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Sammandrag 

 
I uppsatsen ger vi en överblick av Kina som värdland för svenska direktinvesteringar. Kinas 

komparativa fördelar enligt grundläggande handelsteori är naturtillgångar, låg arbetskrafts-

kostnad samt stor marknad. De komparativa fördelarna blir till lokaliseringsspecifika fördelar 

vid företagens val mellan export och direktinvestering. Vid direktinvestering etablerar 

företaget dotterbolag för verksamhet i värdlandet. Av stor vikt för företaget är värdlandets 

förmåga att kunna erbjuda en gynnsam miljö för företagsspecifika fördelar. Vår studie tyder 

på att Kinas ekonomiska reformer sedan 1979 har bidragit till rikt inflöde av utländska 

direktinvesteringar vilka gynnat Kina som land. Vår slutsats är att marknadens storlek och låg 

arbetskraftskostnad hittills är de främsta orsakerna till att Kina är ett attraktivt värdland för 

svenska företags direktinvesteringar. 

 
Nyckelord: Kina, värdland, multinationella företag, OLI- paradigmet, svenska 

direktinvesteringar   
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1 Inledning 

 
År 1979 beslutar Kinas regering att ändra lagen angående delägande i kinesiska företag och 

därmed öppnas marknaden upp för utländska direktinvesteringar för första gången sedan 

kommunismens intåg i slutet av fyrtiotalet.1 En kapplöpning av sällan skådat slag tar fart när 

världens multinationella företag får upp ögonen för den enorma marknad den nyöppnade 

ekonomin erbjuder.2 Kina har sedan slutet av 1970-talet med en real tillväxttakt på cirka nio 

procent årligen vuxit till världens sjätte största ekonomi, världens tredje största handelsnation 

samt ett av de största målen för utländska direktinvesteringar. 

  
Figur: 1 

Inflöde av utländska direktinvesteringar i Kina 1979-2005
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Källa: Författarnas illustration efter data från WDI 
 
För ett litet land som Sverige är internationell expansion nödvändig för att företagen skall 

kunna växa och bli konkurrenskraftiga. Svenska företags tillgång till den globala världs-

marknaden skapar ökad efterfrågan. Det råder delade meningar vilken strategi som bör 

tillämpas för att få tillgång till en ny marknad. En strategi för att nå marknaden är genom 

export, den andra är genom direktinvestering. Genom att direktinvestera kommer företaget 

närmare konsumenterna än vid export och genom att förlägga produktion i länder med större 

marknad och lägre produktionskostnader kan företag dra nytta av stordriftsfördelar, vilket 

stärker deras konkurrenskraft.3  

                                                 
1 Athukorala, P. (2007) s. 20 
2 The Economist (2007-03-31) s. 3 
3 Flam, H. i Ekholm, K. (red.) (2005) s. 33-34 
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Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien och ett viktigt mål för svenska direkt-

investeringar. Utvecklingen har gått från att på 1990-talet exportera till Kina till att på senare 

år etablera dotterbolag och förlägga produktion, forskning och utveckling samt design till den 

kinesiska marknaden. Figur 1 visar att svensk export är större än direktinvesteringarna i Kina 

och att dessa de senaste åren har samvarierat. I sin bilaterala handelsrelation med Kina är 

Sverige nettoimportör. Sverige är dock Kinas främsta handelspartner i Norden, liksom en av 

EU: s största exportörer av högteknologisk utrustning till Kina. Exporten till Kina domineras 

av traditionellt sett tunga svenska exportsektorer inom telekomutrustning, transportfordon, 

tillbehör för energiutvinning samt maskiner för papperstillverkning och verkstadsindustri.4 

Svenska multinationella företag anses vara väletablerade på den kinesiska marknaden och 

deras handel mellan Kina och den globala marknaden är större än handeln mellan Sverige och 

Kina.5  
 

 Figur:2 

Svensk export och flöde av direktinvesteringar till Kina 1998-2005
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Källa: Författarnas illustration efter data från SCB och Exportrådet 

 
Syftet med vår uppsats är att redogöra för teorierna kring komparativa fördelar och utländska 

direktinvesteringar och med hjälp av dessa beskriva den kinesiska marknadens 

attraktionskraft som värdland för svenska direktinvesteringar. Vi ämnar även redogöra för 

några av de fördelar respektive nackdelar som går de svenska företagen och Kina till mötes 

vid utländska direktinvesteringar.  

                                                 
4 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 45 (Sylvia Schwaag Serger , ITPS och Erik Widman, Svenska 
ambassaden i Beijing) 
5 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 60 
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Vi har valt att utgå från de klassiska handelsteorierna grundade av Ricardo samt Heckscher 

och Ohlin för att därigenom förklara Kinas komparativa fördelar och specialisering av 

produktionen. Vidare utgår vi från John Dunnings teorier kring multinationella företags 

investeringsbeslut för att beskriva incitament till direktinvesteringar på den kinesiska 

marknaden. För att skapa en bild av Kina som värdland för svenska företags direkt-

investeringar har vi valt aktuella artiklar på området samt den senaste statistik som finns att 

tillgå. För så hög grad av tillförlitlighet som möjligt har vi utgått från allmänt kända 

institutioner som Världsbanken, OECD, Kommerskollegium, Svenska Exportrådet och 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS).  De länder vi jämför Kina med i tabeller och 

diagram är de tio största målen för svenska direktinvesteringar.6  

 
Vi kommer först ge en kortfattad presentation av grundläggande handelsteorier för att med 

hjälp av dessa redogöra för Kinas komparativa fördelar. I kapitel 3 går vi vidare med teorier 

om utländska direktinvesteringar och multinationella företags direktinvesteringsbeslut. Dessa 

presenteras i form av de fördelar respektive nackdelar företagen samt värdlandet möter vid 

direktinvesteringar. I kapitlet som följer ger vi en historisk överblick av Kinas ekonomiska 

utveckling och de reformer landet genomgått. I kapitel 5 och 6 redogör vi för reformernas 

inverkan på Kina som värdland för svenska direktinvesteringar. Med kapitel 7 vill vi ge en 

generell bild av utländska direktinvesteringars effekter för Kina. Uppsatsen avslutas med egna 

kommentarer i en sammanfattande analys.  

 
2 Grundläggande handelsteori 

 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de grundläggande handelsteorierna kring 

komparativa fördelar och applicera dessa på en studie av Kina. En av de första ekonomerna 

som försökte förklara handelsmönstren mellan länder var den brittiske ekonomen David 

Ricardo i början av 1800-talet. Den Ricardianska modellen bygger på idén om komparativa 

fördelar, där det land som kan producera en vara till lägsta alternativkostnaden har den 

komparativa fördelen. Den Ricardianska modellen beskriver handelsmönstret mellan länder 

där endast produktionsfaktorn arbetskraft finns att tillgå. Om respektive land koncentrerar sin 

produktion enligt sin komparativa fördel, kommer den totala produktionen för länderna att 

                                                 
6 Enligt Kommerskollegium 
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maximeras och om länderna sedan handlar med varandra kommer den totala välfärden att 

öka.7

 
Ett land som har en relativt stor tillgång på en produktionsfaktor kommer att ha lägst 

relativpris på denna produktionsfaktor i jämförelse med andra länder.  Produktionen skiljer sig 

åt mellan olika sektorer, vissa kräver större tillgång på arbetskraft medan andra är mer kapital-

intensiva. De ekonomer som först förklarade relativ resurstillgång i produktionen var Eli 

Heckscher och Bertil Ohlin på 1920-talet. Bertil Ohlin belönades senare med Nobelpriset i 

ekonomi för teorin som har kommit att bli känd under namnet Heckscher-Ohlin. Teorin säger 

att ett land tenderar att specialisera sig på produktion av varor och tjänster som kräver mycket 

av den produktionsfaktor som landet är relativt rikt på.8

 
2.1 Kinas komparativa fördelar 
Den kinesiska ekonomin domineras av arbetskraftsintensiv tillverkning, vilken kommer av 

landets komparativa fördel i form av låga löner. Sektorer inom arbetskraftsintensiv produktion 

har varit de enda som bidragit positivt till handelsbalansen och dess produktion har främst 

utgjorts av textilvaror, skor och leksaker. Kinas svagheter och komparativa nackdelar har 

traditionellt varit kapital- och teknologikrävande produktion. Men med hjälp av sin storlek 

och tillgång på arbetskraft har Kina dock kommit att utveckla nya komparativa fördelar inom 

arbetskraftsintensiv produktion av telekommunikation, hemelektronik och datatillbehör, vilka 

sedan exporteras till västvärlden.9 Tillgången på komparativa fördelar inom löner, 

marknadens storlek, rikliga naturtillgångar utgör några av de lokaliseringsspecifika fördelarna 

som lockar utländska direktinvesteringar till Kina.10

 
Löner 
Diagrammet nedan visar tydligt att lönenivån är jämförelsevis mycket lägre i Kina än i övriga 

värdländer för svenska direktinvesteringar. Lönenivån inom tillverkningsindustrin ligger cirka 

30 gånger lägre än i Norge och Danmark som har de högsta lönerna. Detta faktum kan anses 

vara ett starkt incitament för svenska företag att direktinvestera i arbetskraftsintensiv 

produktion i Kina.11

 

                                                 
7 Krugman, P. & Obstfeld, M. (2003) s. 11 f 
8 Flam, H. i Ekholm, K. (red.) (2005) s.19-33 
9 www.oecd.org/dataoecd/57/23/1922648.pdf 16-17 
10 www.oecd.org/dataoecd/57/23/1922648.pdf 12-13 
11 Vi har valt att använda tillverkningsindustrins löner som en generell approximation för lönenivån.  
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Figur: 3 

Timlön inom tillverkningsindustrin 
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Källa: Författarnas illustration efter data från Svenskt Näringsliv och ILO 

 
Den låga arbetskraftskostnaden bör inte ta tas för givet i framtiden enligt The Economist. En 

stark anknytning till dollarn har medfört att den kinesiska valutan sedan 2002 följt den 

amerikanska valutan på sin resa utför. Detta har ökat risken för löneinflation, vilket skulle 

vara ett framtida hot mot Kinas komparativa fördel i förmåga att erbjuda produktion till låg 

kostnad.12 Vid högre löner riskeras att företagen på grund av sin multinationalitet flyttar sin 

produktion i jakt på kostnadsminimering medan Kina står kvar som förloraren. 

 
Marknadens storlek och efterfrågan 
Kina är världens folkrikaste land med en population på drygt 1,3 miljarder och en kraftig 

befolkningstillväxt på drygt en procent per år sedan 1979.13 Fortsätter ökningen i denna takt 

kommer populationen att fördubblas inom 50 år.  Tillsammans med detta faktum kan en 

studie av figur 3 konstatera att även Kinas ekonomiska storlek som andel av världsekonomin 

ökat sedan 1979, i jämförelse med de stora ekonomierna USA, EU och Japan. Den 

komparativa fördelen i form av storlek tillsammans med den ökande andelen av världs-

ekonomin kan ses som ett tecken på efterfrågans utveckling som komparativ fördel. 
 

 

 

 

 
 

                                                 
12 The Economist (2007-03-31) s. 5 
13 WDI 
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Figur: 4 

Procentuell andel av världens BNP 1979-2005
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Källa: Författarnas illustration efter data från WDI. Köpkraftsjusterad BNP14  

 
Ett tecken på den kinesiska marknadens storlek som komparativ fördel är att denna blivit den 

främsta anledningen till att utländska företag direktinvesterar i landet. Detta kan konstateras 

empiriskt av det faktum att mer än två tredjedelar av utländska företags produktion i Kina 

säljs på den inhemska marknaden.15 Då efterfrågan är ett av de största incitamenten för direkt-

investeringar i Kina är hushållens köpkraft av stor betydelse. Hushållens konsumtion har dock 

minskat under tjugohundratalet, från cirka 45 procent av BNP till cirka 38 procent. Enligt den 

amerikanske riksbankschefen bör stimulerande åtgärder från regeringens sida genomföras för 

att öka konsumtionen och upprätthålla utvecklingen.16  

 
Naturtillgångar 
Kina är på grund av sin stora geografiska yta rikt på naturtillgångar. Klimatet och landskapet 

skiljer sig mycket mellan landets regioner med öknar, djungler, högplatåer och kustområden. 

Detta gör tillgången stor på olika typer av mineraler som järnmalm, koppar, kvicksilver och 

salt. Kina har också världens största kolfyndigheter och tillgång till en betydande andel av 

världens olja. Kolet bidrar till landets energiförsörjning och reserverna gör landet 

självförsörjande i lång tid framöver. Kinas stora oljereserver både på land och till havs är 

                                                 
14 Skillnaden mellan nominell BNP och köpkraftsjusterad BNP är att köpkraftsjusterad BNP tar hänsyn till 
prisnivån i landet. Eftersom Kina är ett lågprisland ger detta högre real inkomst och därmed får justerad BNP 
mer effekt än nominell BNP i jämförelse mellan länder med olika prisnivå. 
15 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 36 
16 Bernanke, B. (06-12-15) 
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dock inte stora nog att stilla landets behov.17 Kinas skogstillgångar är begränsade och utgör 

endast cirka 20 procent av landets yta. Detta kan jämföras med Sveriges skogsareal som 

uppgår till 67 procent.18 Detta har gjort pappersindustrin till en av Sveriges största 

exportsektorer till Kina. 

 
3 Utländska direktinvesteringar 

 
Efter att ha beskrivit Kinas komparativa fördelar kan vi nu med hjälp av modern handelsteori 

gå vidare och beskriva hur de komparativa fördelarna skapar attraktionskraft och fördelar för 

utländska företag vid direktinvestering i Kina. Efterfrågan på en marknad kan tillfredställas på 

flera sätt. Antingen genom att lokala företag producerar och säljer på marknaden eller genom 

import från utlandet. Ett tredje alternativ är genom utländska direktinvesteringar där 

dotterbolag till multinationella företag producerar och säljer direkt på marknaden.19 En direkt-

investering är ett flöde av kapital från företag till värdland och sker i syfte att etablera ny 

verksamhet eller att utvidga en redan befintlig. Direktinvesteringar definieras av graden av 

kontroll och den traditionella gränsen internationellt är ägande på minst tio procent. Ägande 

under denna gräns räknas som en portföljinvestering och ses som ägande i placeringssyfte.20 

Teorin ger två huvudmotiv till direktinvesteringar. Det första baseras på distansen till 

marknaden och målet att komma så nära kunden som möjligt genom att producera på 

marknaden, vilket brukar benämnas horisontell direktinvestering. Det andra motivet är att 

förlägga produktionen där den kostnadsminimeras, genom exempelvis lägre kostnader för 

löner, råvaror och komponenter, vilken i litteraturen benämns vertikal direktinvestering. 

Horisontell direktinvestering uppstår då företag väljer att lokalisera sin produktion på hemma-

marknaden samt på utländska marknader i syfte att minska sina handelskostnader. Vertikal 

direktinvestering uppstår när produktionsledets sektioner kräver skiftande resursinsatser. 

Exempelvis kan produktionsledet starta med kapitalintensiv avancerad forskning som kräver 

teknologi och hög grad av kunskap medan produktionen av den framtagna produkten är av 

arbetskraftsintensiv karaktär. Detta leder till att multinationella företag väljer att förlägga 

produktionen i två olika länder med skillnader i faktorpriser. Ett land där det finns tillgång till 

kunskap och forskning samt ett land där det finns tillgång till relativt billig arbetskraft. Enligt 

                                                 
17 www.britannica.com/ebi/article-195616 (2007-05-09) 
18 WDI 
19 Dunning, J. (red.) (1974) s. 22 
20 Pugel, T. (2007) s. 321 
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empiriska studier som gjorts över företags motiv till utländska direktinvesteringar kan 

konstateras att horisontella direktinvesteringar tillämpas i större utsträckning än vertikala och 

marknadens storlek och efterfrågepotential är av större betydelse än produktionsfaktorer till 

låga kostnader.21 Marknadsstorlekens påverkan på direktinvesteringsbeslutet är väsentlig då 

en stor marknad är ett sätt för företagen att erhålla stordriftsfördelar. Samt att genom 

lokalisering nära en stor koncentration av konsumenter minska sina handelskostnader.22

 
Historiskt sett har flödet av direktinvesteringar under 1900-talet mestadels kommit från USA 

och Japan med främst Europa som mål. På senare år har dock även u-länder i Asien, 

Östeuropa och Latinamerika kommit att bli värdar för direktinvesteringar. Tidigare var det 

främst jakten på naturtillgångar som var det huvudsakliga syftet med direktinvesteringar, för 

att sedan övergå till produktionsbaserade investeringar.  Nu är dock tjänster den industri i 

världen som erhåller störst andel direktinvesteringar.23 I figur 4 visar vi de största målen för 

svenska direktinvesteringar.  
 

Figur: 5 

Svenska direktinvesteringar  2005

0 50 100 150 200 250 300

Finland
USA

Storbritannien
Nederländern

Danmark
Norge

Tyskland
Belgien/Lux

Frankrike
Spanien

Kina

Svenska direktinvesteringar miljarder SEK
 

Källa: Författarnas illustration efter data från Kommerskollegium24

 
3.1 Multinationella företag 
Teorin kring utländska direktinvesteringar utgår från det multinationella företaget och de 

beslut företaget ställs inför vid etablering på en ny marknad. Den viktigaste frågan är huruvida 

det är bäst att exportera från hemlandet till den utländska marknaden eller genom direkt-
                                                 
21 Ekholm, K. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 107-109 
22 Forslid, R. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 67-71 
23 Pugel, T. (2007) s. 325 
24 Kina är Sveriges 17:e största mål för svenska direktinvesteringar 
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investering lokalisera sig på marknaden. Utifrån de klassiska handelsteorierna av Ricardo och 

Heckscher-Ohlin har företag konstant skalavkastning i sin produktion. Genom antagandet om 

konstant skalavkastning kan produktionen fördelas mellan flera geografiskt skilda enheter 

istället för att koncentreras till ett land och på grund av transportkostnader, tullar och andra 

handelshinder väljer många företag att etablera produktionsanläggningar direkt på utländska 

marknader.25

 
Multinationella företag som fenomen uppkom redan på 1600-talet då brittiska handelshus och 

Ostindiska kompaniet började importera varor från fjärran länder.26 Begreppet multinationellt 

företag definieras i litteraturen som en koncern vilken har verksamhet i form av dotterbolag 

utanför ursprungslandets gränser.27 Multinationella företag verkar på en oligopolistisk 

marknad, där ett litet antal aktörer har en stor marknadsandel vardera, och där varje företag 

har som mål att maximera denna andel. Därmed uppstår en jakt på oexploaterade marknader 

där det finns en möjlighet att vara först på plats, vilket i sin tur leder till att många 

multinationella företag kommer in på nya marknader samtidigt.28  

 
Multinationella företag förser sina dotterbolag runt om i världen med kapital och immateriella 

tillgångar i form av patent, varumärken, teknologi och marknadsföring. Användningen av de 

immateriella tillgångarna är oberoende av var de används och de kan användas i flera 

verksamheter samtidigt. Detta är en av förklaringarna till varför multinationella företag 

direktinvesterar och sprider sin produktion globalt.29 Multinationella företag har som alla 

företag målet att minimera sina kostnader för att maximera sina vinster, och detta till en så låg 

risk som möjligt.  En förklaring till multinationella företags existens skulle då också vara 

förekomsten av skillnader i vinstmöjligheter och risker mellan olika länder.30 Enligt Helpman 

är det de mest produktiva och effektiva företagen som direktinvesterar i utlandet medan 

resterande företag stannar på den inhemska marknaden och exporterar till utlandet.31 De 

multinationella företagens betydelse i den globala ekonomin mäts som det aggregerade flödet 

av direktinvesteringar.32

 
                                                 
25 Forslid, R. i Ekholm, K. (red.) (2005) s. 66-67 
26 Hayter, R. (1997)  
27 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=260135&i_word=multinationellt%20f%f6retag 
28 Pugel, T. (2007) s.329 
29 Blonigen, B. (2005) s.2 
30 Pugel, T. (2007) s. 325 
31 American Economic Review (2004) s. 300–316. 
32 Pugel, T. (2007) s. 323 
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3.2 Multinationella företags direktinvesteringsbeslut 
Värdlandets komparativa fördelar ligger till grund för de fördelar företag erhåller genom 

direktinvestering. I The International Allocation of Economic Activity lade John Dunning 

1977 fram det så kallade OLI-paradigmet med vilket han sammanfattade tidigare forskning 

för att därmed förklara multinationella företags existens och de faktorer som påverkar deras 

investeringsbeslut. Teorierna har under åren kommit att vidareutvecklats inom national-

ekonomisk forskning. OLI-paradigmets grundstomme är att förtaget måste ha fördelar 

gentemot lokala företag för att övervinna de medfödda nackdelar som kommer av att verka på 

en ny marknad. Paradigmet delas upp i de ägarspecifika fördelarna (O), som i vår uppsats har 

fått namnet företagsspecifika fördelar, de lokaliseringsspecifika fördelarna (L) samt de 

internaliseringsspecifika fördelarna (I).33

 
Medfödda nackdelar 
Multinationella företag har nackdelar i konkurrensen med inhemska företag på den nya 

marknaden. Dessa kommer av bristande lokalkännedom, samt sämre kunskap om politiska 

relationer, rättsväsende, kultur och seder. Avståndet till marknaden blir också till en nackdel 

för direktinvesterande företag, då det uppkommer kostnader i form av resor, kommunikationer 

samt kulturkrockar och missförstånd vid mötet med det nya värdlandet.34 En protektionistisk 

inställning till handel från värdlandets regering är en nackdel för export till marknaden och 

blir därmed ett incitament till direktinvestering för företaget, för att därmed undvika 

tullkostnader. Etablering av dotterbolag medför högre fast kostnad än export, men lägre 

variabla kostnader då transport- och tullkostnader minskar.35 För att övervinna sina medfödda 

nackdelar på den utländska marknaden måste företaget ha ett antal fördelar gentemot sina 

lokala konkurrenter.    

 
Företagsspecifika fördelar  
Det krävs att det multinationella företaget har företagsspecifika fördelar för att kunna 

konkurrera med företagen på den nya marknaden. Dessa fördelar kommer bland annat av 

företagets immateriella tillgångar som exempelvis patent, teknologi, kapital samt välkända 

varumärken. Dessa tillgångar är interna för det multinationella företaget och skapar kostnads- 

och konkurrensfördelar gentemot de inhemska företagen. Målet för de multinationella 

                                                 
33 Dunning, J. i Ohlin B. et al (red.) (1977) s. 400-410 
34 Pugel, T. (2007) s. 326 
35 Blonigen, B. (2005) s.16-17 
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företagen är att utnyttja dessa fördelar maximalt för att erhålla största möjliga avkastning.36 

De företagsspecifika fördelarna gentemot de inhemska företagen kommer också av det 

multinationella företagets relativa storlek liksom dess förmåga att utnyttja stordriftsfördelar 

och tillgångar på ett mer effektivt sätt än de inhemska företagen.37 Detta får belägg av studier 

av amerikanska multinationella företag där det konstaterats att dessa vanligtvis är effektivare 

än företagen i värdlandet.38

 
Lokaliseringsspecifika fördelar 
Lokaliseringsspecifika fördelar är externa för företaget och kommer främst av tillgången på 

produktionsresurser i värdlandet.39 De externa fördelarna är tillgängliga för alla företag på 

marknaden och påverkar det geografiska lokaliseringsbeslutet. De lokaliseringsspecifika 

fördelarna är exempelvis tillgång till billig arbetskraft, den nya marknadens efterfrågan 

liksom tillgången till råvaror och komponenter för produktionen.40 Transportkostnaderna för 

att nå marknaden har motsatt inverkan på direktinvesteringsbeslutet jämfört med de 

skalfördelar företaget uppnår genom att verka direkt på marknaden. Värdlandet måste kunna 

erbjuda så pass låga produktionskostnader att dessa understiger summan av produktions-

kostnaderna och transportkostnaderna från företagets hemmamarknad. Storleken på 

marknaden är avgörande för hur stor vinsten av en direktinvestering blir. Genom att lokalisera 

produktion till den stora marknaden nås en stor koncentration konsumenter och på så vis 

reduceras transportkostnaderna. Från den stora marknaden kan företaget samtidigt exportera 

till mindre marknader och ytterligare utnyttja stordriftsfördelarna från den stora marknaden.41 

Värdlandets konkurrenskraft gentemot andra länder är de lokaliseringsspecifika fördelar det 

kan erbjuda multinationella företag samt att värdlandet är en bra miljö för företagets företags-

specifika fördelar.42 Arbetskraftens produktivitet samt utbildningsnivå är också viktiga 

faktorer i lokaliseringsbeslutet.43

 

Internaliseringsspecifika fördelar  
De internaliseringsspecifika fördelarna kommer av företagets beslut att antingen licensiera 

eller hyra ut tillgångar till ett lokalt företag eller att behålla tillgången inom företaget. Att 
                                                 
36 Pugel, T. (2007) s. 326 
37 Dunning, J. i Ohlin, B. et al (red.) (1977) s. 401 
38 Herzing, M. (2006) s.30 
39 Dunning, J. i Ohlin, B. et al (red.) (1977) s. 400-410 
40 Pugel, T. (2007) s. 327 
41 American Economic Review (1997) s. 520–544 
42 Dunning, J. i Ohlin, B. et al (red.) (1977) s. 410-411 
43 Herzing, M. (2006) s.11 

 14



licensiera en tillgång till ett lokalt företag på den nya marknaden är förenat med direkta och 

indirekta kostnader. De direkta kostnaderna uppkommer vid avtalsförhandlingar om licenser 

och kontrakt. Indirekta kostnader kommer av att multinationella företags företagsspecifika 

tillgångar piratkopieras och stjäls av lokala aktörer, samt när licenstagaren inte uppfyller de 

krav på produktkvalitet som företagen satt upp och därmed skadar varumärkets rykte. 

Fördelen med internalisering är att det multinationella företaget behåller produktionen inom 

företaget och därmed undgår kostnaderna som kommer av licensiering.44 En fördel är också 

att kunskap är lättare att överföra internt till ett dotterbolag än externt till en licenstagare.45 

Stor del av världshandeln är internaliserad och sker mellan moderbolaget och dess dotterbolag 

inom de multinationella företagen.46 Enligt studier av amerikanska multinationella företag 

köper dessa kapitalintensiva insatsvaror från egna dotterbolag medan arbetskraftsintensiva 

varor köps från externa leverantörer.47 Ytterliggare anledning till en internaliserad verksamhet 

är risken för uppkomst av marknadsimperfektioner. Exempel på sådana är då regering och 

myndigheter i värdlandet intar en kritisk ställning till det multinationella företagets 

verksamhet om denna inte är förenlig med de makroekonomiska målen i värdlandet eller gör 

direkta ingripanden i form av skatter och avgifter. Genom intern skatteplanering och kapital-

transferering kan företag skydda sig mot sådana särintressen.48

 
Beskattning av multinationella företags vinster 
Multinationella företag erhåller vinster från både moderbolaget och från dotterbolagen, vilka i 

sin tur beskattas i de länder där vinsterna uppkommit. Det är alltså relevant för företaget att 

lokalisera sin verksamhet och sitt dotterbolag i de länder där skattesatserna är som lägst för att 

på så vis minimera skatteandelen av vinsten.49 Genom interna priser kan multinationella 

företag flytta vinster från länder med hög företagsbeskattning till länder med låga skattesatser. 

Många länder vill attrahera utländska investeringar och det uppstår en konkurrens mellan 

länder om de multinationella företagen genom sänkningar av skattesatserna. Enligt empiriska 

studier har det emellertid visat sig att skillnader i skattesatser mellan hemlandet och 

värdlandet inte har någon större påverkan på lokaliseringsbeslutet.50 Konstaterat är dock att 

skatter har en negativ påverkan på multinationella företags incitament att direktinvestera i ett 

                                                 
44 Pugel, T. (2007) s. 328 
45 Herzing, M. (2006) s.10 
46 Pugel, T. (2007) s. 333 
47 Ekholm, K. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 110 
48 Dunning, J. i Ohlin, B. et al (red.) (1977) s. 403-405 
49 Pugel, T. (2007) s. 329-330 
50 Ekholm, K. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 121 
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specifikt värdland då studier av amerikanska multinationella företag konstaterat att skatte-

elasticiteten är -0.6. Detta betyder att en ökning av skatten med en procent minskar direktin-

vesteringarna med 0.6 procent.51 Multinationella företag möter ofta skatter både i värdlandet 

och i hemlandet. I vissa fall leder detta till dubbelbeskattning av vinster då den nationella 

skattelagstiftningen varierar mellan olika länder. Hemlandets lösning på problemet med 

dubbelbeskattning är antingen att avstå beskattning av de multinationella företagens vinster 

från utlandet eller genom reduktion av skattesatsen.52

 
3.3 Fördelar och nackdelar ur värdlandets perspektiv 
Multinationella företags existens i den globala ekonomin är kontroversiell. Många anser att de 

skapar tillväxt i de länder där de verkar medan andra menar att de endast utnyttjar värdlandet 

och skapar arbetslöshet i hemlandet.53 Sägas kan dock att etablering av multinationella 

företag medför kapital och teknologi som i sin tur hjälper värdlandet att utnyttja sina 

komparativa fördelar.54 Direktinvesteringarnas påverkan på värdlandet är enligt teorin svåra 

att skatta då effekterna av investeringarna skiljer sig mellan länder. Utländska företag tenderar 

att få monopolställning i de länder i vilka de investerar. Detta ses generellt som negativt från 

värdlandsregeringens sida, då en stor del av vinsterna tenderar att tillfalla företagets hemland 

istället för att återinvesteras i värdlandet. Många anser också att multinationella företag endast 

agerar i eget vinstsyfte och utnyttjar värdlandets resurser till max för att sedan dra vidare.55 

Risken med stora utländska aktörer är också att de genom sin storlek och tillgång på kapital 

konkurrerar ut inhemska företag med låga priser för att sedan åter höja dem då de nått 

monopolställning.56 Vid utebliven etablering av utländskt företag skulle istället ett inhemskt 

företag inneha monopolställningen, allt annat lika. Vilket företag som innehar 

monopolställningen tordes ha indifferent inverkan på värdlandets regering, då både det 

utländska företaget och det inhemska företaget generar skatteintäkter. Dock kan det antas att 

inhemska företagets monopolställning anses mer positiv då dess vinster tenderar att stanna 

kvar i landet. Multinationella företags effektivitet och högre avkastning leder till att de 

tenderar att betala högre löner till sina anställda än inhemska företag, vilket medför en positiv 

effekt för värdlandet i form av högre levnadsstandard och ökad konsumtion. Den konkurrens 

som uppkommer vid etablering av utländska företag är positiv ur konsumenternas perspektiv 
                                                 
51 Hines, J. (1999) s. 305-322 
52 Blonigen, B. (2005) s.9-14 
53 Krugman, P. & Obstfeld, M. (2003) s. 161 
54 Dunning, J. i Ohlin, B. et al (red.) (1977) s. 410-411 
55 Ekholm, K. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 112-116 
56 Pugel, T (2007) s. 335 
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då dessa får ett bredare produktsortiment samt lägre priser. Inflöde av direktinvesteringar 

skapar i många fall så kallade spridningseffekter. Dessa effekter kommer av den teknologi 

och kunskap de utländska företagen för med sig till värdlandet. Spridningseffekterna kommer 

värdlandet tillgodo genom partnerskap mellan de inhemska och utländska företagen eller via 

observationer av de utländska företagens agerande. Detta blir ett incitament för värdlandet att 

föra en investeringsvänlig politik för att attrahera utländska företag.57 Historiskt sett har 

länder som haft positiv inställning till utländska direktinvesteringar också varit de med störst 

ekonomisk tillväxt.58

 
4 Kinas ekonomiska utveckling 

 
I detta avsnitt ger vi en historisk överblick över den ekonomiska utveckling Kina genomgått 

sedan 1979 och hur denna utveckling gjort Kina till ett attraktivt värdland för svenska 

direktinvesteringar. Kina befinner sig i den andra industriella revolutionen där industrisektorn 

har mycket stor betydelse och där drivkraften bakom tillväxten i ekonomin är investeringar 

som bygger upp industrin och infrastrukturen.59 Tillväxten liksom produktivitetsökningen i 

Kina kommer främst av utvecklingen från planekonomi till marknadsekonomi, vilken har 

bidragit till att närmare 400 miljoner kineser kommit ur fattigdom.60

Figur: 6 
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Källa: Illustration av författarna efter data från WDI 
                                                 
57 Ekholm, K. i Ekholm, K. (red) (2005) s. 112-116 
58 Pugel, T. (2007) s. 338 
59 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 16 
60 Bernanke, B. (06-12-15) 
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År 2005 uppgick Kinas BNP per capita till 1710 dollar och total BNP till 2229 miljarder 

dollar enligt Världsbanken. Detta kan jämföras med Sveriges 39 600 dollar i BNP per capita 

och total BNP på 358 miljarder dollar.61 Tillväxten på cirka 9 procent i årligt genomsnitt är 

inte unikt för den kinesiska ekonomin. Fler länder i Sydostasien har genomgått liknande 

utveckling, men det som gör Kina unikt i sammanhanget är landets enorma invånarantal. 

Fortsätter tillväxten i samma takt kommer enligt The Economist den kinesiska ekonomin att 

inom 15 år vara världens näst största ekonomi efter USA.62

 
4.1 De ekonomiska reformerna 
De liberaliserande ekonomiska reformer som startade i slutet av 1970-talet ligger till grund för 

den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina. Reformerna och övergången till marknads-

ekonomi har öppnat landets gränser för handel med omvärlden samt ökat det privata ägandet i 

företag. Därmed har kinesiska företag fått större möjlighet att konkurrera under 

marknadsekonomiska former.63

 
 

Figur:7 
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Källa: Författarnas illustration efter data från WDI 
 

                                                 
61 WDI 
62 The Economist (2007-03-31) s. 4 
63 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 16 
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Vi kan se att se att reformerna haft stor inverkan på Kinas öppenhet mot omvärlden och 

därmed ökat handelns andel av BNP. Figur 5 visar att handeln ökat stadigt sedan 1979 från 

cirka 20 procent till närmare 70 procent 2005.  

 
De strategiska sektorerna 
Kina har länge varit beroende av utländsk teknologi för att växa som konkurrenskraftig 

nation. De utländska multinationella företagen i Kina har stått för teknisk utveckling medan 

de inhemska företagen producerat med låga marginaler. Genom egna standarder och egen 

teknik försöker nu Kina konkurrera om vinsterna med de utländska företagen.64 Regeringens 

mål för den kinesiska ekonomin är att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig industri 

under inhemsk kontroll och minska beroendet av utländsk teknologi. Huvudfokus ska ligga på 

de så kallade strategiska sektorerna energi, telekommunikation, stål, fordon, finans, elektronik 

och försvarsindustri. Regeringen skyddar de strategiska sektorerna under uppbyggnad, vilket 

gör att de ställer sig kritiskt till utländsk konkurrens i dessa sektorer. Detta kan bidra till 

negativa effekter för svenska företag verkande inom Kinas strategiska sektorer. År 2004 var 

15 av världens 500 största företag kinesiska och i huvuddelen av dessa stod kinesiska staten 

som majoritetsägare. Trots att Kina arbetar med reformer av ägande i företag kommer staten 

även i fortsättningen stå för hög grad av ägande i de strategiska sektorerna. Regeringen siktar 

på att cirka tio procent av världens 500 största företag ska vara kinesiska inom en femtonårs-

period.65  

 
Forskning och utbildning 
Den kinesiska staten har som mål att öka sina investeringar i forskning från 1,3 procent till 2,5 

procent av BNP.66 Genom detta vill de stärka den inhemska innovationskapaciteten och 

därmed minska beroendet av utländska företag. Kina har redan genomfört stora satsningar på 

forskning och utbildning men det krävs dock att en rad faktorer samverkar för att omvandla 

utbildningens effekter till ekonomisk tillväxt. Utbildningsreformerna har öppnat 

möjligheterna för utbildning och forskning, detta från att helt styrts av staten och 

försvarsmakten till att nu ha större internationell konkurrenskraft. Kina har nu en snabbt 

växande andel högutbildad befolkning, främst inom teknik och naturvetenskap.67 Utbildnings-

satsningarna ger de utländska företagen tillgång till högkvalitativt humankapital till låga 

                                                 
64 Breidne, M & Schwaag Serger, S. (2006) 
65 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 18 
66 Breidne, M & Schwaag Serger, S. (2006) 
67 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 20-21 
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kostnader och på senare år har det därför blivit allt mer förekommande att utländska företag 

även ansluter delar av sin globala forsknings- och utvecklingsavdelning till redan befintliga 

produktionsanläggningar i Kina.68 Ett framtida problem ur utländska företags perspektiv är att 

den högre kinesiska utbildningsnivån leder till internationell utblick och perspektiv på egna 

levnadsförhållanden och därmed högre lönekrav.69

 
Ökningen av kinesiska patent är ett resultat av de reformer som genomförts av den kinesiska 

regeringen för att främja den tekniska utvecklingen i landet.70 Tidigare har utländska företag i 

Kina mött liten konkurrens från inhemska företag gällande teknologi och patent men Kina har 

på senare år kommit att bli ett av de länder med flest patentansökningar per år. Från att främst 

handlat om inhemska patent, vilka ökat med 80 procent per år, har nu även de internationella 

patentansökningarna ökat kraftigt. Dessa har tjugodubblats de senaste tio åren, vilket betyder 

att svenska företag förlorar en viktig konkurrensfördel när de forskningsintensiva kinesiska 

företagen söker internationell mark.71  

 
4.2 Öppenhet till handel och direktinvesteringar 
Värdlandets öppenhet till handel ligger ofta till grund för en positiv inställning till utländska 

direktinvesteringar och kan mätas som handelns andel av BNP. År 2005 uppgick den 

kinesiska handeln till 69 procent av BNP, vilket kan anses vara hög och relativt lika jämfört 

med andra värdländer för svenska direktinvesteringar.72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 44 
69 Ekonomisk debatt (nr 4: 2006) s.89 
70 Breidne, M & Schwaag Serger, S. (2006) 
71 www.awapatent.com/?id=10820 (2007-05-02) 
72 WDI 
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Figur:8 
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Källa: Författarnas illustration efter data från WDI73

 
I och med de ekonomiska reformerna samt det ökande handelsflödet uppkom behovet av 

stabila handelsvillkor med omvärlden och i december 2001 godkändes Kina som medlem i 

WTO. Medlemskapet medför ökad tillgång till utländska marknader och säkerställer de 

ekonomisk-politiska reformer dåvarande partiordföranden Deng Xiaoping startade i slutet på 

1970-talet.74 Innan 1979 sköttes utrikeshandeln av 12 statligt ägda handelsföretag och först så 

sent som 2001 blev internationell handel möjlig för samtliga kinesiska företag. Kina måste 

liksom övriga WTO-länder binda sina importtullar till enhetlig nivå. Bryter ett WTO-land 

tullavtalet för en vara måste motsvarande kompensation ges på en annan vara, vilket ger ett 

stabilt och förutsägbart system. I och med reformerna av tullsystemet sänktes Kinas 

genomsnittliga tullnivå från 16,4 procent till 9,8 procent. En varas tullvärde ska enligt WTO 

beräknas på försäljningspriset på marknaden och inte enligt det system med minimipris eller 

referenspris som tidigare tillämpades av kinesiska myndigheter. Vid en översyn av systemet 

2002 tillämpades försäljningspriset som tullvärde i 95 procent av fallen, men Kina erkänner 

att det fortfarande finns brister i systemet då problem med nyttjande av referenspriser liksom 

minimipris kvarstår.75 Med de sänkta tullkostnaderna blir svensk export till Kina billigare. 

Det geografiska avståndet på 700 mil76 medför dock fortfarande relativt höga 

                                                 
73 Handel definieras som summan av export och import. Mått på öppenhet för USA med data från ECOWIN 
beräknad som summan av export och import som andel av BNP.  
74 Widell, A. et al. (2003) s. 11 
75 Widell, A. et al. (2003) s. 29 
76 www.indo.com/cgi-bin/dist/place1=@174124/place2=@173961 (2007-04-12) (Avståndet Stockholm Beijing 
672 mil) 
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handelskostnader i form av långa transporter för svenska exportföretag vilket kan anses vara 

incitament för att istället med hjälp av direktinvesteringar nå den kinesiska marknaden. 

 
Mindre lokala företag har nu liksom tidigare problem med handelsrätter vilket försvårar 

handelsprocessen med utlandet, då dessa företag tvingas gå via agenter och andra 

mellanhänder. Kinas förpliktelse att införa fria handelsrätter kommer att ha undantag, där 

statliga företag fortfarande kommer att behålla handelsrätten. När Kina anslöts till WTO åtog 

de sig att följa reglerna om icke-diskriminerande behandling, vilket innebär att inga 

importvaror får ges sämre nationell behandling än inhemskt producerade varor. Regelverkets 

efterlevnad tycks dock vara något bristfällig. Vad gäller importkvoter vilka i vissa fall drabbar 

svenska exportvaror förbinder sig Kina att enligt WTO-avtalet inom en avvecklingsperiod 

avlägsna dessa, likväl som att reformera systemet för importlicenser. Vid genomförandet av 

dessa reformer kommer Kina att under en period framåt höja så väl tullnivåer som att minska 

importkvoterna för att skydda de strategiska sektorerna under uppbyggnadsprocessen. Under 

denna period kommer motsvarande svenska exportsektorer att missgynnas och även detta kan 

anses vara incitament till svenska direktinvesteringar. Implementeringen av landets åtaganden 

gällande WTO-avtalet går trögt enligt EU och USA, då tolkningsproblem uppstått kring Kinas 

åtaganden i synnerhet gällande licensavtalen, samtidigt som den kinesiska statens tycks 

ovillig att efterfölja avtalet.77

 
5 Tillväxtens bieffekter 

 
Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina har medfört en rad negativa effekter för 

samhället och ekonomin. Regeringens fokus ligger på tillverkningsindustrin, vilket medfört 

att tjänstesektorn hamnat i skymundan för utländska direktinvesteringar. År 2003 svarade 

industrisektorn för 53 procent av Kinas BNP vilket är en stor andel i jämförelse med i-

länderna. Tjänstesektorns andel samma år var 32 procent av BNP och anses vara betydligt 

mindre än för i-länder, där denna sektor vanligtvis är den större. Den begränsade 

tjänstesektorn anses vara ett hinder i den ekonomiska utvecklingen då företagstjänster annars 

är en viktig källa till nytänkande och vidareutveckling. Den fortsatt höga tillväxten i den 

kinesiska ekonomin hotas också av stora brister i den finansiella sektorn, vilken är i behov av 

reformer för att fungera under marknadsekonomiska former och attrahera utländska 

                                                 
77 Widell, A. et al. (2003) s. 24-34 
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investeringar.78 Dock har reformeringen av den kinesiska ekonomin stärkt bankväsendet och 

riksbankens trovärdighet, vilket medfört ökad stabilitet och viss anpassning till den nya 

marknadsekonomin.79  
 
5.1 Samhällsstruktur 
Storstadsregionerna längs kusten i sydöstra Kina var först att anamma de nya reformerna och 

har därmed blivit de ledande områdena i den industriella utvecklingen liksom de största målen 

för utländska direktinvesteringar.80 Forskning tyder på att de utländska företagen i största 

möjliga mån investerar i de områden där en kombination av tillgång på arbetskraft, köpkraft 

hos marknaden och en väl utbyggd infrastruktur är mest gynnsam. Detta har resulterat i att 

ovan nämnda regioner står som värd för cirka 90 procent av flödet av direktinvesteringar från 

utländska företag.81 Detta leder till ökade sociala klyftor i landet när inkomstfördelningen 

snedvrids och till att andelen av den kinesiska befolkningen som lever på landsbygden har 

minskat från cirka 80 procent i början av åttiotalet till cirka 60 procent 2005.82  

 
Generellt är skillnaderna i utbildning störst mellan storstadsinvånare och landsbygds-

befolkningen, vilket även gäller inkomstnivåerna. Inkomsten mätt som BNP per capita inom 

jordbruket är cirka 800 USD medan den inom tillverkningsindustrin ligger på cirka 5900 

USD.83 Denna dualism ses som ett växande hot mot den politiska stabiliteten i landet liksom 

mot den framtida ekonomiska tillväxten.84 Anpassning till WTO: s regelverk missgynnar de 

tidigare privilegierade statligt ägda företagen då denna kräver lika förutsättningar för samtliga 

företag och därmed ökad konkurrens, i vilken de statliga företagen inte hänger med. Detta har 

bidragit till stor förflyttning av arbetskraft från den minskade andelen statligt ägda företag till 

den växande konkurrenskraftiga privata sektorn. Denna förflyttning är inte helt problemfri 

och enligt Widell et al skapar den arbetslöshet och rubbningar i det sociala systemet vilket 

leder till sociala spänningar i landet.85  

 
 

 
                                                 
78 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 15-27 
79 Bernanke, B. (06-12-15) 
80 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 13 
81 Amiti, M. & Javorcki, B. (2005) s. 4 
82 Bernanke, B. (06-12-15) 
83 ibid 
84 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 18-28 
85 Widell, A. et al. (2003) s. 27 

 23



5.2 Miljöproblem och mänskliga rättigheter 
Den höga tillväxttakten i den kinesiska ekonomin har medfört stora miljöproblem med 

föroreningar av luft och vatten, energibrist liksom hälsoproblem hos den kinesiska 

befolkningen.86 Två tredjedelar av världens mest förorenade städer ligger i Kina och 

utsläppen från industrin drabbar inte enbart landet självt, utan även dess grannländer. En 

bidragande faktor till miljöproblemen är den stora energiåtgången i landet. Den kinesiska 

importen av olja ökar med mer än 30 procent per år samtidigt som landet är världens största 

producent av kol. Enligt The Economist är regeringen i landet väl medveten om 

miljöproblemen orsakade av den snabba tillväxten, men åtgärderna dröjer då regeringen inte 

är intresserade av att byta tillväxt mot miljöskyddande aktioner.87 Det ökande energibehovet 

gör att Kina i stor utsträckning efterfrågar nya energikällor och redan idag är Kina världens 

största användare av alternativ energi som exempelvis vind- och vattenkraft. Kina har liksom 

med miljön stora problem med mänskliga rättigheter. Enligt Amnesty är detta något utländska 

företag måste ta i beaktande då de investerar i Kina. De måste kräva att kinesiska 

partnerföretag följer internationella föreskrifter. Rapporter visar på att kinesernas 

arbetsförhållanden i vissa fall är usla, där vissa utsätts för livsfara i sin arbetsmiljö och andra 

tvingas till omänskliga arbetstider till mycket låga löner. En större medvetenhet hos den 

kinesiska staten om att de ständigt granskas av omvärlden har lett till att intresset för CSR 

(Corporate social responsibility) ökat.88 Enligt den kinesiska konstitutionen ska staten skydda 

medborgarnas mänskliga rättigheter, men den kinesiska regeringen är hårt kritiserad av 

omvärlden på grund av bristfälliga mänskliga rättigheter. I Kina tillåts endast ett politiskt parti 

(Kinas kommunistiska parti, KKP) och all kritik av partiet och dess verksamhet är förbjuden. 

Exempel på detta är att all media censureras, det finns ingen föreningsfrihet och kinesiska 

myndigheter tillämpar fortfarande tortyr och dödsstraff.89  

 
6 Investeringsklimatet i Kina 

 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för lokaliseringsspecifika faktorer i Kina som vi anser 

har väsentlig inverkan på svenska företags direktinvesteringsbeslut, samt om Kina som 

värdland kan erbjuda en gynnsam miljö för svenska företags företagsspecifika fördelar.  I 

                                                 
86 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 18 
87 The Economist (2007-03-31) s. 11 
88 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 29 
89 www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=4602 (2007-05-23) 
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september 2006 genomfördes lagändringar för att främja inflödet av utländska 

direktinvesteringar i den kinesiska ekonomin. Det är nu möjligt att betala investeringar med 

aktier och inte bara med kontanta medel som tidigare. Det är även obligatorium att kontakta 

myndigheter vid investeringar vilket ökar insynen och minskar risken för otillåtna affärer.90 

Vid kontakt med kinesiska myndigheter möts företagen av en relativt hög grad av byråkrati. 

En indikator på denna är att det tar i genomsnitt 48 dagar att starta ett företag i Kina, vilket 

kan jämföras med fem dagar i USA, 24 dagar i Tyskland och 18 dagar i Storbritannien.91 Den 

höga graden av byråkrati kan verka hämmande för utländska företags vilja att direktinvestera i 

Kina.  
 
6.1 Rättsväsende 
Företags investeringsvilja påverkas också negativt av ett icke-fungerande rättsväsende. Enligt 

Widell et al saknar det kinesiska rättsväsendet en tradition av oberoende. Domstolarna ska 

enligt konstitutionen vara oberoende av politiska riktlinjer, men så verkar inte vara fallet i 

Kina. Regeringen tillsätter domare likväl som de är aktiva i politiskt känsliga rättsprocesser. 

Att domstolarnas budget bestäms av regionala myndigheter tycks inte öka rättsväsendets 

politiska oberoende. Ett förändringsarbete har påbörjats, vilket bland annat innebär att högsta 

domstolen fått en tydligare roll och lagar kring handel och investeringar har reviderats. WTO-

avtalet kräver att staten publicerar samtliga ändringar av lagar och förordningar rörande 

företag och dess handel, vilket ökar förutsägbarheten i Kinas handelspolitik. Dock är de 

kinesiska lagarna många gånger svårtolkade, vilket försvårar handelsprocessen främst för små 

och medelstora företag. Storföretagens investeringar är av större vikt för landet, vilket medför 

ökade möjligheter för dessa företag att träffa överenskommelser med Kinas administration. 

Ett tillförlitligt rättsystem är viktigt för den kinesiska relationen till handelspartners liksom till 

investerare.92 Med detta minskar det kulturella avståndet mellan Sverige och Kina samtidigt 

som även de svenska företagens investeringsvilja ökar då deras medfödda nackdelar gentemot 

kinesiska företag minskar. De utländska företagen i Kina har fått ökad konkurrenskraft 

gentemot lokala företag efter en lagändring angående offentlig upphandling, vilket är en 

växande del av den kinesiska marknaden. Lagen säger att alla utländska företag ska behandlas 

lika, dock finns det fortfarande brister då inhemska företag favoriseras för att gynna Kinas 

strategiska sektorer. Upphandlingen ska enligt lagen också ske under full insyn utifrån och till 

                                                 
90 OECD Observer (03-2007) 
91 WDI 
92 Widell, A. et al. (2003) s. 22 
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de svenska företagens fördel hör att deras möjligheter att i framtiden delta i den kinesiska 

offentliga upphandlingsprocessen anses goda.93 Ett problem som kvarstår för utländska 

företag är att Kinas provinser konkurrerar med varandra om utländska direktinvesteringar. 

Företagen säger att de upplever det problematiskt att få tillgång till vissa marknader, då de 

lokala provinsregeringarna tillämpar olagliga handelshinder. Amiti och Javorcki vid IMF 

menar att de mest investeringsvänligt inställda kinesiska provinserna tenderar att vara de som 

attraherar flest utländska företag.94  

 
6.2 WTO-medlemskapets effekter 
Kina har genom WTO-medlemskapet förbundit sig att lätta på sina hinder mot utländska 

direktinvesteringar. Tidigare krav på delägande av godkänd kinesisk partner avskaffas till 

förmån för att i högre grad möjliggöra utländskt deltagande på marknaden. Det tidigare 

tvånget om viss teknologiöverföring till inhemska företag slopas likväl som minibeloppet för 

investeringar i tidigare skyddade sektorer höjs.95 Enligt medlemskraven från WTO skulle 

tidigare ställda kinesiska krav på utländska intressenter gällande bland annat minimibelopp på 

investeringar i landet, liksom exportkrav vara borttagna senast 2005. Studier tyder dock på att 

så inte är fallet då delar av de kinesiska kraven fortfarande finns kvar.96

 
Kinas nationella reform- och utvecklingskommission (NDRC) har dock gått emot WTO: s 

regler och beslutat att utländska direktinvesteringar i landet måste bidra till 

teknologiöverföring. Vidare har kommissionen sagt sig vara kritisk till utländska företag som 

skapar en monopolställning på den kinesiska marknaden. Utländska företag i Kina har ett 

intresse av att myndigheterna behandlar dem på samma sätt som inhemska företag vid 

upphandling och investeringar.97 Kinesiska företag i de strategiska sektorerna erbjuds 

förmånliga lån i statliga banker och har förtur gentemot utländska företag vid offentliga 

upphandlingar. Inhemska företag erhåller även större subventioner i form av exempelvis mark 

till att bygga fabriker. Inom tekniksektorn har företagen försökt införa en lokal standard på 

vissa produkter för att därigenom hindra utländska företag att tillträda marknaden. Mycket 

speciella krav ställs på utländska företag inom tjänstesektorn, vilket hindrar exempelvis 

utländska banker och försäkringsbolag från etablering på den kinesiska marknaden.98 Sådana 

                                                 
93 Widell, A. et al. (2003) s. 59 
94 Amiti, M. & Javorcki, B. (2005) s. 4 
95 Widell, A. et al. (2003) s. 25 
96 Hejlmborn, P-A. (2006) 
97 ibid 
98 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 19 
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investeringshinder är inte tillåtna enligt WTO. Slopandet av dessa hinder har varit en 

problemfylld procedur, vilket utredningar gjorda av WTO indikerar. Många otillåtna 

investeringshinder finns fortfarande kvar.99

 
6.3 Skatter 
Regeringen har försökt attrahera utländska direktinvesteringar genom låga skatter för att där 

igenom få hjälp att utöka infrastrukturen och förbättra inhemskt tekniskt kunnande. 

Bolagsskatten ligger idag på 30 procent som bas plus 3 procent som kan tas ut lokalt av 

provinserna. Utländska företag har möjligheten att utnyttja den investeringsvänliga 

skattepolitiken i Kina. Inom exempelvis tillverkningsindustrin är utländska företag helt 

skattebefriade de första två åren efter etablering och under de tre efterföljande åren har de 

skattelättnader på upp till 50 procent, vilket gör att skattesatsen landar på låga 15 procent. 

Genom att återinvestera sina vinster i Kina kan utländska företag också erhålla skatterabatter 

på upp till 40 procent. Tidigare har utländska och inhemska företag beskattats olika, men en 

ny skattelag gick igenom i mars i år och börjar verka från 2008. Den nya lagen medför en 

enhetlig skattesats på 25 procent för samtliga företag. Kinesiska företag med låg vinst samt 

företag inom högteknologi, jordbruk, infrastruktur och andra välfärdshöjande sektorer kan 

även efter första januari 2008 ha möjlighet att erhålla skattelättnader. Många tror att den nya 

skattelagstiftningen kommer att bidra till tillväxthämmande effekter, då utländska företags 

vilja att investera på den kinesiska marknaden kan komma att minska. Små inhemska företag 

inom tillverkningsindustrin kommer att förlora alla tidigare skattelättnader och därmed 

drabbas hårdast i det nya systemet. De stora företagen, främst de multinationella kommer på 

grund av sina högre vinster inte drabbas lika hårt och den nya skattesatsen på 25 procent 

kommer fortfarande vara attraktiv jämfört med övriga länder som återfinns i tabell 1, under 

förutsättning att dessa länders skattesatser förblir de samma.100

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Widell, A. et al. (2003) s. 27-44 
100 www.chinaorbit.com/china-economy/corporate-tax-china.html (2007-05-13) 
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Tabell: 1 

Bolagsskatt i procent 2005
Finland 26
USA 40
Storbritannien 30
Nederländerna 32
Danmark 28
Norge 28
Tyskland 38
Belgien 34
Frankrike 34
Spanien 35
Kina 33/15
Sverige 28
Källa: Sammanställd av författarna efter data från KPMG 

 
6.4 Piratkopiering och korruption 
Lagstiftning gällande immaterialrätt har genomgått stora förändringar de senaste tio åren. 

Kina som värdland har dock fortfarande stora problem med piratkopiering som gör 

marknaden riskfylld för utländska varumärken. Vissa utländska producenter har valt att anlita 

vaktbolag som kontrollerar de kinesiska tillverkarna för att därigenom kringgå risken för 

piratkopiering. Detta är problem som leder till att förmågan för utländska företag att nyttja 

sina företagsspecifika fördelar i varumärken minskar, och att de därmed undviker den 

kinesiska marknaden. I och med den bristande lagstiftningen ifrågasätts de kinesiska 

myndigheternas vilja att ta itu med problemen.101 Bristfälligheten i den kinesiska 

lagstiftningen innebär även svårigheter att skydda andra immateriella tillgångar som patent 

och produktionsteknologi.102 Detta tenderar att leda till att Kina går miste om direkt-

investeringar inom forskning, design och förädlad produktion samtidigt som även inhemska 

innovationsföretag drabbas av plagiering och falska kopior.103 Genom att behålla produktion 

inom företaget och låta ett dotterbolag verka på den kinesiska marknaden istället för att 

licensiera ett inhemskt företag undgår svenska företag till viss del de risker och indirekta 

kostnader som kommer av piratkopiering och skadade varumärken. 

 
Liksom piratkopiering är korruption ett växande problem i Kina. Schwaag Serger och 

Widman menar att korruptionen är ett hot mot framtida tillväxt.104 Även kreditförsäkrings-

företaget Ducroire Delcredere som bygger sitt riskmått på indikatorer från bland andra IMF 
                                                 
101 Widell, A. et al. (2003) s. 50 
102 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 28 
103 Hejlmborn, P-A. (2006)  
104 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 18 
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och Världsbanken bedömer den kommersiella risken i Kina som mycket hög, medan den 

politiska risken dock anses låg.105 Proportionellt med att Kinas BNP ökat, har även 

korruptionen ökat. Idag är den ett stort problem och är så gott som inbyggd i det politiska 

systemet. Utåt sett lägger regeringen stor vikt på att bekämpa problemen men ingen kan 

längre förneka korruptionens närvaro. Att korruptionen skapar problem i Kina är ett faktum, 

men det råder delade meningar om vad som ligger till grund för den. Vissa menar att det 

korrupta samhället är skapat av de marknadsekonomiska reformerna då kapitalismens intåg 

gjort befolkningen pengaorienterad och girig. Majoriteten av befolkningen anser dock att det 

var kommunismen med sitt politiska system och sin lilla privilegierade samhällsgrupp, som 

skapade problemen. Andra anser att problemet grundats av den kinesiska kulturen där 

personliga relationer i årtusenden värderats högre än lagen. Detta innebär att korruptionen 

kommer att bestå, oavsett val av politiskt system och för att som företag överleva i Kina måste 

korruptionen accepteras.106  Enligt Wei finns det flera sätt för utländska företag att kringgå 

kinesiska tullar, majoriteten involverar mutor till kinesiska tulltjänstemän. Pengar är inte den 

muta som dominerar i Kina då kinesiska tjänstemän kan ställas inför rätta för mutbrott. De 

mutor som istället är vanligast förekommande är studieresor till väst, jobberbjudanden och 

studieplatser i utlandet för familjemedlemmar.107

 
Graden av korruption i ett land mäts av bland andra Transparency International (TI). TI är en 

global lobbyorganisation som arbetar för att motverka korruption i världen och de 

sammanställer varje år det globala korruptionsindexet CPI, (Corruption perceptions index). I 

detta index graderas varje land på en tiogradig skala där tio säger att landet är fritt från 

korruption och noll säger att nästan alla affärer som genomförs påverkas av korruption.108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105www.ducroiredelcredere.be/WebDucDel/Website.nsf/AllWeb/China?OpenDocument&Disp=1&Language=en  
(2007-05-07) 
106 American Journal of Economics and Sociology. (nr 1: 2002) 
107 The Review of Economics and Statistics (2000) s. 1–11 
108 Wei, S-J. (2001) s. 1–11 
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Tabell:2 

 CPI 2006
Finland 9.6
USA 7.3
Storbritannien 8.6
Nederländerna 8.7
Danmark 9.5
Norge 8.8
Tyskland 8.0
Belgien 7.3
Frankrike 7.4
Spanien 6.8
Kina 3.3
Sverige 9.2

 

Källa: Sammanställd av författarna 
utifrån  data från  Transparency International 

 
Enligt CPI för 2005 mäter Kinas korruption till 3,3, vilket indikerar att den är hög jämfört 

med resterande länder i tabell 2.109 Det vi kan se som ett problem är att då Sverige med sin 

låga grad av korruption möter Kinas kultur med utbredd korruption uppstår etiska och 

moraliska dilemman för svenska företag. 

 

7 Direktinvesteringarnas fördelar och nackdelar  
ur kinesiskt perspektiv 

 
Utländska direktinvesteringar ses generellt som positivt för den kinesiska ekonomin. Enligt 

studie gjord av OECD har de utländska direktinvesteringarna bidragit till den kinesiska 

industrins utveckling både storleksmässigt i form av att de genererat nya inhemska företag 

samt att befintliga företag har fått tillgång till ny teknologi som ökat effektiviteten och 

konkurrenskraften.110 Forskningsresultat tyder på att utländska direktinvesteringar är en av de 

viktigaste kanalerna för utvecklingsländer gällande tillgången till ny produktionsteknologi för 

de inhemska företagen.111 Inflödet av direktinvesteringarna i den kinesiska ekonomin har 

även bidragit till fler arbetstillfällen vilket hjälper till att reducera den stora andelen kineser 

som lever i fattigdom.112 Direktinvesteringarna i Kina har haft en betydande positiv inverkan 

på den kinesiska handeln genom att de ökat landets export. Enligt The Economist kan hela 

handelsöverskottet förklaras av den växande monteringsindustrin, vilken idag står för över 

                                                 
109 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005 (2007-04-11) 
110 Pugel T. (2007) s.336-337 
111 Lundin, N. et al. (2007) s. 20 
112 Pugel T. (2007) s.336-337 
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hälften av Kinas totala export.113 Den utbredda närvaron av utländska företag på den 

kinesiska marknaden har också ökat landets export av högteknologiska produkter. Denna 

export domineras dock fortfarande av de utlandsägda företagen, medan de inhemska 

företagens export består främst av textilier, råvaror och monterade produkter. Den ökande 

exporten hjälper till att stärka Kinas konkurrenskraft på världsmarknaden och landet står idag 

för en tredjedel av världens totala export. Till skillnad från den stora tillverkningssektorn dras 

tjänstesektorn med handelsunderskott och Kina har långt kvar till att uppnå internationell 

konkurrenskraft i denna. De utländska direktinvesteringarna har varit en viktig drivkraft 

bakom den växande importen, då utländska företag står för hälften av den totala importen.114  

Världsbankens prognoser tyder på att Kinas importtillväxt i år kommer att vara större än 

USA: s, vilket skulle göra Kina till världens största importör.115  

 
För att öka den kinesiska konkurrenskraften uppmuntrar regeringen utländska företag att 

investera i fabriker. Detta medför spridningseffekter då teknologisk kunskap överförs till 

arbetskraften i kinesiska partnerföretag. Direktinvesteringar har även visat sig vara positiva 

för konkurrensen på den inhemska marknaden då utländska företag påverkar de inhemska 

företagen genom priser och marginalkostnader.116 Utbyggd infrastruktur samt bättre 

utbildning är exempel på spridningseffekter genererade av utländska företags närvaro på den 

kinesiska marknaden.117 En nackdel är dock att den största delen av de utländska 

direktinvesteringarna i Kina gått till tillverkningsindustrin och en betydligt mindre del till 

lokala infrastrukturprojekt. Största delen av investeringarna i infrastruktur är finansierade med 

hjälp av inhemska fonder, knappt 10 procent av investeringarna kommer från utlandet.118

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 The Economist (2007-03-31) s. 9 
114 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 26-42 
115 The Economist (2007-03-31) s. 10 
116 Lundin, N. et al. (2007) s. 20 
117 Herzing, M. (2006) s.32  
118 Schwaag Serger, S. & Widman E. (2006) s. 16-39 
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8 Sammanfattande analys 

 
Efter att ha överblickat den kinesiska ekonomin kan vi konstatera att svenska 

direktinvesteringar möter många fördelar och nackdelar liksom paradoxer i värdlandet Kina. 

Möjliggörandet till utländska direktinvesteringar i Kina ligger i de ekonomiska reformer 

landet genomgått, vilka tills idag bidragit till ett gynnsamt klimat för svenska direkt-

investeringar. Ser vi ur svenska företags perspektiv kan till Kinas fördel konstateras att 

landets komparativa fördelar i form av marknadsstorlek, låga löner och naturtillgångar skapar 

lokaliseringsspecifika fördelar för svenska direktinvesteringar. I enlighet med Heckscher och 

Ohlins teorier har Kina i och med sin komparativa fördel i form av låga löner specialiserat sig 

på arbetskraftsintensiv tillverkningsproduktion. Svenska företag med arbetskraftsintensiv 

produktion som tillämpar vertikal direktinvestering och lokaliserar produktionen i Kina kan 

använda landet som plattform för export och därmed ytterligare utnyttja marknadens 

lokaliseringsspecifika fördelar. Marknadsstorleken som lokaliseringsspecifik fördel anser vi 

påverka samtliga svenska företags direktinvesteringsbeslut positivt, oavsett verksamhet. Den 

empiriska forskningen har förklarat marknadspotentialens stora betydelse för 

lokaliseringsbeslutet vilket kan verka paradoxalt i fallet Kina. Ser vi till figur 4 kan vi 

konstatera att den kinesiska marknadens storlek erbjuder potential och förmåga att erbjuda 

svenska företag stordriftsfördelar genom horisontell direktinvestering. Landets låga BNP per 

capita vittnar om en låg inkomst, vilket dock skulle anses uppvägas av de 1,3 miljarder 

potentiella kunderna i landet. Eftersom marknadens storlek och efterfrågan verkar ha störst 

dragningskraft kan direktinvesteringarna till största delen gynnas av horisontell karaktär. Det 

verkar dock som båda teorierna kan tillämpas i svenska företags direktinvesteringsbeslut 

gällande den kinesiska marknaden. 

 
Enligt teorin söker multinationella företag vinstmaximering och god miljö med låg risk för 

sina företagsspecifika fördelar. Det är dock tveksamt om Kina med sin kommersiella risk, 

höga grad av korruption och nyckfulla administration erbjuder detta. Vi anser det därför 

paradoxalt att Kina i verkligheten är ett så pass attraktivt värdland för svenska 

direktinvesteringar. En möjlig förklaring till detta skulle vara att de kostnader som riskerna 

medför övervägs av vinsterna som den kinesiska marknaden erbjuder. Det är svårt att säga hur 

Kinas roll som värdland för svenska direktinvesteringar kommer att se ut i framtiden.  Det 
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rådande skatteklimatet i Kina är gynnsamt för svenska företag ur ett lokaliseringsspecifikt 

perspektiv. Skattehöjningen med tio procent från och med 2008 kan få negativa effekter på 

Kinas attraktionskraft som värdland. Den negativa skatteelasticiteten för direktinvesteringar 

kan komma att minska inflödet av svenska direktinvesteringar till Kina med motsvarande sex 

procent, om skatteelasticiteten på -0,6 antas gälla även svenska företag. De svenska företagens 

teknologiska försprång är inte längre till lika stor fördel, då de kinesiska företagens tillgång på 

patent ökat deras konkurrenskraft. Fortsätter utvecklingen i denna riktning kan svenska 

företags konkurrensfördel gå förlorad. 

 

Ur kinesiskt perspektiv kan sägas att utländska direktinvesteringar bidragit till landets ökade 

konkurrenskraft. Den kinesiska taktiken tycks enligt oss ha fungerat. Att tidigt i reformerings-

processen öppna upp landet för utländska aktörer och genom spridningseffekter ta del av ny 

kunskap och teknologi har varit ett lyckodrag. Vi kan se resultatet i utvecklingen av de 

strategiska sektorerna och den stora ökningen av kinesiska patentansökningar. Utifrån dessa 

fakta kan konstateras att Kina knappat in på sina konkurrenter i väst. Ett strategiskt drag för 

Kina i framtiden skulle vara att lägga större vikt vid tjänstesektorn. Genom att attrahera mer 

utländska direktinvesteringar till denna sektor skulle Kina kunna erhålla spridningseffekter på 

samma sätt som i fallet med tillverkningsindustrin. Att Kina nu antar en mer restriktiv 

inställning till utländska direktinvesteringar kan anas i uttalanden av NDRC samt det faktum 

att Kina inte genomfört de förändringar WTO-avtalet krävt.  Skattehöjningen för utländska 

företag kan också ses som ett led i denna i utveckling. Huruvida detta indikerar att inom en 

snar framtid helt stoppa inflödet av direktinvesteringar och skapa självständighet låter vi vara 

osagt. Men att reformerna nu går i en annan riktning än de gjorde för 28 år sedan ser vi som 

ett faktum. Till nackdel är att Kinas regering i sin iver kan komma att förlora folkets stöd. Den 

politiska risken i landet är i dagsläget låg men som tidigare sagts om lönerna kan den allt 

högre utbildningsnivån i Kina leda till att folket får upp ögonen och kräver radikala 

förändringar av det totalitära politiska systemet. 
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Appendix 1 

 
 

 
Källa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (2007-05-21)

 
Kina i korthet 

 
Officiellt namn: Folkrepubliken Kina 
Huvudstad:  Beijing 
Provinser:  22 stycken (Taiwan exkluderat)  
Yta:  9 569 960 km2 (Sverige 450 295 km2) 
Folkmängd:  1 313 974 milj. (2006) 
Officiellt språk: Mandarin (rikskinesiska) 
Religion:  Ingen officiell religion 
Statsskick:  Folkrepublik 
Statschef:  President Hu Jintao 
Regeringschef: Premiärminister Wen Jiabao 
Större politiska partier: Kinas Kommunistparti (KKP) 
Senaste allmänna val: Enpartistat (formellt flerpartistat) – avsaknad av fria val 
Valuta:  Yuan /Renminbi 
BNP (total):  2251 miljarder USD (2005) 
BNP/capita:  1700 USD (2005)  
Import (andel av BNP): 29% (2005) 
Export (andel av BNP): 34% (2005) 
Största handelspartners: EU, USA, Japan, Hongkong, ASEAN  
Källa: Exportrådets landrapporter och Nationalencyklopedin  
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