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Inledning  

 

I början av denna månad, publicerade Världsbanken en rapport kallad "Investeringar över 

gränserna", som analyserar vissa element i 87 länder som anses viktiga för att skapa en positiv 

miljö för utländsk investering, som exempel på detta kan nämnas lagstiftning, reglering och 

kommersiell praxis. För detta ändamål undersöks fyra huvudområden, såsom begränsningar för 

utländskt kapital; formaliteter för att starta företag med utländskt kapital; möjligheten att förvärva 

fastigheter för industriella ändamål, och slutligen hur skiljeförfarande används som ett alternativ 

till att lösa kommersiella tvister. 

 

Denna rapport ger viktig information angående alla 87 länders ekonomi och offentliga system,  

samtidigt som det ger en förteckning över de områden som bör stärkas och göras mer flexibelt, 

med syfte att skapa ett gynnsamt klimat för utländsk investering.  

 

En av slutsatserna i Världsbankens rapport är att Chile är ett av de bästa länderna i världen att 

investera. 

 

Viktiga egenskaper som främjar utländsk investering, enligt Världsbanken 

 

Världsbankens rapport konstaterar att bland de viktigaste faktorerna för att lyckas locka utländska 

investeringar, är tillgången till information från offentliga institutioner, samt dess grad av 

tillförlitlighet, vilket betyder att det är bra om offentliga institutioner har webbplats. En annan 

faktor som Världsbankens rapport betonar är vikten av att erbjuda aktualiserad lagstiftning på 

Internet.  

 

Det framhävs också i denna undersökning att de länder som har en svag lagstiftning och som inte 

skyddar effektivt utländska företag, till slut får mindre utländska investeringar, medan de länder 

som har en tendens att attrahera utländska företag, är de som ger tillträde till olika ekonomiska 

områden, såväl de som har starka lagar till skydd för investerarnas intressen. 

 

Världsbanken konstaterar att de länder som hade goda utvärderingar i undersökningen, och som 

har lämpliga statliga och sociala strukturer för utländsk investering är de som tillåter utländsk 

kapital i den primära sektorn, i fabriks och tjänsteproduktionen; som främjar likabehandling av 

utländsk o inhemsk investering; som har öppna och enkla procedurer för att starta företag och 

som har starka lagar rörande skiljeförfarande för att lösa  kommersiella tvister. 
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Chiles placering   

 

Enligt Världsbankens rapport har Chile en av världens mest öppna ekonomi för utländsk 

investering, eftersom det har nästan ingen begränsning som kan förhindra utländskt kapital. Detta 

kan man se i alla 33 områden som Världsbanken har analyserat, vilket ingår bankväsendet, 

försäkringsindustrin, telekommunikationsindustrin och jordbruket.  

 

Det betonas också i undersökningen att Chile kräver få formaliteter för att starta ett utländskt 

företag. I Chile dröjer det endast 29 dagar för detta ändamål, väl under genomsnittet för 

Latinamerika, vilket är 74 dagar, och även genomsnittet i världen, som är 42 dagar. Chiles närmar 

si genomsnittet för OECD-länderna, vilket är 21 dagar. 

 

Slutsats 

 

I överenstämmelse med Världsbankens huvudsyfte, vilket är att minska fattigdomen och förbättra 

levnadsstandarden för människorna i låginkomstländerna, har det framhävts i undersökningen, 

vikten av utländsk investering för den ekonomiska utvecklingen.  

 

Chile får en framträdande plats inom denna undersökning, som svar på dess stabila, ekonomiska, 

sociala och statliga struktur, som är attraktivt för utländsk investering. Man kan också nämna 

andra utredningar som rör viktiga delar och som främjar utländsk investering, som till exempel 

undersökningen från The Economist och Institute For Business Value som tillhör IBM, i förhållande 

till den digitala ekonomin. I denna utredning kommer Chile på 30: e plats i en lista över 70 länder 

(Sverige på första plats), vilket betyder att Chile är bäst i Latinamerika särskilt i fråga om 

företagsklimat och rättsregler. En av orsakerna som har gjort att Chile har framhävt sin position 

inom detta område är framstegen som de har haft för utveckla och sprida användningen av 

internet i landet.  

 

Man kan också nämna som en intressant faktor som kan gynna och förbättra förutsättningarna för 

utländsk investering, är det att Chile har avancerat kraftigt de senaste åren med att reformera det 

rättsliga systemet, särskilt proceduren inom kriminal och arbetsrätten. Denna reform har till syfte 

att införa ett muntligt och öppen rättsprocess för att uppnå större effektivitet och insyn i 

rättegångarna. Reformen som kommer att ändra proceduren i civilrätten är för närvarande ett 

lagförslag i kongressen. Inom samma område bör det noteras att rättsväsendet har en webbplats, 

(www.poderjudicial.cl), som möjliggör information online om utvecklingen i de flesta 

rättegångarna.  

 

Med tanke på Chiles gynnsamma klimat för att skapa goda förutsättningar för utländsk industri, 

och att det har anslutit sig till OECD som första Sydamerikanska stat, som resultat av det viktiga 

arbete som har utförts inom ekonomin och socialpolitiken, kan man anse att Chile nu har alla 

förutsättningar för att vara en intressant marknad för utländsk investering, inte bara som 

målmarknad utan också som en plattform för tillträde till andra marknader i Sydamerika.  

 


