av 

översvämningar än utvecklade länder. Människor är i hög utsträckning bosatta längs 

vattendrag med risk för översvämning, både i utvecklade och i utvecklingsländer. Förstörelsen 

översvämningarna medför är mer påtaglig för utvecklingsländer där främst jordbruk drabbas. 

Jordbruk infattar inte lika höga kapitalkostnader som infrastruktur och industrier, vilket i 

större utsträckning påverkar utvecklade länder. Även om utvecklade länder är bättre rustade 

och har ett bättre utvecklat varningssystem för naturkatastrofer, likt översvämningar, så är 

kostnaderna för översvämningar högre i utvecklade länder och kan påverka 

direktinvesteringarna mer.
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8. Känslighetsanalys   
 
För att undersöka hur robusta resultaten är genomförs en känslighetsanalys. Kontroller för 

robusthet inkluderar regressioner där kontrollvariabler varieras. Syftet med 

känslighetsanalysen är att undersöka hur resultatet påverkas vid laboration av modellen. Det 

är främst huvudvariabeln, naturkatastrofer, vars resultat studeras. I tabell 10 har en 

kontrollvariabel exkluderats åt gången för olika tidshorisonter. 

 

 
Tabell 10 Känslighetsanalys där en variabel uteslutits vid varje regression. 

 
 

Beroendevariabel log(FDI/GDP) (1) (2) (3) (4) (5)

Konstant -14,674*** -14,958*** -14,960*** -14,878*** -14,967***

LogNaturkatastrof (t-1) -0,003 -0,023** -0,024*** -0,021*** -0,022**

Log(BNP/capita) 0,053*** 0,055*** 0,062*** 0,0572***

BNP-tillväxt -0,000 0,001 0,002 0,001

Inflation 0,000 0,000* 0,000 0,000**

LogHandel 0,076*** 0,040*** 0,038*** 0,044***

LogVäxelkurs 0,018*** 0,012*** 0,011*** 0,015***

(1) (2) (3) (4) (5)

Konstant -14,674*** -14,960*** -14,960*** -14,877*** -14,968***

LogNaturkatastrof (t-2) -0,005 -0,025* -0,024* -0,018 -0,022*

Log(BNP/capita) 0,053*** 0,055*** 0,062*** 0,057***

BNP-tillväxt -0,000 0,001 0,002 0,001

Inflation 0,000 0,000* 0,000 0,00**

LogHandel 0,077*** 0,041*** 0,037*** 0,044***

LogVäxelkurs 0,018*** 0,012*** 0,011*** 0,015***

(1) (2) (3) (4) (5)

Konstant -14,721*** -15,000*** -15,003*** -14,800*** -15,01***

LogNaturkatastrof (t-5) -0,031*** -0,046*** -0,046*** -0,036*** -0,046***

Log(BNP/capita) 0,053*** 0,055*** 0,064*** 0,057***

BNP-tillväxt 0,000 0,001 0,002 0,001

Inflation 0,000 0,000** 0,000 0,00**

LogHandel 0,090*** 0,053*** 0,049*** 0,056***

LogVäxelkurs 0,016*** 0,010*** 0,009*** 0,015***

(1) (2) (3) (4) (5)

Konstant -14,815*** -15,149*** -15,160*** -14,991*** -15,170***

LogNaturkatastrof (t-10) -0,014 -0,040** -0,039** -0,024* -0,040**

Log(BNP/capita) 0,057*** 0,061*** 0,074*** 0,062***

BNP-tillväxt 0,001 0,002 0,002 0,002

Inflation 0,000* 0,000*** 0,000** 0,000***

LogHandel 0,113*** 0,083*** 0,080*** 0,082***

LogVäxelkurs 0,016*** 0,006 0,004 0,016***

KÄNSLIGHETSANALYS FÖR NATURKATASTROFER, HELA DATASETET 



 

44 
 

BNP-tillväxt är den variabeln som är minst signifikant för att förklara direktinvesteringar i 

uppsatsen empiriavsnitt, se kapitel 7. Empiri och analys. BNP-tillväxten påverkas inte i 

känslighetsanalysen, utan förblir insignifikant. För naturkatastrofer 1 år sedan påverkas 

modellen främst av att exkludera BNP per capita. Det är den enda exkluderade variabeln som 

gör naturkatastrofer insignifikanta. Övriga kontrollvariablers exkludering påverkar inte 

modellen nämnvärt. För naturkatastrofer 2 år sedan visar en exkludering av BNP per capita 

och handel att naturkatastrofer blir insignifikanta. Även inflation blir insignifikanta vid 

exkludering av de variablerna. För naturkatastrofer 5 år tillbaka påverkas inte sambandet 

mellan naturkatastrofer och direktinvesteringar av att exkludera några kontrollvariabler. 

Inflationen är, likt körningarna för naturkatastrofer 2 år sedan, känslig för att exkludera BNP 

per capita och handel. För naturkatastrofer 10 år sedan är enbart BNP per capita den variabel 

som vid exkludering från modellen påverkar sambandet mellan naturkatastrofer och 

direktinvesteringar. Givet resultaten från känslighetsanalysen är modellen relativt stabil. BNP 

per capita är den variabeln som har den tydligaste kopplingen för att sambandet mellan 

naturkatastrofer och direktinvesteringar är signifikant. BNP per capita har i tidigare forskning 

visat sig vara en viktig förklaringsvariabel för direktinvesteringar, vilket även uppsatsens 

modell antyder.  

 

För vidare undersökning inkluderas en variabel för naturkatastrofrelaterat bistånd till 

modellen. Bistånd vid naturkatastrofer är en variabel utanför modellen som tänkbart påverkar 

utländska direktinvesteringar. Variabeln inkluderas därför i en regression för år 2000 till 2011 

då data enbart finns tillgänglig den perioden. Resultatet, som finns i Appendix F, visar att 

bistånd inte påverkar signifikansen för utländska direktinvesteringar vid naturkatastrofer.  

 

För att testa om resultaten för utvecklingsnivå är robusta utförs en uppdelning av paneldatan 

för utvecklingsländer. En panel skapas för råvaruberoende länder och en för länder som inte 

är råvaruberoende. Resultaten uppvisar ingen signifikant skillnad mellan olika typer av 

utvecklingsländer och finns i Appendix G. Således påverkar råvaruberoende länder inte 

modellen. 

 

Av känslighetsanalysen kan resultaten i uppsatsen anses pålitliga och slutsatser kan skapas 

från resultaten utan att reliabiliteten ifrågasätts.
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9. Slutsatser 
 
Naturkatastrofer har en negativ inverkan på inflödet av utländska direktinvesteringar på både 

kort och lång sikt. Effekten är mer negativ på lång sikt, vilket stärker bilden att utländska 

direktinvesteringar är långsiktiga då risk för återkommande katastrofer beaktas. Stormar är 

den typ av naturkatastrof, framför översvämningar, som tydligast visar negativ bundenhet till 

utländska direktinvesteringar. I enlighet med tidigare forskning finns inget samband mellan 

utländska direktinvesteringar och jordbävningar.  

 

Det finns tydliga skillnader i naturkatastrofers inverkan på direktinvesteringar mellan 

utvecklade och utvecklingsländer. Utvecklingsländer uppvisar långsiktigt negativa samband 

med naturkatastrofer, samtidigt som utvecklade länder uppvisar både kort- och långsiktiga 

negativa samband. På en tidshorisont på 5 år påverkas utvecklade länders direktinvesteringar 

mer negativt av naturkatastrofer jämfört med utvecklingsländer. Anledningen till skillnaden i 

effekt kan bero på avsikten med den utländska direktinvesteringen. Vertikala 

direktinvesteringar är mer vanligt förekommande för utvecklingsländer, de är mindre känsliga 

för indirekta kostnader associerade med naturkatastrofer. Horisontella direktinvesteringar sker 

istället i många fall till utvecklade länder och är mer känslig för nedgångar i värdlandets 

ekonomi. Mer kostsam infrastruktur i utvecklade länder kan också vara en bidragande effekt 

till mer negativa effekter.  

 

Översvämningar är den typ av naturkatastrof som framför stormar påverkar 

direktinvesteringar mest negativt i utvecklade länder. På 1 års sikt är jordbävningar positivt 

signifikant för utvecklade länder vilket kan bero på att företag ser möjligheter att investera i 

uppbyggnaden. I utvecklingsländer uppvisar jordbävningar däremot ingen signifikans på 

direktinvesteringar. Översvämningar visar långsiktig negativ signifikans och stormar negativ 

signifikans på 10 års sikt. En anledning till att översvämningar har störst effekt på 

direktinvesteringar i utvecklade och utvecklingsländer kan bero på den återkommande 

karaktären hos översvämningar i områden där människor till stor utsträckning är bosatta. 
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10. Policyimplikationer och framtida forskning  

10.1 Policyimplikationer 
 

Naturkatastrofers negativa inverkan på utländska direktinvesteringar bidrar till betydelsefull 

information för policyimplikationer. Då utländska direktinvesteringar anses vara en 

nyckelvariabel för tillväxt, bör länder som utsätts frekvent för naturkatastrofer agera för att 

behålla direktinvesteringar och om möjligt utöka dem. Åtgärder kan införas både före och efter 

en naturkatastrof för att minska konsekvenser och påskynda återhämtningsprocesser. 

 

Som åtgärd bör länder och regioner som ligger i riskzonen för naturkatastrofer bedriva en 

politik som minskar förluster vid naturkatastrofer. Uppsatsens resultat indikerar att 

beslutsfattare särskilt bör beakta beslut rörande åtgärder för områden i utvecklade länder som 

drabbas av återkommande översvämningar. Att investera i teknik som förbättrar prognoser 

och införa varningssystem kan vara avgörande. Stabilare infrastruktur kan minska de 

ekonomiska kostnaderna och underlätta återhämtning efter en naturkatastrof. För 

utvecklingsländer där utländska direktinvesteringar kan vara av stor betydelse är motverkande 

effekter särskilt viktiga, men riktlinjer för återuppbyggnad kan också vara av värde för att 

skapa stabilitet.  Beslutsfattare bör vara medvetna om att direktinvesterare beaktar 

naturkatastrofer på lång sikt var på insatser för att motverka naturkatastrofer bör vara 

långsiktiga. 

 

Jordbävningar, stormar och översvämningar genererar olika konsekvenser som bidrar till 

riktlinjer för utländska direktinvesterare. För direktinvesterare är det av värde att känna till 

hur olika typer av naturkatastrofer påverkar utländska direktinvesteringar. Så är även utfallet 

av naturkatastrofer på utvecklade och utvecklingsländer.  

 

 

 

 

 



 

47 
 

10.2 Framtida forskning 
 
Intressant forskning för framtida studier är att utföra liknande undersökningar med ett utökat 

dataset, samt att utföra studier på enbart större naturkatastrofer. Då det finns fixa effekter, 

som påverkar enskilda länder specifikt, är det också intressant att i framtiden undersöka 

länder med specifika egenskaper som befolkningsmängd eller landareal. Att undersöka 

ackumulerade utländska direktinvesteringar för olika tidshorisonter är också ett intressant 

bidrag för framtida forskning.  

 

Vidare påverkar naturkatastrofer troligtvis sektorer olika, en studie på branschnivå är således 

intressant att kartlägga och analysera. Då stormar är den typ av naturkatastrof som visar störst 

bundenhet till utländska direktinvesteringar finns också ett intresse att undersöka stormar 

mer specifikt i framtida forskning. En utvecklad studie av hur olika typer av naturkatastrofer 

påverkar utvecklade och utvecklingsländer vore intressant ur ett investeringsperspektiv samt 

för hur länder kan arbeta preventivt för att motverka minskade direktinvesteringar. 
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Appendix 
 

Appendix A 
 
Variabler som bestämmer FDI enligt tidigare forskning. 

 

 
*** indikerar signifikans på 10, 5 samt 1 procents nivå 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Variabler som 
bestämmer FDI 

Positiv signifikans Negativ signifikans Ingen signifikans 

Naturkatastrofer  Escaleras and Register 
(2011)** 

Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015)* 

 

Tillväxt Escaleras and Register 
(2011)*** 

 Walsh och Yu (2010) 

Inflation  Escaleras and Register 
(2011)** 

Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015) 

Walsh och Yu (2010) 

GDP/capita Escaleras and Register 
(2011)* 

Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015) 

 Walsh och Yu (2010) 

Exchange rate Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015)** 

Walsh och Yu (2010) 
(utvecklingsländer)** 

  

Trade Escaleras and Register 
(2011)* 

 Walsh och Yu (2010) 

FDI stock Walsh och Yu (2010)***   

Human Kapital  School enrolment Tertiary 
degree 

Walsh och Yu (2010)*** 

School enrolment 
Primary/Secondary degree 

Walsh och Yu (2010) 

Stabilitet i landet   Escaleras and Register 
(2011) 

Walsh och Yu (2010) 

Finansiella sektorn   Walsh och Yu (2010) 

Investeringsklimat   Walsh och Yu (2010) 
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Appendix B 
 
 Variabler som bestämmer BNP och tillväxt. 
 

Variabler som 
bestämmer BNP och 

Tillväxt 
Positiv signifikans Negativ signifikans Ingen signifikans 

Naturkatastrofer Floods. Loayza et al (2014)*** 
Skidmore and Toya 

(2002)** 
Skidmore and Toya (2002) 

Cavallo (2013) 

FDI flow 
Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015)* 
 

Loayza et al (2012) 
Alfaro et al (2004) 

Inflation 

 

Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015)*** 

Loayza et al (2012)*** 
Levine et al (2000)** 

Alfaro et al (2004) 

GDP/capita 

 

Initial GDP/capita 
Skidmore and Toya 

(2002)** 
Alfaro et al (2004)*** 
Levine et al (2000)*** 

Loayza et al (2012) 

Trade 
Skidmore and Toya (2002)** 

Loayza et al (2012)*** 
Levine et al (2000)** 

 

Alfaro et al (2004) 

Humankapital 

Tertiary School enrolment** 
Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015) 
Initial Secondary Schooling 
Skidmore and Toya (2002)* 
Average Secondary School 

Alfaro et al (2004)** 
Levine et al (2000)*** 

 

Secondary School enrolment 
Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015) 
Loayza et al (2012) 

Stabilitet i landet 
Institutions Alfaro et al 

(2004)** 
Levine et al (2000)*** 

Skidmore and Toya 
(2002)** 

Loayza et al (2012)*** 
Gov. Cons Alfaro et al (2004) 

Finansiella sektorn 

Anuchitworawong och 
Thampanishvong (2015)*** 

Alfaro et al (2004)** 
Levine et al (2000)*** 

 

Loayza et al (2012) 

Investeringsklimat 
Anuchitworawong och 

Thampanishvong (2015)***   

 
*** indikerar signifikans på 10, 5 samt 1 procents nivå 
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Appendix C 
 
Utfört F-test för fixa effekter.  

 

 
 
 
 

Appendix D 
 
Korrelationsmatris för hela datasetet. 

 

 
 
 
 

Appendix E 
 
Korrelationsmatris för utvecklingsländer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Effects Test Statistic  d,f, Prob, 

Cross-section F 18,27 -50,142 0

Cross-section Chi-square 733,737 50 0

REDUNDANT FIXED EFFECTS MODEL

FDI/GDP BNP/capita BNP-tillväxt Inflation Handel Växelkurs Utbildning Finansiell utv.

FDI/GDP 1,000 0,152 -0,033 -0,017 0,142 0,013 0,108 0,127

BNP/capita 0,152 1,000 -0,186 -0,064 0,242 -0,259 0,820 0,803

BNP-tillväxt -0,033 -0,186 1,000 -0,145 0,065 0,053 -0,078 -0,124

Inflation -0,017 -0,064 -0,145 1,000 -0,146 -0,057 -0,019 -0,134

Handel 0,142 0,242 0,065 -0,146 1,000 -0,221 0,243 0,299

Växelkurs 0,013 -0,259 0,053 -0,057 -0,221 1,000 -0,344 -0,216

Utbildning 0,108 0,820 -0,078 -0,019 0,243 -0,344 1,000 0,706

Finansiell utv. 0,127 0,803 -0,124 -0,134 0,299 -0,216 0,706 1,000

KORRELATIONSMARTIS HELA DATASETET 1980-2011

FDI/GDP BNP/capita BNP-tillväxt Inflation Handel Växelkurs Utbildning Finansiell utv. 

FDI/GDP 1,000 0,380 0,058 -0,061 0,375 -0,088 0,294 0,220

BNP/capita 0,380 1,000 -0,095 -0,005 0,309 -0,357 0,768 0,558

BNP-tillväxt 0,058 -0,095 1,000 -0,184 0,060 0,048 0,010 -0,019

Inflation -0,061 -0,005 -0,184 1,000 -0,179 -0,070 0,032 -0,130

Handel 0,375 0,309 0,060 -0,179 1,000 -0,189 0,283 0,477

Växelkurs -0,088 -0,357 0,048 -0,070 -0,189 1,000 -0,429 -0,235

Utbildning 0,294 0,768 0,010 0,032 0,283 -0,429 1,000 0,566

Finansiell utv. 0,220 0,558 -0,019 -0,130 0,477 -0,235 0,566 1,000

KORRELATIONSMATRIS UTVECKLINGSLÄNDER 1980-2011
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Appendix F 
 
Regressioner med och utan bistånd för utvecklingsländer för perioden 1999-2011. 
 

 
*** indikerar signifikans på 10, 5 samt 1 procents nivå 

 
 

Appendix G 
 
Regressioner för råvaru- och icke-råvaruberoende utvecklingsländer för perioden 1985-
2011. 
 
 

 
*** indikerar signifikans på 10, 5 samt 1 procents nivå 

 
 

Beroendevariabel Log(FDI/BNP) Utan bistånd

LogNaturkatastrof (t-1) 0,123

LogNaturkatastrof (t-2) 0,036

LogNaturkatastrof (t-5)  -1,283 ***

LogNaturkatastrof (t-10)  0,808 *

Beroendevariabel Log(FDI/BNP) Med bistånd Bistånd

LogNaturkatastrof (t-1) 0,115 7.60E-11

LogNaturkatastrof (t-2) 0,037 8.60E-11

LogNaturkatastrof (t-5)  -1,285*** 7.30E-11

LogNaturkatastrof (t-10) 0,807*  -8.33E-10 ***

Skillnader mellan utvecklingsländer med och utan bistånd 1999-2011

Beroendevariabel Log(FDI/BNP)

LogNaturkatastrof (t-1)

LogNaturkatastrof (t-2)

LogNaturkatastrof (t-5)

LogNaturkatastrof (t-10)

 -0,182 **

 -0,092

 -0,003

 -0,003

 -0,019

 -0,026**

Skillnad mellan råvaruberoende och icke-råvaruberoende utvecklingsländer 1985-2011

Icke-råvaruberoendeRåvaruberoende

0,038

-0,042


