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Oversikt over internasjonale faktorbevegelser

 Internasjonale faktorbevegelser omfatter
 Utenlandske direkte investeringer

- strategiske, langsiktige internasjonale transaksjoner utført av 
flernasjonale selskaper

 Internasjonal arbeidskraftmobilitet

 Internasjonale kortsiktige kapitalbevegelser (finansiell kapital)

 Internasjonale faktorbevegelser står overfor 
restriksjoner
 Immigrasjonsbestemmelser

 Restriksjoner på kapitalbevegelser og oppkjøp



Utenlandske direkteinvesteringer og 
flernasjonale selskaper

 Utenlandske direkteinvesteringer
 investeringer som gjøres i næringsvirksomhet i andre land enn der investor er 

hjemmehørende. 
 investeringer>10%, dvs. kontrollerende poster, som skiller investeringene fra 

finansielle porteføljeplasseringer. 

 Veksten i utenlandske direkteinvesteringer reflekterer fremveksten og 
utbredelsen av flernasjonale selskaper

 Motiver for utenlandske direkteinvesteringer:
 Eierskapsfordel (ex. produkt, prosess, teknologi, varemerke)
 Lokaliseringfordel (eksport versus lokal tilstedeværelse)
 Internaliseringsfordel (outsourcing versus egenproduksjon; ex. Beskyttelse av 

patent).

 Vi skiller mellom to typer utenlandske direkteinvesteringer
 Vertikale UDI (oppsplitting av verdikjeden)
 Horisontale UDI (lokal tilstedeværelse)



Veksten i direkte utenlandske investeringer i et 
verdensøkonomisk perspektiv

Årlige vekstrater, % 1986-90 1991-95 1996-99

Brutto nasjonalprodukt 11.7 6.3 0.7

Verdenshandel 15.4 8.6 1.9

Utenlandske direkteinvesteringer
- årlige strømmer (inngående)
- beholdning (inngående) 
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Internasjonale fusjoner og oppkjøp 26.4 23.3 50.0



Veksten i direkte utenlandske investeringer i et 
verdensøkonomisk perspektiv



Hvor investeres det? 
FDI inflows 2004
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Direkte utenlandsinvesteringer og 
finanskrisen



Fakta om veksten i utenlandske 
direkteinvesteringer (UDI)

 Internasjonale fusjoner og oppkjøp
 80% av UDI i verden = internasjonale fusjoner og oppkjøp 
 den markante økningen i utenlandske direkteinvesteringer 

= i første rekke et uttrykk for restruktureringer på eiersiden

 Multinasjonale foretak 
 står for to tredeler av verdenshandelen;
 halvparten av verdenshandelen de genererer er handel 

mellom enheter i samme foretak lokalisert i forskjellige 
land;

 en tredel av verdenshandelen er å regne for internhandel i 
multinasjonale foretak. 



Utenlandske direkteinvesteringer:
Grenseoverskridende M&A og nyetableringer

 Handler om transnasjonale eierforhold
 Handler om hjemmemarkedseffekter
 Handler om vertslandseffekter

 Sysselsetting
 Kunnskapslekkasjer
 Klyngeeffekter



Internasjonalisering av norske 
flernasjonale selskaper

Kilde: Heum (2004)



Vi investerer omlag dobbelt så mye ute som 
utlendinger gjør i vårt næringsliv:



EU 
- dominerende utenlandske eier i Norge:



EU største sender og mottaker av FDI 
til/fra Norge:

 60% av de inngående direkte utenlandsinvesteringene i 
Norge kommer fra EU

 62% av de utgående direkte utenlandsinvesteringene fra 
Norge går til EU

 Norge mottar relativt lite direkte investeringer – sett i et 
Europeisk perspektiv  

 Norske foretak investerer relativt mye ute – sett i et 
Europeisk perspektiv



Norge mottar mindre utenlandske 
direkteinvesteringer enn EU land:



Norske foretak investerer mer ute enn  
EUs foretak:



Norske foretaks motiver for etablering av datterselskap 
i utlandet (andel som svarte ganske stor, og stor betydning)

Motiv Prosent

Nærhet til kunder/nye markeder 78

Utnytting av synergieffekter i konsernet 39

Tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft i vertsland 32

Tilgang på patenter eller merkevarer i datterselskapet 31

Tilgang på kompetanse i datterselskapet 30

Innpass i kompetanse/teknologimiljø i vertsland 25

Lavere transportkostnader til markedet 24

Overkomme handelshindringer av politisk art 14

Tilgang på arbeidskraft med lavt lønnsnivå i vertsland 12

Fordelaktig skattepolitikk, avgiftspolitikk el i vertsland 10

Tilgang og pris på energi/naturressurser i vertsland 6

Fordelaktig rammebetingelser for FoU i vertsland 2



Internasjonal arbeidskraftsmobilitet:
En enkel modell
 En modell med 1 vare og 2 innsatsfaktorer (land og arbeidskraft)

 Antar at arbeidskraften har avtakende grenseprodukt (MPL): hver 
arbeider blir mindre effektiv når en ny arbeider ansettes på det 
samme stykke land.

 Fullkommen konkurranse gir reallønn=MP

 Hjemlandet har relativ rikelig tilgang på arbeidskraft og Utlandet 
relativ rikelig tilgang på land
 MPL (og derfor lønn) lavere i Hjemlandet enn i Utlandet.
 Arbeidere i Hjemlandet har et incentiv til å migrere til Utlandet.

 Arbeidsmigrasjon fra Hjemland til Utland gir økt lønn i Hjemlandet 
og redusert lønn i Utlandet.

 Incentiv til arbeidsmigrasjon inntil lønnen er lik i begge land.



Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)



Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)



Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)



Internasjonal arbeidskraftsmobilitet: 
Konsekvenser for produksjon og velferd

 Arbeidsmigrasjon fra Hjemlandte til Utlandet øker 
verdensprouksjonen:
 Produksjonen i Utlandet øker med arealet  under MPL* kurven fra OL1

til OL2

 Produksjonen i  Hjemlandet faller med arealet under MPL kurven fra 
OL2 til OL1

 Total gevinst for verden i økt produksjon= ABC; Max. velferd/produksjon 
for verden oppnådd når MPL er det samme i begge land

 Vinnere: Migrantene, arbeidstakerne som er igjen i Hjemlandet, 
landeierne i Utlandet.

 Tapere: Arbeidstakerne i Utlandet og landeierne i Hjemlandet.



Samspill mellom Internasjonal 
arbeidskraftsmobilitet og handel

 Heckscher-Ohlin model predikerer at handel ivarer er et 
alternativ til faktormobilitet  

 Ytelsene fra innsatsfaktorene er “innbakt” i varene , slik at 
verdien av varene reflekterer verdien/produktiviteten til 
faktorene som produserte dem (les: faktorinnhold i handel) 

 Internasjonale lønnsforskjeller:
 Arbeidskraftsmobilitet og handel burde iht teorien gi FPU. 

 Men internasjonale lønnsforskjeller består bl.a. pga:

 Internasjonale teknologiforskjeller

 Hindringer/barrierer for handel og mobilitet

 Land produserer forskjellige varer



Effekter av internasjonal arbeidskraftsmobilitet:
Empiri



Faktormobilitet versus handel:
EUs indre marked og migrasjon fra Sør-Europa

Figure 4.1
Migrations rates from Southern Europe
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Arbeidsmigrasjon inn i Norge:
Øst-utvidelse og arbeidstillatelser

Kilde: UDI


	ARBEIDSMIGRASJON. KAPITALBEVEGELSER OG Flernasjonale selskaper
	Oversikt over internasjonale faktorbevegelser
	Utenlandske direkteinvesteringer og flernasjonale selskaper
	Veksten i direkte utenlandske investeringer i et verdensøkonomisk perspektiv 
	Veksten i direkte utenlandske investeringer i et verdensøkonomisk perspektiv 
	Hvor investeres det? �FDI inflows 2004
	Direkte utenlandsinvesteringer og finanskrisen
	Fakta om veksten i utenlandske direkteinvesteringer (UDI)
	Utenlandske direkteinvesteringer:�Grenseoverskridende M&A og nyetableringer
	Internasjonalisering av norske flernasjonale selskaper
	Vi investerer omlag dobbelt så mye ute som utlendinger gjør i vårt næringsliv:
	EU �- dominerende utenlandske eier i Norge:
	EU største sender og mottaker av FDI til/fra Norge:
	Norge mottar mindre utenlandske direkteinvesteringer enn EU land:
	Norske foretak investerer mer ute enn  EUs foretak:
	Norske foretaks motiver for etablering av datterselskap i utlandet (andel som svarte ganske stor, og stor betydning)
	Internasjonal arbeidskraftsmobilitet:�En enkel modell
	Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)
	Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)
	Internasjonal arbeidskraftsmobilitet (forts)
	Internasjonal arbeidskraftsmobilitet: Konsekvenser for produksjon og velferd
	Samspill mellom Internasjonal arbeidskraftsmobilitet og handel
	Effekter av internasjonal arbeidskraftsmobilitet:�Empiri
	Faktormobilitet versus handel:�EUs indre marked og migrasjon fra Sør-Europa
	Arbeidsmigrasjon inn i Norge:�Øst-utvidelse og arbeidstillatelser

