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Resumo:
O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) na República Dominicana possui
importância econômica e política, já que é um dos determinantes principal do crescimento
econômico do país. Neste sentido, este artigo se propõe estimar os determinantes do IDE da
economia dominicana. Adotou-se a estimativa do modelo gravitacional com abordagem de
Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML), para o período 1993-2015, e do IDE dos 19
principais parceiros do país. Os resultados conseguidos demonstraram que o volume de
investimento estrangeiro é afetado pelo tamanho dos mercados, distância, taxa de inflação e
câmbio. Além disso, destacasse a não significância das instituições tanto político e social
como financeira e econômica como determinantes do ingresso do capital externo para
República Dominicana.
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Abstract
Foreign Direct Investment (FDI) in the Dominican Republic has economic and
political importance, since it is one of the main determinants of the country's economic
growth. In this sense, the present study aimed to evaluate the determinants of FDI in the
Dominican economy. It was adopted the estimation of the gravitational model with Poisson's
Pseudo Maximum Likelihood (PPML) approach, for the period 1993-2015, and FDI from the
19 main partners in the country. The results obtained evidenced that the incoming volume of
foreign investment is affected by the size of the markets, distance, rate of inflation and
exchange rate. In addition, the non-significance of politico-social and economic-financial
institutions was highlighted as a determinant of the inflow of foreign capital into the
Dominican Republic.
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