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SAMMANFATTNING 
 

Klimatfrågan är en av vår tids största globala problem, där 17 procent av världens 

växthusgasutsläpp sker på grund av avskogning. På senare tid har skogen fått en allt 

större roll inom de internationella klimatförhandlingarna, då det inte existerat någon 

reglering av växthusgasutsläpp från avskogning. I denna uppsats undersöks 

Världsbankens FCPF (Världsbankens Forest Carbon Partnership Facility) inom ramen för 

teorin bakom miljökuznetskurvan. Miljökuznetskurvan är specificerad för sambandet 

mellan avskogningstakten och inkomsten per capita samt godkända finansieringsbelopp 

finansierade av FCPF. Studien lägger fokus på 21 utvecklingsländer som Världsbankens 

FCPF finansierat de senaste åren. Skattningsmetoden som används är en multipel linjär 

regression med fixa effekter samt en tidsserieanalys för respektive land under perioden 

1990 – 2015. Resultatet för en del av studiens utvecklingsländer indikerar på att 

förändringen i avskogning följer en miljökuznetskurva. De godkända bidragen 

finansierade av Världsbankens FCPF har olika effekt på avskogningstakten beroende på 

vilket land som analyseras.  
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1 INTRODUKTION 
 
Världens regnskogar var i stort sett orörda före industrialiseringen som började omkring 

år 1750 men sedan dess har utnyttjandet av skogarna ökat. Under det senaste årtiondet 

har den globala efterfrågan på produkter som soja och palmolja ökat och detta har 

medfört att stora plantager ersatt det som tidigare var skogsområden. (Globalis, u.å.a) 

Kravet på inkomst och ekonomisk tillväxt har ökat efterfrågan på jord- och 

skogsbruksprodukter vilket bidrar till avskogning (Culas, 2012). Avskogning leder även 

till utrotning av arter, då det försvårar parningsprocessen samt gör det svårare för djuren 

att hitta den mat de är anpassade till att leva av (Globalis, u.å.b). Med avskogning menas 

att skog avverkas och marken övergår till annan markanvändning som till exempel 

jordbruksmark eller för att bygga vägar. I tropikerna kan sådan jordbruksmark överges 

efter ett antal år då den är näringsmässigt utarmad. Nya träd kan långsamt växa men detta 

klassas ändå som avskogad mark. (Naturvårdsverket, 2009) Innan industrialiseringen var 

cirka tretton procent av jordens yta täkt med tropisk skog och idag finns det ungefär sex 

procent kvar. (Globalis, u.å.a).  

 

Länder har under lång tid lagt fokus på företeelser som står för de högsta utsläppen och 

har inom dessa områden ställt strängare utsläppskrav (UNFCCC, u.å.). På senare tid har 

skogen fått en allt större roll inom de internationella klimatförhandlingarna, då det inte 

existerat någon reglering av växthusgasutsläpp från avskogning (Naturvårdsverket, 

2009). 17 procent av världens utsläpp av växthusgas sker på grund av avskogning 

(Världsnaturfonden WWF, 2014a). Klimatpåverkan av den pågående skövlingen kan 

liknas vid förbränning av fossila bränslen. När skog avverkas i snabbare takt än vad det 

tar för ny skog att växa upp, blir konsekvensen ökad koldioxid i atmosfären vilket bidrar 

till ökad växthuseffekt. (Världsnaturfonden WWF, 2013) Sedan klimatkonventionens 

11:e partsmöte år 2005 har konceptet REDD (Reducing Emission from Deforestation and 

Forest Degradation) och dess tillvägagångssätt diskuterats (Naturvårdsverket 2009). 

Syftet med REDD är att det ska löna sig för utvecklingsländerna att bevara sina skogar 

och för att det ska fungera krävs internationell finansiering med stöd till 

utvecklingsländerna (Världsnaturfonden WWF, 2009). Konceptet har utvecklats med 

tiden, från att bara inkludera avskogning (RED) till att sedan inkludera utarmning av skog 
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(REDD) och slutligen även beaktandet av skogsskydd, hållbart skogsbruk samt 

förstärkandet av skogens kollager (REDD+) (Naturvårdsverket, 2009).  

 

Ursprungsbefolkningen måste utgöra en grundförutsättning i ett REDD-system både 

gällande utformning- och genomförandefasen. Om inte ursprungsbefolkningen får vara 

med vid förhandlingarna riskerar initiativen att leda till tvångsförflyttningar, konflikter, 

korruption, ökad fattigdom samt att finansieringen inte kanaliseras på ett kontrollerbart 

sätt. Om finansieringen går till på rätt sätt och kommer de fattigaste tillgodo kan det leda 

till inkomstökningar och tillväxt samt stärkta lagar och institutioner (Världsnaturfonden 

WWF, u.å.) 

 

Avskogning är en inkomstkälla för många utvecklingsländer. Att sluta avverka skog 

innebär på kort sikt en förlorad inkomst, men på längre sikt kan det ligga i ländernas 

intresse att bevara skogen på grund av dess förmåga att minska klimatpåverkan och för 

andra ekosystemtjänster. Exempel på kostnader för att bevara skog är 

administrationskostnader för att genomföra bevarandeprogram av skog samt de kostnader 

som uppstår vid eventuell handel med utsläppsrätter. (Världsnaturfonden WWF, u.å.) 

Utvecklingsländerna har inte råd att reducera avskogningstakten på grund av det ökade 

ekonomiska trycket utan kompensation från industriländerna (Culas, 2012). Genom att se 

till att skogarna får stå kvar kan det bromsa klimatförändringarna samt bevara den 

biologiska mångfalden, till en kostnad som är lägre än för andra åtgärder 

(Världsnaturfonden WWF, u.å.). 

 

1.1 Uppsatsens syfte 
 

Genom REDD-politiken hoppas nationer bland annat på att ekonomiska incitament ska 

minska avskogningstakten. Frågan är om REDD insatserna har någon effekt på 

avskogningstakten. Svaret på denna fråga är av intresse för utformningen av ett REDD-

system, med syfte att minska växthusgasutsläppen från avskogning. I denna studie 

analyseras utvecklingen av Världsbankens FCPF (Världsbankens Forest Carbon 

Partnership Facility) som är ett av pilotprojekten för REDD, inom ramen för teorin 

bakom miljökuznetskurvan. Studiens resultat är av intresse ur ett bredare perspektiv då 

avskogning är ett globalt problem.  
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De frågeställningar som undersöks i denna studie är följande: 

• Existerar det en miljökuznetskurva för utvecklingsländerna inkluderade i studien? 

• Om det existerar en miljökuznetskurva, varierar resultatet mellan länderna? 

• Har godkända finansieringsbelopp finansierade av Världsbankens FCPF någon effekt 

på avskogningstakten? 

 

1.2 Disposition 
 

Kommande avsnitt behandlar tidigare studier där man undersökt teorin bakom 

miljökuznetskurvan för avskogning. Information om Världsbankens FCPF samt REDD 

och dess utmaningar ingår i avsnitt 2. Studiens teoretiska bakgrund ingår i avsnitt 3. 

Avsnittet beskriver skogsövergångshypotesen, teorin bakom miljökuznetskurvan samt 

tillvägagångssättet för att skatta miljökuznetskurvan. I avsnitt 4 behandlas den empiriska 

modellen med tillhörande variabler samt direktiv om variablernas förväntade tecken. Den 

deskriptiva statistiken ingår i avsnitt 5. Avsnittet analyserar även utvecklingen av 

ländernas avskogningstakt i förhållande till inkomsten per capita. Studiens metod 

beskrivs i avsnitt 6. Avsnitt 7, resultatdelen är indelad i två delar. Del 1 studerar 

sambandet mellan avskogningstakten och inkomsten per capita för 21 utvecklingsländer 

under tidsperioden 1990 – 2015. I del 2 skattas en tidsserieanalys för respektive land 

under samma tidsperiod, detta för att fånga upp skillnaderna mellan länderna. Avslutande 

diskussion och förslag till fortsatta studier ingår i avsnitt 8. 

 

1.3 Tidigare studier 
 

Allen och Barnes (1985) granskar i deras studie avskogningen i 39 länder tillhörande 

Afrika, Asien och Latinamerika. Studiens resultat visar att minskningen av skogsytan 

mellan åren 1968 – 1978 kan kopplas till befolkningstillväxten, produktionen av 

trädbränsle samt träexporten. Enligt författarna är avskogningen indirekt relaterad till 

expansionen av jordbruket och tillväxten av inkomsten per capita. På kort sikt påverkas 

avskogningen av befolkningstillväxten och expansionen av jordbruk och förväntas på 

lång sikt försämras på grund av avverkningar för bränsle samt export.  
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I en rapport av Deacon (1994) undersöks sambandet mellan avskogning och dess orsaker 

för 120 länder. Enligt studiens resultat finns det ett samband mellan avskogning och 

politiska faktorer som kan kopplas till osäkra äganderätter. För framtida studier föreslår 

Deacon att modellen kan utökas med att till exempel titta på ländernas skulder till 

utlandet. Höga utlandsskulder kan vara en bidragande faktor till minskningen av 

skogsarealen, och en korrelation mellan skulder och avskogning antyds existera.  

 

Bhattarai och Hammig (2001) undersöker sambandet mellan avskogning och inkomst för 

66 länder tillhörande Afrika, Asien samt Latinamerika för åren 1972 - 1991. Författarna 

finner starka bevis för att miljökuznetskurvan existerar mellan inkomsten och 

minskningen av skogsytan. Enligt studien kan faktorer som till exempel länders 

skuldsättning och handelspolitik skifta interceptet av miljökuznetskurvan. 

Undersökningen antyder att det inte finns några generella makroekonomiska riktlinjer 

som kan anpassas för alla tre regionerna. Bhattarai och Hammig antyder att fördelningen 

av befolkningen samt institutionella strukturer som påverkar sambandet mellan 

människor och utnyttjandet av naturresurser, är bidragande faktorer till minskningen av 

skogsytan.  

 

Culas (2012) studerar i en studie REDD inom ramen för miljökuznetskurvan gällande 

avskogning. Studien baseras på paneldata för 43 länder inom Latinamerika, Afrika och 

Asien under perioden 1970 – 1994. Resultatet visar att en inverterad U-formad 

miljökuznetskurva passar för Latinamerika och Afrika medan en U-formad 

miljökuznetskurva passar för Asien. För att skydda skogarna från avskogning tyder 

studiens resultat på att det är viktigt att stärka jord- och skogsbrukspolitiken. Enligt Culas 

kan skattningar av miljökuznetskurvan ge vägledning vid beslut gällande finansieringen 

av REDD.  

 

I en metaanalys studerar Choumert med flera (2013) tidigare analyser angående 

miljökuznetskurvan för avskogning. Författarna undersöker studiernas metod, strategi 

gällande ekonometrin, mått på avskogning, geografiska områden samt valet av 

kontrollvariabler. Enligt författarna är empiriska och teoretiska studier kring 

miljökuznetskurvan fortfarande antagbara och att det fortsättningsvis kommer att vara det 

tills att det finns ett teoretiskt alternativ. 
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2 VÄRLDSBANKENS FCPF INOM RAMEN FÖR REDD 
 

Inom klimatförhandlingarna diskuteras system för att minska utsläppen av växthusgaser 

från avskogning. De största initiativen UN REDD (United Nations Collaborative 

Programme on Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) och 

Världsbankens FCPF har som mål att skaffa erfarenhet som kan bidra till förhandlingarna 

om ett nytt klimatavtal där skogen inkluderas. (Världsnaturfonden WWF, 2014b) REDD 

har kritiserats för att vara moraliskt felaktigt då det ofta är förorenare med ett förflutet i 

skogsskövling som belönas. Risken med initiativen är att ersättningen i praktiken inte 

kommer att gynna ursprungsbefolkningen och lokala samhällen, utan istället hamna hos 

dem som drivit avskogningen. (Världsnaturfonden WWF, u.å.) 

 

Världsbankens FCPF startade i juni år 2008. Totalt har 47 REDD-länder blivit utvalda till 

att delta i Världsbankens FCPF, 18 i Afrika, 18 i Latinamerika samt 11 i Asien-

Stillahavsområdet (se Bilaga 1). (FCPF, 2014) Världsbanken FCPF ansvarar för att stödja 

REDD+ länder belägna i tropiska eller subtropiska områden, vilka har tecknat avtal för 

att delta i Beredskapsfonden (Readiness Fund) (FCPF, u.å.b). Utifrån nationella 

förhållanden, skapades REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest 

Degradation, and enhancement of carbon stocks, conservation and sustainable forest 

management) för att testa olika sätt att minska avskogningen. Varje land som ingår i 

REDD+ har sin egen strategi, en metod kan till exempel vara förändring av politiska 

reformer. Tanken är att REDD+ ska bidra till reala, mätbara och långsiktiga fördelar i 

samband med minskningen av klimatförändringar och att det ska anpassas till de 

nationella utvecklingsstrategierna. (FCPF, u.å.c). 

 

För att uppnå projektets mål har Världsbankens FCPF två separata men kompletterande 

finansieringsmetoder i form av Beredskapsfonden och Kolfonden (Carbon Fund). 

Fonderna finansieras av regeringar, offentliga institutioner samt privata organisationer 

(FCPF, u.å.d; FCPF, u.å.e). Beredskapsfonden är till för att stödja utvecklingsländer i 

tropiska- samt subtropiska klimat. Tanken med fonden är att den ska hjälpa länderna att 

anpassa sig till nationella REDD+ strategier, utveckla referensnivåer för utsläpp, utforma 

system för mätning, rapportering och verifiering samt att bidra till lämpliga miljö- och 

sociala garantier. Det bidragssökande landet måste förbereda en tydlig plan samt budget 

för hur landet ska genomföra REDD+ insatserna när de skickar in ansökan till FCPF. 
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Denna plan granskas sedan av en styrelse som beslutar om fördelningen av bidraget till 

landet. (FCPF, u.å.f) 

 

Utvecklingsländer som gör framsteg i beredskapsinitiativen kan bli utvalda till att delta i 

Kolfonden. Utvalda länder blir ersatta i enlighet med ett avtal för att de verifierbart ska 

minska sina utsläpp mer än i referensscenariot. Bidragen ska ge de mottagande länderna 

incitament att uppnå långsiktig hållbarhet då det kommer till att finansiera deras 

skogsbruk. (FCPF, u.å.g)  

  

2.1 REDD och dess utmaningar 

 

Att skapa ett gemensamt regelverk som ska genera incitament för utvecklingsländerna att 

minska nettoutsläppen från skog är komplicerat. Vid planering av regelverken behöver 

frågor gällande mätning och rapportering av koldioxidflöden, finansieringen av metoder 

samt vilka åtgärder som ska ge kompensation besvaras. För att på långsikt minska de 

faktiska utsläppen behöver skaparna av regelverken ta hänsyn till flera aspekter. 

(Naturvårdsverket, 2009) Följande aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid skapandet av 

ett sådant regelverk: 

 

• För att man ska kunna utvärdera utsläppsreduktioner krävs det att en referensnivå 

är satt. Referensnivån har en stor påverkan på de faktiska utsläppen och för att 

finansieringen ska vara kostnadseffektiv. Incitamenten för att vidta åtgärder minskar om 

referensnivån är för låg. En för hög nivå kan resultera i att länder kompenseras för 

reduktioner som inte skulle ha släppts ut även utan implementerade av åtgärder. 

(Naturvårdsverket, 2009)   

 

• En viktig fråga när det kommer till länders arbete för att minska avskogningen är 

läckage. Läckage innebär att en åtgärd för att minska avskogningen i ett område riskerar 

att medföra avskogning i ett annat område. Ett exempel på detta är att ett land får 

kompensation för att skydda ett område för att sedan avverka andra skogsområden i 

landet. Läckage kan även ske mellan länder och kan därmed leda till att skogar i olika 

delar av världen får olika höga ekonomiska värden, beroende på skogens totala kollager. 

För att motverka denna effekt kräver många länder att man inför strategier så att 

referensnivåer och mätning av koldioxidflöden sker på nationell nivå. Detta ställer högre 
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krav på statlig förvaltning, inventeringssystem och mätmetoder, vilket kan ta tid för ett 

land att implementera. Regeringar kan även ha svårt att kontrollera stora landarealer på 

grund av bristande institutionell kapacitet. Ett flertal länder talar för att man till en början 

ska tillåta bokföring på projektnivå eller subnationell nivå. En sådan metod skulle kunna 

locka privata investerare då det blir mer hanterbart att värdera resultatet i de investerade 

projekten. Ett annat alternativ skulle vara att tillåta länder att börja bokföra på en 

subnationell nivå för att sedan övergå till en nationell nivå. (Naturvårdsverket, 2009) 

 

• Varaktigheten av reducerade koldioxidutsläpp är en annan utmaning när det 

kommer till att inkludera skogen i klimatavtalen. Risken med åtgärder i skogen är att 

kolförråd byggs upp och kan bli en potentiell koldioxidkälla, det kan ske genom till 

exempel skogsbränder eller att klimatförändringarna i sig gör att skogen dör. Till följd av 

detta måste man erbjuda incitament till markägarna att övervaka och upprätthålla 

skogarnas kolförråd över en längre period. Risken är annars att pengar investeras i 

skogsåtgärder som enbart kortsiktigt leder till reduktionen av växthusgaser. Den 

temporära kollagringen kan bidra till positiva klimateffekter genom att man vinner tid för 

utvecklingen av klimateffektivare tekniker. För att undvika att länder får ersättning flera 

gånger kan man behöva justera referensnivåerna efter varje åtagandeperiod. 

(Naturvårdsverket, 2009) 

 

3 TEORETISK BAKGRUND 
 

Den teoretiska bakgrunden syftar till att beskriva skogsövergångshypotesen, teorin 

bakom miljökuznetskurvan samt tillvägagångssättet för att skatta miljökuznetskurvan 

 

3.1 Skogsövergångshypotesen 
 

Skogsbranschen samt förändringar i den ekonomiska utvecklingen spelar en viktig roll 

när det kommer till länders avskogningstakt. Då den ekonomiska utvecklingen sätter fart 

i ett land är det vanligt att skogar rensas för att kunna ge plats åt jordbruksmarker. I denna 

process är det vanligt att mindre utvecklade länder försöker öka exporten av råvaror och 

detta uppmuntrar industrier som kan orsaka avskogning. Vinsterna från dessa industrier 

skapar kapital som ofta återinvesteras i verksamheter, som i sin tur leder till ökad 



	 11 

avskogning. Sedan 1950-talet har avskogning skett främst i de tropiska 

utvecklingsländerna men i och med den ekonomiska utvecklingen kan denna trend 

bromsas. Reduceringen av skog leder till ökad medvetenhet om skogsresurser och kan i 

sin tur leda till politiska åtgärder för att minska den förlusten. (Culas, 2012)  

 

Enligt skogsövergångshypotesen är det osannolikt att avskogningstakten kommer att 

fortsätta öka med tiden eftersom alternativkostnaden för avskogning stiger med ökad 

skogsbrist (Ewers, 2006). Rudel med flera (2005) argumenterar i sin studie att bristen på 

skog minskar incitamenten för avskogning och att det i sin tur kan leda till att länder 

väljer att återplantera skog. Ett flertal Europeiska länder har upplevt skogsövergång. Två 

exempel på Europeiska länder är Frankrike och Ungern, där en kraftig expansion skett 

under de senaste 100 åren efter långa perioder med avskogning. (Mather, 1992)  

 

Skogsövergångshypotesen och miljökuznetskurvan är inte identiska men på grund av de 

bakomliggande idéerna kan teorin bakom miljökuznetskurvan användas för att studera 

skogsövergången. Till exempel använder miljökuznetskurvan BNP per capita på axeln 

medan skogsövergångshypotesen använder tiden som mått. En annan skillnad är att 

miljökuznetskurvan visar att avskogningstakten sker i en växande takt i det tidiga 

utvecklingsstadiet, vilket kan ses som ett starkt antagande för skogsövergångsmönstret. 

(Culas, 2012)   

 

3.2 Miljökuznetskurvan 
 

Den ursprungliga kuznetskurvan upptäcktes av Simon Kuznets som studerade sambandet 

mellan inkomstfördelning och BNP. I sin studie fann Kuznets att inkomstfördelningen 

tenderar att vara ojämn i början av en ekonomisk utveckling för att sedan bli jämnare när 

inkomsten ökar. (Brännlund & Kriström, 2012, s.315) 

 

Grossman och Kreuger (1991) var bland de första att argumentera för att det finns ett 

inverterat U-format samband mellan inkomstnivån per capita och miljöförstöring. I 

studien undersöker författarna sambandet mellan den ursprungliga Kuznetskurvan och 

luftkvalitén i ett urval städer. Enligt Grossman och Kreuger kan en ökad inkomstnivå 

minska luftföroreningarna efter att en viss nivå av inkomst per capita uppnåtts. Dinda 
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(2004) antyder att medvetenheten kring ett miljöproblem är låg i början av en ekonomisk 

utveckling. Efter att en tröskelnivå uppnåtts antas det att en tilltagande ekonomisk 

utveckling resulterar i strukturella förändringar i kombination med ökad 

miljömedvetenhet, inrättning av miljölagar, bättre teknologi samt högre miljöutgifter.  

 

Figur 1a visar den generaliserade grafen för miljökuznetskurvan som kan delas in i tre 

faser. Resultatet av ekonomisk tillväxt är att inkomst per capita ökar vilket i sin tur ökar 

efterfrågan på förbättrad miljökvalitet, med andra ord är det sannolikt att ekonomisk 

tillväxt är bra för miljön. (Hussen, 2013, s.270) I den första fasen växer inkomsten per 

capita med gradvis ökad miljöförstöring, i detta fall avskogningstakten. I den andra fasen 

ökar förändringen av avskogning i en avtagande takt med ökad inkomst per capita tills att 

en vändpunkt uppnås. Denna förändring kan bero på att samhällets preferenser förändras. 

Ett exempel är att samhällen nu sätter större värde i att skogen behålls istället för att den 

avverkas. I den tredje fasen minskar avskogningstakten med ökad inkomst per capita. En 

anledning till detta är att utvecklade företag satsar på förbättrad utrustning och teknik, 

vilket dämpar avskogningstakten ytterligare. Grafen i figur 1b är ett exempel på ett N-

format samband mellan miljöförstöring och inkomsten per capita. Ett N-format samband 

tyder på att det existerar en till vändpunkt i inkomstvariabeln, efter vilket 

miljöförstöringen ökar igen med växande inkomst per capita (Dinda, 2004). 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 1. Miljökuznetskurvan  

 

En kombination av skaleffekter, sammansättningseffekter, teknologiska effekter samt 

internationell handel kan användas för att förklara formen på miljökuznetskurvan. Här 

nedan följer fem möjliga orsaker till formen av miljökuznetskurvan: 
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1. Skaleffekten, förklarar det växande segmentet av miljökuznetskurvan. I det segmentet 

av ekonomisk utveckling förväntas den ekonomiska tillväxten medföra en negativ effekt 

på miljön. (Hussen, 2013, s.270) Ökad produktion kräver mer naturresurser i 

produktionsprocessen vilket även innebär mer avfall och utsläpp som bidrar till en 

försämring av miljökvaliteten (Dinda, 2004).  

 

2. Sammansättningseffekten, reflekterar över de strukturella förändringarna i ekonomin. 

Miljökuznetskurvan beskriver relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljökvalitet 

allteftersom ett land övergår från jordbruk till industri och slutligen till en serviceinriktad 

ekonomi. Tanken är att ekonomin skiftar gradvis till en sektor som orsakar mindre 

miljöförstöring. (Hussen, 2013, s.271).  

 

3. Teknikeffekten, ska förklara den nedåtgående trenden av miljökuznetskurvan. 

Allteftersom inkomsten per capita ökar kommer samhället att efterfråga en renare miljö. I 

och med att den ekonomiska tillväxten ökar kommer landet ha råd med att investera mer i 

forskning och utveckling vilket i sin tur kan öka den teknologiska utvecklingen. (Hussen, 

2013, s.271) 

 

4. Miljökvalitet anses vara en normal vara. Kriström och Riera (1996) antyder i sin 

studie att förbättringar i miljökvaliteten kan beskrivas som en normal vara. Efter att ett 

land har nått sin tröskelnivå kan en fortsatt växande inkomst per capita leda till stadiga 

förbättringar av miljökvaliteten (Hussen, 2013, s.271). 

 

5. Internationell handel och miljökvalitet. För låginkomst länder kan en växande ekonomi 

betyda ökad användning av material och energiresurser, med andra faktorer konstanta, 

leder detta till en ökning av miljöutsläppen. Internationell handel kan förklara det första 

segmentet av miljökuznetskurvan men det kan även förklara den nedåtgående trenden. På 

lång sikt, allt annat oförändrat, kommer den internationella handeln innebära en positiv 

effekt på miljön eftersom att den kommer öka realinkomsten. (Hussen, 2013, s.272) 
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3.3 Att skatta miljökuznetskurvan 
 

Ett flertal studier använder sig av paneldata när de undersöker miljökuznetskurvan 

(Dinda, 2004). Miljökuznetskurvan kan skattas genom att använda en kvadrerad modell 

för inkomst per capita (Culas, 2012; Culas 2007). Studier har även genomförts där man 

skattat en linjär modell (Deacon, 1994) samt en kubisk modell (Bhattarai & Hammig, 

2001). Miljökuznetskurvan skattas generellt genom att använda fixa effekter och 

slumpmässiga effekter (Culas, 2012). Ekvation (1) beskriver sambandet mellan en 

miljöindikator och inkomst: 

 

𝑌!" = 𝛼! + 𝛽!𝑥!" + 𝛽!𝑥!"! + 𝛽!𝑥!"! + 𝛽!𝑧!" + 𝜀!"       (1) 

 

där Y representerar en miljöindikator, x är inkomst per capita och z är andra variabler som 

kan påverka den beroende variabeln. Indikatorn i representerar ett land medan t står för 

tid, 𝛼 är en konstant, och 𝜀 är regressionens felterm. (Dinda, 2004) 

 

För att analysera miljökuznetskurvans samband mellan miljöindikatorn och den 

ekonomiska tillväxten studeras de skattade koefficienterna. Dinda (2004) presenterar i sin 

studie sju möjliga utfall: 

 

1. 𝛽! = 𝛽! = 𝛽! = 0. Inget samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna. 

2. 𝛽! > 0 𝑜𝑐ℎ 𝛽! = 𝛽! = 0 . Ett monotont ökande samband alternativt ett linjärt 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

3. 𝛽! < 0 𝑜𝑐ℎ 𝛽! = 𝛽! = 0. Ett monotont avtagande samband mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna. 

4. 𝛽! > 0,𝛽! < 0,𝛽! = 0 . Ett inverterat U-format samband mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna, tyder på att en miljökuznetskurva existerar. 

5. 𝛽! < 0,𝛽! > 0 𝑜𝑐ℎ 𝛽! = 0. Ett U-format samband mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna. 

6. 𝛽! > 0,𝛽! < 0 𝑜𝑐ℎ 𝛽! > 0. Ett N-format samband mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna. Detta tyder på att det existerar en till vändpunkt i 
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inkomstvariabeln, efter vilket miljöförstöringen ökar igen med växande inkomst per 

capita.  

7. 𝛽! < 0,𝛽! > 0 𝑜𝑐ℎ 𝛽! < 0. Detta utfall tyder på motsatsen till ett N-format samband 

mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

 

4 EMPIRISK MODELL 
 

Följande variabler används i denna studie för att undersöka teorin bakom 

miljökuznetskurvan för avskogning. I tabell 1 finns information om vart datat är hämtat 

samt direktiv om variablernas förväntade tecken. 

 

Avskogningstakt (Avskogning): Beroende variabel, beräknas genom 𝐹!"!! − 𝐹!" /𝐹!"!!, 

där 𝐹!" är skogsytan mätt i 1000 hektar för land i vid tidsperioden t (Van & Azomahou, 

2007). Skogsytan omfattar slutna och öppna skogar, naturliga skogar samt 

skogsplanteringar. Enligt FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) betraktas ett område som skog om området är större än 5000 kvadratmeter, 

innefattar träd som är högre än fem meter och att trädkronorna tillsammans täcker minst 

tio procent av arealen. (FAO, 2000)  

 

BNP per capita, PPP (köpkraftsparitet), i konstant 1000-tal internationell dollar 

2011 (BNPpc): Oberoende variabel, där en internationell dollar har samma köpkraft över 

BNP som en amerikansk dollar har i USA (World Bank, u.å.). Variabeln ska bekräfta 

existensen av miljökuznetskurvan för avskogning (Culas, 2012).  

 

BNP per capita, PPP, i konstant 1000-tal internationell dollar 2011, kvadrerad 

(BNPpc2): Oberoende variabel, där BNP per capita är kvadrerad för att testa om det 

existerar en inverterad U-formad miljökuznetskurva (Culas, 2012).  

 

BNP per capita, PPP, i konstant 1000-tal internationell dollar 2011, kubisk 

(BNPpc3): Oberoende variabel, där inkomstvariabeln är i kubisk form för att testa om det 

existerar en N-formad miljökuznetskurva. Bhattarai och Hammig (2001) använder sig av 

en sådan variabel i deras studie då de studerar sambandet mellan avskogning och 

inkomst.  
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Godkända finansieringsbelopp finansierade av Världsbankens FCPF i 2010 års 

priser, 1000-tal amerikanska dollar (Bidrag): Oberoende variabel, där variabeln har 

beräknats om till reala termer med hjälp av en BNP deflator för att uttryckas i 2010 års 

priser. De godkända finansieringsbeloppen finansierade av Världsbanken FCPF 

innehåller bidrag från Beredskapsfonden samt Kolfonden (FCPF, u.å.a). Bidragen 

inkluderade i studien är godkända under tidsperioden 2010 – 2015. Genom att inkludera 

variabeln i studien är målet att kunna besvara frågan om Världsbanken FCPF har någon 

effekt på avskogningstakten.  

 

Tabell 1. Information om studiens variabler 

Variabel Källa Förväntat tecken 

Avskogning www.fao.org 
 
BNPpc data.worldbank.org Positivt 
   
BNPpc2  Negativt 
 
BNPpc3  Ingen förutsägelse 
    
Bidrag www.climatefundsupdtate.org Negativt 
 
 
5 DATA 
 

Datamaterialet i denna studie baseras på 21 REDD-länder som blivit utvalda till att delta i 

Världsbankens FCPF (se Bilaga 2). Samtlig data baseras på statistik över tidsperioden 

1990 – 2015 (546 observationer). Resterande REDD-länder uteslöts från studien på grund 

av brist på statistik. Se tabell 2 för deskriptiv statistik. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik  

Variabel Observation Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Avskogning 525 0,007 0,015 - 0,035 0,061 

BNPpc 546 6,277 4,417 0,351 19,63 

BNPpc2 546 58,875 74,516 0,123 385,333 

BNPpc3 546 682,772 1225,493 0,043 7564,048 

Bidrag 546 181,048 994,657 0 8619,001 
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Enligt tabell 2 är den genomsnittliga avskogningstakten positiv (0,007), vilket tyder på att 

det pågår avskogning bland utvecklingsländerna som ingår i studien. Notera att det lägsta 

värdet är negativt (- 0,035), vilket indikerar att det sker återplantering av skog i vissa av 

länderna som ingår i studiens urval. Det genomsnittliga värdet av BNP per capita är 6277 

i konstant internationell dollar 2011. Det genomsnittliga värdet för godkända 

finansieringsbelopp finansierade av FCPF är 181 048 amerikanska dollar i 2010 års 

priser. 

 

För att visualisera utvecklingen av ländernas avskogningstakt i förhållande till BNP per 

capita se figur 2. Den horisontella axeln visar BNP per capita, PPP i konstant 1000-tal 

internationell dollar 2011 medan den vertikala axeln visar avskogningstakten. I figur 2 

framgår det att sambandet mellan avskogningstakten och BNP per capita skiljer sig åt 

mellan länderna. 

 
Figur 2. Avskogningstakten i förhållande till BNP per capita för respektive land 
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För länder som Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesien samt Mexiko har 

avskogningstakten minskat med inkomsten per capita under tidsperioden 1990 – 2015. I 

Argentina, Republiken Kongo, Peru och Sudan har inkomsten per capita ökat under 

tidsperioden medan avskogningstakten inte förändrats markant. Däremot har 

avskogningstakten ökat i länder som Burkina Faso, Dominikanska Republiken, El 

Salvador, Honduras, Nigeria, Pakistan, Uganda samt Vietnam. Det kan vara svårt att tyda 

om avskogningstakten följer en miljökuznetskurva från graferna i figur 2. Genom en 

varsam tolkning av graferna kan ett antagande för att en inverterad U-formad 

miljökuznetskurva existerar göras för Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Indonesien, Pakistan samt Thailand.  

 

6 METOD 
 

Som det framgår i avsnitt 3.3 Att skatta miljökuznetskurvan använder ett flertal studier sig 

av en paneldataanalys när de undersöker sambandet mellan avskogningstakten och 

inkomsten per capita. I de studier som ingår i avsnitt 1.3 Tidigare studier har de flesta 

undersökt teorin bakom miljökuznetskurvan genom att analysera skillnaderna mellan 

Afrika, Asien samt Latinamerika. Anledningen till varför en paneldataanalys inte skattas 

för Afrika, Asien och Latinamerika i denna studie är för att kunna urskilja vad 

Världsbanken FCPF har för effekt i respektive land. Figur 2 visar även att sambandet 

mellan avskogningstakten och BNP per capita skiljer sig åt mellan länderna. På grund 

dessa två aspekter, kommer resultatet i denna studie vara indelat i två delar. I den första 

delen skattas en multipel linjär regression med paneldata för 21 REDD-länder som blivit 

utvalda till att delta i Världsbankens FCPF under tidsperioden 1990 - 2015. I den andra 

delen skattas en multipel linjär regression för respektive land under tidsperioden 1990 – 

2015, detta för att fånga upp skillnader mellan länderna. Effekterna av de oberoende 

variablerna i de skattade regressionsmodellerna estimeras med hjälp av minsta 

kvadratmetoden (OLS).  

 

Fixa effekter och slumpmässiga effekter är exempel på modeller för paneldata (Greene, 

2012, s. 386). I en modell med fixa effekter inkluderas en landspecifik effekt och om 

denna effekt korrelerar med de förklarande variablerna så är det denna modell som ger 

konsistenta skattningar. För en modell med slumpmässiga effekter antas den 

landspecifika variabeln inte korrelera med de övriga förklaringsvariablerna. I ett 
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Hausmantest testas hypotesen om att den landspecifika effekten inte korrelerar med 

övriga förklaringsvariabler, om denna hypotes kan förkastas bör regressionen skattas med 

fixa effekter. (Greene, 2012, s. 419 - 420)  

 

I avsnitt 7.1 Del 1 skattas en multipel linjär regression (2) för att undersöka sambandet 

mellan avskogningstakten och de förklarande variablerna:  

 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔!" = 𝛼!" + 𝛽!𝑌!" + 𝛽!𝑌!"! + 𝛽!𝑌!"! + 𝛽!𝑍!" + 𝜀!"    (2) 

 

där i = land och t = årtal; Avskogning!"  är avskogningstakten; 𝛼!"  representerar den 

landspecifika interceptet; 𝛽!  är koefficienten för respektive variabel; 𝑌!"  är BNP per 

capita; 𝑍!"  är det godkända finansieringsbeloppet i miljoner amerikanska dollar 

finansierade av FCPF; och 𝜀!" är regressionens felterm. 

 

I avsnitt 7.2 Del 2 skattas en multipel linjär regression (3) som ska förklara sambandet 

mellan avskogningstakten och förklaringsvariablerna för respektive land:  

 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔! = 𝛼 + 𝛽!𝑌! + 𝛽!𝑌!! + 𝛽!𝑌!! + 𝛽!𝑍! + 𝜀!    (3) 

 

där beteckningar är samma som för regression (2).  

 

För att undersöka om det råder autokorrelation mellan regressionernas residualer i avsnitt 

7.2 Del 2 skattas ett Durbin-Watson test. Durbin-Watson baseras på ett hypotestest som 

ska visa om residualerna i regressionen är statistiskt signifikant skilda från varandra 

(Greene, 2012, s.963). Testet kan beräknas med hjälp av en testvariabel d (Andersson et 

al., 2007, s. 184), se ekvation (4): 

 

𝑑 = !(!!!!!!!)!

!!!!
           (4) 

 

där 𝑒! och 𝑒!!! är residualer vid tidpunkten t respektive t – 1. 

 

Ekvation (4) kan även definieras enligt (5): 
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𝑑 ≈ 2(1− 𝑟)          (5) 

 

där r är autokorrelationen. 

 

Durbin-Watson testet kan anta ett värde mellan noll och fyra. I denna studie under 

nollhypotesen ska d-värdet vara nära två vilket tyder på ingen autokorrelation mellan 

residualerna. Ett d-värde under ett tyder på positiv autokorrelation medan ett d-värde över 

tre tyder på negativ autokorrelation mellan residualerna. (Andersson et al., 2007, s. 184 - 

185)  

 

7 RESULTAT 
 

Resultatet är indelat i två delar. I den första delen studeras sambandet mellan 

avskogningstakten och inkomsten per capita för 21 REDD-länder som blivit utvalda till 

att delta i Världsbankens FCPF under tidsperioden 1990 - 2015. Paneldatamaterialet i 

denna studie är balanserat, vilket innebär att det finns samma antal observationer för 

samtliga länder (Greene, 2012, s.388). I den andra delen skattas en tidsserieanalys för 

respektive land under tidsperioden 1990 - 2015, detta för att fånga upp skillnaderna 

mellan länderna. Samtliga regressioner har estimerats genom Whites estimator, vilket ger 

robusta standardavvikelser. Robusta standardavvikelser används för att utesluta okänd 

heteroskedasticitet (Greene, 2012, s. 319). 

 

För att undvika multikollinearitet i de skattade regressionerna genomförs ett 

korrelationstest mellan de oberoende variablerna för respektive regression (se Bilaga 3). 

Korrelationen mellan inkomstvariablerna är hög då de härrör från samma variabel och är 

därmed monotoniska transformationer av varandra.  

 

7.1 Del 1 
 

I tabell 3 presenteras regressionen som ska förklara sambandet mellan avskogningstakten 

och inkomsten per capita för 21 REDD-länder som blivit utvalda till att delta i 

Världsbankens FCPF under tidsperioden 1990 – 2015. Tabell 3 innehåller två 

regressioner, där regression (1) kontrollerar för den kvadrerade inkomsten per capita 

medan regression (2) kontrollerar både för den kvadrerade samt kubiska inkomsten per 
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capita. Genom att tillämpa ett Hausmantest kan modellen med slumpmässiga effekter 

förkastas och därför tillämpas en modell med fixa effekter i denna studie (se Bilaga 4). 

 

Tabell 3. Regression med fixa effekter  

 (1) (2) 
Konstant  - 0,0077 - 0,0204** 
  (0,0074) (0,0097) 
 
BNPpc  0,0037* 0,0097** 
  (0,0018) (0,0040) 
 
BNPpc2  - 0,0001* - 0,0008* 
  (0,0001) (0,0004) 
 
BNPpc3    0,0000* 
    (0,000) 
 
Bidrag  0,0000 - 0,0000 
  (0,0000) (0,0001) 
 
NOBS  525 525 
R-squared  0,1033 0,1781 
Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen 

inom parantes.  

 

Den skattade regressionsmodellen (1) har en förklaringsgrad på 0,1033 medan 

regressionsmodellen (2) har en förklaringsgrad på 0,1781. Resultatet bekräftar att det 

existerar en inverterad U-formad miljökuznetskurva för utvecklingsländerna som ingår i 

studien. Samtliga inkomstvariabler är statistiskt signifikanta och den kvadrerade 

inkomstvariabeln är negativ i båda regressionerna. Då den positiva inkomstvariabeln i 

kubisk form är statistiskt signifikant, kan studien inte förkasta antagandet om att det 

existerar en N-formad miljökuznetskurva. Ett N-format samband betyder att 

avskogningstakten kan öka igen efter en period präglad av minskad avskogningstakt. 

Regressionerna visar att koefficienten för godkända finansieringsbelopp finansierade av 

FCPF inte har någon statistiskt signifikant effekt på avskogningstakten. 
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7.2  Del 2  
 

För utvecklingsländerna som ingår i studien tyder resultatet i avsnitt 7.1 Del 1 på att 

avskogningstakten följer en miljökuznetskurva. Avsnitt 7.2 Del 2 undersöker om detta 

resultat varierar mellan utvecklingsländerna och om de godkända bidragen finansierade 

av Världsbankens FCPF har någon effekt på avskogningstakten i respektive land. I tabell 

4 presenteras regressionerna som ska förklara sambandet mellan avskogningstakten och 

inkomsten per capita för respektive land under åren 1990 – 2015. I likhet med Del 1 

innehåller tabell 4 två regressioner, där regression (1) kontrollerar för den kvadrerade 

inkomsten per capita medan regression (2) kontrollerar både för den kvadrerade samt 

kubiska inkomsten per capita för respektive land.  
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Tabell 4. Faktorer som påverkar avskogningstakten för respektive land, 1990 - 2015 
 Argentina 

(1) 
Argentina 

(2) 
Belize  

(1) 
Belize  

(2) 
Burkina 

Faso  
(1) 

Burkina 
Faso  
(2) 

Konstant 0,0100 
(0,0110) 

 

0,0801 
(0,0753) 

-0,0369 
(0,0338) 

-0,2851 
(0,1836) 

0,0063*** 
(0,0006) 

0,0096*** 
(0,0029) 

BNPpc -0,0003 
(0,0014) 

-0,0139 
(0,0142) 

 

0,0162 
(0,0099) 

0,1266 
(0,0858) 

0,0031*** 
(0,0009) 

-0,0055 
(0,0073) 

BNPpc2 0,0000 
(0,0000) 

0,0009 
(0,0009) 

 

-0,0014* 
(0,0007) 

-0,0176 
(0,0132) 

-0,0001 
(0,0003) 

0,0072 
(0,0060) 

BNPpc3  -0,0000 
(0,0000) 

 

 0,0008 
(0,0007) 

 
 

-0,0020 
(0,0016) 

Bidrag 0,0000 
(0,0000) 

0,0000* 
(0,0000) 

 

-0,0000 
(0,0001) 

-0,0001 
(0,0001) 

0,0000*** 
(0,0001) 

0,0000*** 
(0,0000) 

NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-squared 0,3269 0,3574 0,9010 0,9066 0,9899 0,9904 
ROOT 
MSE 

0,00087 0,00087 0,00102 0,00101 0,00008 0,00085 

 Colombia 
(1) 

Colombia 
(2) 

 

Republiken 
Kongo 

(1) 

Republiken 
Kongo 

(2) 

Costa Rica 
(1) 

 

Costa Rica 
(2) 

 
Konstant -0,0294*** 

(0,0091) 
 

-0,1239** 
(0,0688) 

 

0,0057** 
(0,0025) 

 

-0,0197 
(0,0230) 

 

0,1188*** 
(0,0334) 

 

-0,0392 
(0,1947) 

 
BNPpc 0,0075*** 

(0,0019) 
 

0,0360 
(0,0211) 

 

-0,0019* 
(0,0009) 

 

0,0129 
(0,0133) 

 

-0,0188*** 
(0,0061) 

 

0,0252 
(0,0523) 

 
BNPpc2 -0,0004*** 

(0,0001) 
 

-0,0032 
(0,0021) 

 

0,0002* 
(0,0001) 

 

-0,0027 
(0,0026) 

 

0,0007** 
(0,0003) 

 

-0,0033 
(0,0046) 

 
BNPpc3  0,0001 

(0,0001) 
 

 0,0002 
(0,0002) 

 

 0,0001 
(0,0001) 

 
Bidrag 0,0004*** 

(0,0001) 
 

0,0005*** 
(0,0002) 

 

0,0000* 
(0,0000) 

 

0,0000 
(0,0000) 

 

-0,0000 
(0,0000) 

 

0,0000 
(0,0001) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-squared 0,7866 0,8132 0,3035 0,3297 0,7624 0,7710 
ROOT 
MSE 

0,00089 0,00085 0,00008 0,00008 0,00459 0,00461 
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Tabell 4. Faktorer som påverkar avskogningstakten för respektive land, 1990 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 Dominikanska 
Republiken  

(1) 

Dominikanska 
Republiken  

(2) 

El Salvador 
(1) 

El Salvador 
(2) 

Guatemala 
(1) 

Guatemala 
(2) 

Konstant -0,0727*** 
(0,0040) 

 

-0,0731*** 
(0,0178) 

 

0,0129*** 
(0,0020) 

 

0,0182 
(0,0154) 

 

-0,0676*** 
(0,0228) 

 

-0,4232** 
(0,1706) 

 
BNPpc 0,0092*** 

(0,0010) 
 

0,0093 
(0,0062) 

 

-0,0011 
(0,0007) 

 

-0,0036 
(0,0077) 

 

0,0268*** 
(0,0076) 

 

0,2005** 
(0,0832) 

 
BNPpc2 -0,0004*** 

(0,0001) 
 

-0,0004 
(0,0007) 

 

0,0002*** 
(0,0001) 

 

0,0006 
(0,0013) 

 

-0,0023*** 
(0,0006) 

 

-0,0304** 
(0,0135) 

 
BNPpc3 

 
0,0000 

(0,0000) 
 

 
-0,0000 
(0,0001) 

 

 
 

0,0015* 
(0,0007) 

 
Bidrag 0,0004  

(0,0002) 
 

0,00004 
(0,0003) 

 

0,0001* 
(0,0000) 

 

0,0001* 
(0,0000) 

 

0,0001 
(0,0002) 

 

0,0001 
(0,0001) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-
squared 0,9607 0,9607 0,9524 0,9526 0,7001 0,7564 
ROOT 
MSE 0,00121 0,00124 0,00031 0,00031 0,00066 0,0006 
 Honduras 

(1) 
Honduras 

(2) 
Indonesien 

(1) 
Indonesien 

(2) 
Madagaskar 

(1) 
Madagaskar 

(2) 
Konstant 0,1249*** 

(0,0276) 
 

-0,0480 
(0,3455) 

 

0,0753*** 
(0,0148) 

 

0,1088 
(0,1082) 

 

-0,0439 
(0,0911) 

 

4,2243*** 
(1,4667) 

 
BNPpc -0,0529*** 

(0,0140) 
 

0,0790 
(0,2591) 

 

-0,0162*** 
(0,0042) 

 

-0,0303 
(0,0445) 

 

0,0556 
(0,1290) 

 

-9,1822*** 
(3,1746) 

 
BNPpc2 0,0067*** 

(0,0018) 
 

-0,0266 
(0,0641) 

 

0,0009*** 
(0,0003) 

 

0,0029 
(0,0059) 

 

0,0154 
(0,0456) 

 

6,6347*** 
(2,2844) 

 
BNPpc3 

 
0,0028 

(0,0052) 
 

 
-0,0001 
(0,0002) 

 
 

-1,5924*** 
(0,5466) 

 
Bidrag 0,0001 

(0,0001) 
 

0,0000 
(0,0001) 

 

0,0002 
(0,0001) 

 

0,0001 
(0,0001) 

 

-0,0006*** 
(0,0001) 

 

-0,0005*** 
(0,0001) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-
squared 0,3060 0,3163 0,3889 0,3911 0,3385 0,4890 
ROOT 
MSE 0,00195 0,00198 0,00503 0,00514 0,0013 0,00117 
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Tabell 4. Faktorer som påverkar avskogningstakten för respektive land, 1990 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mexiko 
(1) 

Mexiko 
(2) 

Moçambique 
(1) 

Moçambique 
(2) 

Nigeria  
(1) 

Nigeria  
(2) 

Konstant -0,0157* 
(0,0081) 

 

-0,1796** 
(0,8380) 

 

0,0042*** 
(0,0001) 

 

0,0049*** 
(0,0005) 

 

0,0346*** 
(0,0055) 

 

-0,0809 
(0,0759) 

 
BNPpc 0,0029** 

(0,0011) 
 

0,0370** 
(0,0176) 

 

0,0031*** 
(0,0003) 

 

-0,0004 
(0,0026) 

  

-0,0078*** 
(0,0028) 

 

0,0805 
(0,0579) 

 
BNPpc2 -0,0001*** 

(0,0000) 
 

-0,0025* 
(0,0012) 

 

-0,0018*** 
(0,0002) 

 

0,0034 
(0,0040) 

 

0,0019*** 
(0,0003) 

 

-0,0197 
(0,0141) 

 
BNPpc3 

 
0,0001* 
(0,0000) 

 
 

-0,0024 
(0,0019) 

 

 
 

0,0017 
(0,0011) 

 
Bidrag 0,0000 

(0,0000) 
 

0,0000 
(0,0000) 

 

-0,0000** 
(0,0000) 

 

-0,0000* 
(0,0000) 

 

0,0010*** 
(0,0002) 

 

0,0006*** 
(0,0002) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-
squared 0,8580 0,8697 0,8107 0,8307 0,9475 0,9521 
ROOT 
MSE 0,00023 0,00022 0,00008 0,00008 0,00229 0,00224 
 Pakistan 

(1) 
Pakistan 

(2) 
Peru 
(1) 

Peru 
(2) 

Sudan 
(1) 

Sudan 
(2) 

Konstant -0,0036 
(0,0171) 

 

-0,3451** 
(0,1484) 

 

0,0055*** 
(0,0005) 

 

0,0068* 
(0,0034) 

 

0,0042*** 
(0,0001) 

 

0,0025*** 
(0,0005) 

 
BNPpc 0,0058 

(0,0091) 
 

0,2761** 
(0,1150) 

 

-0,0009*** 
(0,0001) 

 

-0,0013 
(0,0013) 

 

0,0011*** 
(0,0001) 

 

0,0029*** 
(0,0006) 

 
BNPpc2 0,0002 

(0,0012) 
 

-0,0706** 
(0,0295) 

 

0,0001*** 
(0,0000) 

 

0,0001 
(0,0016) 

 

-0,0001*** 
(0,0000) 

 

-0,0008*** 
(0,0002) 

 
BNPpc3 

 
0,0061** 
(0,0025) 

 
 

0,0000 
(0,0000) 

 
 

0,0001*** 
(0,0000) 

 
Bidrag 0,0002 

(0,0002) 
 

-0,0004** 
(0,0002) 

 

-0,0000 
(0,0002) 

 

-0,0000 
(0,0000) 

 

0,0000*** 
(0,0000) 

 

0,0000 
(0,0000) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-
squared 0,9531 0,9646 0,4087 0,4188 0,9872 0,9915 
ROOT 
MSE 0,00087 0,00078 0,00022 0,00023 0,00003 0,00003 
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Tabell 4. Faktorer som påverkar avskogningstakten för respektive land, 1990 - 2015 

 Thailand 
(1) 

Thailand 
(2) 

Uganda  
(1) 

Uganda  
(2) 

Vietnam  
(1) 

Vietnam 
(2) 

Konstant -0,1599*** 
(0,0378) 

 

-0,1249 
(0,1955) 

 

0,0464*** 
(0,0104) 

 

0,1059*** 
(0,0372) 

 

-0,0260*** 
(0,0022) 

 

-0,0177** 
(0,0080) 

 
BNPpc 0,0255*** 

(0,0072) 
 

0,0157 
(0,0536) 

 

-0,0708*** 
(0,0178) 

 

-0,2236** 
(0,1015) 

  

0,0000 
(0,0016) 

 

-0,0082 
(0,0079) 

 
BNPpc2 -0,0010*** 

(0,0003) 
 

-0,0001 
(0,0047) 

 

0,0451*** 
(0,0070) 

 

0,1715* 
(0,0893) 

 

0,0006** 
(0,0002) 

 

-0,0031 
(0,0024) 

 
BNPpc3 

 
-0,0000 
(0,0001) 

 
 

0,0001 
(0,0003) 

 

 
 

0,0002 
(0,0002) 

 
Bidrag 0,0003 

(0,0005) 
 

0,0004 
(0,0005) 

 

0,0000 
(0,0003) 

 

-0,0000 
(0,0000) 

 

0,0003*** 
(0,0001) 

 

0,0002*** 
(0,0001) 

 
NOBS 25 25 25 25 25 25 
R-squared 0,4763 0,4771 0,9754 0,9772 0,9372 0,9410 
ROOT 
MSE 0,00931 0,00953 0,00243 0,00239 0,00151 0,0015 

Signifikansnivå: * = 0,10, ** = 0,05, *** = 0,01. Koefficienter med standardavvikelsen 

inom parantes.  

 
Resultatet från de skattade regressionerna tyder på att det existerar en inverterad 

miljökuznetskurva för en del länder. De godkända bidragen finansierade av 

Världsbankens FCPF har olika effekt på avskogningstakten i de skattade regressionerna. 

Ett flertal regressioner omfattas av positiv autokorrelation vid ett Durbin-Watson test (se 

Bilaga 5). Dessa regressioner kommer inte att tolkas i resultatet då förklaringsgraden och 

de signifikanta värdena kan bero på en underliggande trend och därmed vara 

missvisande.  

 

För Guatemala (1), Guatemala (2), Mexiko (1), Mexiko (2), Moçambique (1) samt Sudan 

(2) bekräftar resultatet att det existerar en inverterad U-formad miljökuznetskurva. 

Inkomstvariablerna är statistiskt signifikanta och den kvadrerade inkomstvariabeln är 

negativ i samtliga regressioner. För Guatemala (2) och Mexiko (2) är inkomstvariabeln i 

kubisk form positiv, vilket betyder att studien inte kan förkasta antagandet om att det 

existerar en N-formad miljökuznetskurva. Även resultatet för Belize (1) och (2) samt 

Burkina Faso (1) antyder på att det existerar en inverterad U-formad miljökuznetskurva, 

emellertid är det enbart den kvadrerade BNP per capita för Belize (1) som är statistiskt 

signifikant. Sannolikheten att avskogningstakten minskar för dessa regressioner är 
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statistiskt signifikant för Moçambique (1) om landets finansieringsbelopp finansierat av 

Världsbanken FCPF blivit godkänt. Det motsatta gäller för Burkina Faso (1) där 

sannolikheten för att avskogningstakten ökar är statistiskt signifikant om landets bidrag 

blivit godkänt. Regressionerna för Belize (1), Belize (2), Guatemala (1), Guatemala (2), 

Mexiko (1), Mexiko (2) samt Sudan (2) visar att koefficienten för godkända 

finansieringsbelopp finansierade av Världsbankens FCPF inte har någon signifikant 

effekt på avskogningstakten.  

 

För regressionerna Madagaskar (2) och Uganda (1) är inkomstvariablerna statistiskt 

signifikanta. I samtliga regressioner är den kvadrerade inkomstvariabeln positiv, vilket 

tyder på en U-formad miljökuznetskurva. Inkomstvariabeln i kubisk form är negativ för 

Madagaskar (2) vilket tyder på motsatsen till ett N-format samband mellan 

avskogningstakten och inkomsten. Även resultatet för Burkina Faso (2) och Moçambique 

(2) antyder på att det existerar ett U-format samband mellan avskogningstakten och 

inkomsten, emellertid är ingen av inkomstvariablerna statistiskt signifikanta. 

Sannolikheten att avskogningstakten minskar för dessa regressioner är statistiskt 

signifikanta för Madagaskar (2) samt Moçambique (2) om ländernas finansieringsbelopp 

finansierade av Världsbankens FCPF blivit godkända. Regressionerna för Burkina Faso 

(2) samt Uganda (1) visar att koefficienten för godkända bidrag inte har någon 

signifikant effekt på avskogningstakten.  

 

Ingen av inkomstvariablerna är statistiskt signifikanta för Madagaskar (1) eller Vietnam 

(2). Sannolikheten att avskogningstakten minskar för dessa regressioner är statistiskt 

signifikant för Madagaskar (1) om landets finansieringsbelopp finansierat av 

Världsbankens FCPF blivit godkänt. Det motsatta gäller för Vietnam (1) och Vietnam (2) 

där sannolikheten att avskogningstakten ökar är statistiskt signifikant om ländernas 

bidrag blivit godkända. 

 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta avsnitt presenteras slutsatsen gällande frågeställningarna samt förslag på fortsatta 

studier. Nedan diskuteras studiens frågeställningar samt resultat.  
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• Existerar det en miljökuznetskurva för utvecklingsländerna inkluderade i 

studien? 

 

Resultatet i avsnitt 7.1 Del 1 styrker teorin bakom miljökuznetskurvan för förändringen i 

avskogning. Enligt Dinda (2004) existerar det en inverterad U-formad miljökuznetskurva 

om inkomstvariabeln är positiv och den kvadrerade inkomstvariabeln är negativ, vilket 

stämmer överens med resultatet för regression (1). Genom att inkludera inkomstvariabeln 

i kubisk form, antyder resultatet för regression (2) på att studien inte kan förkasta 

antagandet om att det existerar en N-formad miljökuznetskurva.  

 

För att studera teorin bakom miljökuznetskurvan, bör läsaren notera att de skattade 

regressionerna i denna studie kan kritiseras. För det första kan den beroende variabeln 

avskogningstakt och inkomstvariablerna påverkas av underliggande variabler samt 

regressionens slumpterm, vilket kan leda till ett missvisande resultat. För det andra 

korrelerar inkomstvariablerna med varandra, vilket kan leda till att statistiska problem 

uppstår. Det går däremot inte att utesluta inkomstvariablerna då de behövs för att 

undersöka teorin bakom miljökuznetskurvan. Enligt Choumert med flera (2013) är 

empirin och teorin bakom den nuvarande miljökuznetskurvan fortfarande antagbara och 

att de fortsättningsvis kommer att vara det, tills att det finns ett teoretiskt alternativ.  

 

• Om det existerar en miljökuznetskurva, varierar resultatet mellan länderna? 

 

De skattade regressionerna i avsnitt 7.2 Del 2 visar att resultatet varierar mellan länderna. 

Emellertid indikerar ett flertal regressioner på positiv autokorrelation, vilket kan bidra till 

missvisande skattningar då en underliggande trend kan vara en bidragande faktor till 

resultatet. Det är möjligt att den positiva autokorrelationen är ett resultat av 

inkomstvariablerna, då de härrör från samma variabel och är därmed monotoniska 

transformationer av varandra. Som det framgår i Durbin-Watson testen (se Bilaga 5) 

upphör inte autokorrelationen genom att utesluta BNP per capita i kubisk form.  

 

För regressionerna Guatemala (1), Guatemala (2), Mexiko (1), Mexiko (2), Moçambique 

(1) samt Sudan (2) är inkomstvariablerna statistiskt signifikanta och den kvadrerade 

inkomstvariabeln negativ, vilket tyder på att förändringen i avskogning följer en 

miljökuznetskurva. För Guatemala (2), Mexiko (2) och Sudan (2) är inkomstvariabeln i 
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kubisk form positiv, vilket betyder att studien inte kan förkasta antagandet om att det 

existerar en N-formad miljökuznetskurva. Inkomstvariablerna är statistiskt signifikanta 

för Madagaskar (2) och Uganda (1). För dessa regressioner är den kvadrerade 

inkomstvariabeln positiv, vilket tyder på att förändringen i avskogning följer ett U-format 

samband. Samtliga regressioner visar inga starkare tecken på autokorrelation.  

 

• Har godkända finansieringsbelopp finansierade av Världsbankens FCPF någon 

effekt på avskogningstakten? 

 

En viktig del av denna studie är att undersöka om de godkända finansieringsbeloppen 

från Världsbankens FCPF har någon effekt på respektive lands avskogningstakt. 

Sambandet mellan avskogningstakten och bidragsvariabeln varierar mellan 

regressionerna, vilket betyder att de godkända bidragen finansierade av Världsbankens 

FCPF har olika effekt på avskogningstakten beroende på land. För regressionerna 

Burkina Faso (1), Burkina Faso (2), Madagaskar (1), Madagaskar (2), Moçambique (1), 

Moçambique (2), Vietnam (1) samt Vietnam (2) är variabeln bidrag statistiskt 

signifikanta. Samtliga regressioner visar inga starkare tecken på autokorrelation. 

Avskogningstakten minskar för Madagaskar (1), Madagaskar (2), Moçambique (1) och 

Moçambique (2) om länderna har fått bidrag medan det motsatta gäller för Burkina Faso 

(1), Burkina Faso (2), Vietnam (1) samt Vietnam (2), där avskogningstakten ökar. Vad 

detta resultat beror på är en komplex fråga, men utifrån studiens introduktionsavsnitt ska 

den besvaras på ett övergripande sätt.  

 

Till att börja med har Världsbankens FCPF bara funnits sedan år 2008 (FCPF, 2014). Det 

kan ta tid för ett land att implementera de åtgärder som behövs för att minska 

avskogningstakten. Detta kan därför vara en bidragande orsak till varför sambandet 

mellan avskogningstakten och variabeln bidrag skiljer sig mellan länderna.  

 

Den valda referensnivån påverkar nationernas incitament för att vidta åtgärder. En för låg 

referensnivå minskar incitamenten för att vidta åtgärder medan en för hög nivå kan 

kompensera länder för reduktioner de inte skulle släppt ut även utan implementerandet av 

åtgärder (Naturvårdsverket, 2009). Detta kan vara en bidragande faktor till varför 

bidragen har en positiv respektive negativ effekt på avskogningstakten i olika länder.  
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Avskogningstakten minskar för Madagaskar (1), Madagaskar (2), Moçambique (1) och 

Moçambique (2) om länderna har fått bidrag, emellertid leder detta resultat till en 

följdfråga. Kan resultatet innebära att det pågår internationellt läckage? Internationellt 

läckage skulle kunna innebära att länderna som fått bidrag slutar avverka sin egen skog 

och istället börja importera skogsbruksprodukter från andra länder. Denna studie kan inte 

besvara frågan om det pågår internationellt läckage. En utveckling av studien skulle till 

exempel vara att inkludera en variabel för handel med skogsbruksprodukter.  

 

Avskogningstakten ökar för Burkina Faso och Vietnam om länderna har fått bidrag, detta 

resultat leder också till en följdfråga. Vart går bidragen finansierade av Världsbankens 

FCPF? REDD har kritiserats för att vara moraliskt felaktigt då det ofta är förorenare med 

ett förflutet i skogsskövling som belönas. Om inte förhandlingarna går till på rätt sätt 

riskerar initiativen att leda till tvångsförflyttningar, konflikter, korruption, ökad fattigdom 

samt att finansieringen inte kanaliseras på ett kontrollerbart sätt. (Världsnaturfonden 

WWF, u.å.) 

 

För att studera hur REDD-initiativen påverkar miljökuznetskurvans lutning och kurvatur 

kan man estimera en ytterligare version av uppsatsens modeller genom att inkludera en 

interaktionsvariabel mellan inkomsten och bidragen. En sådan empirisk specifikation där 

interaktionsvariabler inkluderats, har undersökts men ingår inte i den slutgiltiga 

uppsatsens resultat. De skattade regressionerna kunde inte säga något om hur 

interaktionstermen mellan inkomsten (BNP per capita) och de godkända bidragen 

finansierade av Världsbankens FCPF samvarierade och påverkade avskogningstakten. 

Variablerna i regressionerna med inkluderade interaktionsvariabler blev inte statistiskt 

signifikanta eller så blev de utelämnade på grund av kollinjäritet.  

 

Som tidigare nämnt är anledningarna till studiens resultat en komplex fråga. Det är 

positivt att växthusgasutsläppen från avskogning får ta större del inom 

klimatförhandlingarna, då det står för 17 procent av världens utsläpp av växthusgaser 

(Världsnaturfonden WWF, 2014a). Att vidta skogsåtgärder är däremot inte riskfritt, då 

det till exempel kan leda till att kolförråd byggs upp och bli en potentiell koldioxidfälla. 

Emellertid kan den temporära kollagringen bidra till positiva klimateffekter genom att 

man vinner tid för utvecklingen av klimateffektivare tekniker. (Naturvårdsverket, 2009) 



	 31 

Genom att låta skogarna stå kvar kan det bromsa klimatförändringarna till en kostnad 

som är lägre jämfört med andra åtgärder (Världsnaturfonden WWF, u.å.). 

 

8.1 Fortsatta studier 
 

Som det framgår i avsnitt 3.3 Att skatta miljökuznetskurvan använder ett flertal studier sig 

av en paneldataanalys när de undersöker sambandet mellan avskogningstakten och 

inkomsten per capita. I de studier som ingår i avsnitt 1.3 Tidigare studier undersöker de 

flesta teorin bakom miljökuznetskurvan genom att analysera skillnaderna mellan Afrika, 

Asien samt Latinamerika. Den studerade tidsperioden varierar mellan studierna, allt från 

ett tidsspann på 10 år till 24 år. Likaså varierar antalet inkluderade utvecklingsländer i 

studierna. Allen och Barnes (1985) undersöker i sin studie 39 utvecklingsländer medan 

Deacon (1994) analyserar 120 länder. Med tanke på datat som används i denna studie och 

risken för de problem som kan uppstå vid tidsserieanalyser, som till exempel 

autokorrelation, rekommenderar jag att fortsatta studier bör fokusera på att studera 

paneldataanalyser för att förstå de frågor som diskuteras kring avskogning. Det finns 

fördelar med att använda paneldata då det ofta inkluderar fler observationer samt minskad 

risk för multikollinearitet mellan de förklarande variablerna. 

 

En ytterligare utveckling av studien är att inkludera godkända bidrag från andra aktörer 

som finansierar REDD-initiativ, som till exempel UN-REDD, NICGI (Norwegian 

International Climate and Forest Initiative) och FIP (Forest Investment Program). Antalet 

faktorer som kan påverka den slutgiltiga modellen är obegränsade, allt från länders 

skuldnivåer, internationell handel, befolkningstäthet, institutionella förhållanden till 

teknologi kan ha en påverkan på miljökuznetskurvan för avskogning. 

 

8.2 Slutord 
 

Slutligen vill jag uppmana läsaren att ta i beaktande att utsläppen av växthusgaser från 

avskogning inte bör drivas av tillväxt och inkomstökningar. Klimatfrågan är ett av vår 

tids största globala problem, där växthusgasutsläppen från avskogning är en stor 

bidragande faktor. Det borde vara ett incitament nog för att minska avskogningstakten. 
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10 APPENDIX 
 

Bilaga 1 – Lista på de 47 REDD-länder som har blivit utvalda till att 

delta i Världsbankens FCPF 

 Argentina Ghana Pakistan 

 Belize Guatemala Panama 

 Bhutan Guyana Papua Nya Guinea 

 Bolivia Honduras Paraguay 

 Burkina Faso Indonesien Peru 

 Centralafrikanska Republiken Kambodja Republiken Kongo 

 Chile Kamerun Sudan 

 Colombia Kenya Surinam 

 Costa Rica Laos Tanzania 

 Demokratiskarepubliken Kongo Liberia Thailand 

 Dominikanska Republiken Mexiko Togo 

 Elfenbenskusten Madagaskar Uganda 

 El Salvador Moçambique Uruguay 

 Etiopien Nepal Vanuatu 

 Fiji Nicaragua Vietnam 

 Gabon Nigeria 
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Bilaga 2 – Lista på de 21 REDD-länder som ingår i studiens 

datamaterial  

Argentina Guatemala Pakistan 

Belize Honduras Peru 

Burkina Faso Indonesien Republiken Kongo 

Colombia Madagaskar Sudan 

Costa Rica  Mexiko Thailand 

Dominikanska Republiken Moçambique Uganda 

El Salvador Nigeria Vietnam 
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Bilaga 3 – Korrelationstest mellan oberoende variabler  
 
Tabell 1. Korrelationstest mellan oberoende variabler för hela urvalet 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9533 1,0000   
BNPpc3 0,8741 0,9773 1,0000  
Bidrag 0,0893 0,0925 0,0912 1,0000 
 
Tabell 2. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Argentina 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9971 1,0000   
BNPpc3 0,9896 0,9977 1,0000  
Bidrag 0,2695 0,2805 0,2893 1,0000 
 
Tabell 3. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Belize 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9988 1,0000   
BNPpc3 0,9957 0,9990 1,0000  
Bidrag 0,1923 0,1974 0,2019 1,0000 
 
Tabell 4. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Burkina Faso 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9964 1,0000   
BNPpc3 0,9862 0,9967 1,0000  
Bidrag 0,3392 0,3686 0,3970 1,0000 
 
Tabell 5. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Colombia 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9977 1,0000   
BNPpc3 0,9911 0,9978 1,0000  
Bidrag 0,1724 0,1571 0,1398 1,0000 
 
Tabell 6. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Republiken Kongo 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9992 1,0000   
BNPpc3 0,9968 0,9992 1,0000  
Bidrag 0,2727 0,2731 0,2724 1,0000 
 
Tabell 7. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Costa Rica 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9970 1,0000   
BNPpc3 0,9887 0,9973 1,0000  
Bidrag 0,2846 0,2952 0,3032 1,0000 
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Tabell 8. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Dominikanska 
Republiken 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9926 1,0000   
BNPpc3 0,9728 0,9936 1,0000  
Bidrag 0,4019 0,4621 0,5215 1,0000 
 
Tabell 9. Korrelationstest mellan oberoende variabler för El Salvador 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9970 1,0000   
BNPpc3 0,9888 0,9974 1,0000  
Bidrag 0,2563 0,2751 0,2928 1,0000 
 
Tabell 10. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Guatemala 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9989 1,0000   
BNPpc3 0,9957 0,9989 1,0000  
Bidrag 0,3164 0,3301 0,3433 1,0000 
 
Tabell 11. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Honduras 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9991 1,0000   
BNPpc3 0,9963 0,9991 1,0000  
Bidrag 0,3226 0,3348 0,3469 1,0000 
 
Tabell 12. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Indonesien 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9948 1,0000   
BNPpc3 0,9811 0,9956 1,0000  
Bidrag 0,2374 0,2282 0,2135 1,0000 
 
Tabell 13. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Madagaskar 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9989 1,0000   
BNPpc3 0,9956 0,9989 1,0000  
Bidrag - 0,1218 - 0,1216 - 0,1208 1,0000 
 
Tabell 14. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Mexiko 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9993 1,0000   
BNPpc3 0,9972 0,9993 1,0000  
Bidrag 0,2820 0,2921 0,3019 1,0000 
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Tabell 15. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Moçambique 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9892 1,0000   
BNPpc3 0,9620 0,9915 1,0000  
Bidrag 0,2942 0,3192 0,3346 1,0000 
 
Tabell 16. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Nigeria 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9972 1,0000   
BNPpc3 0,9887 0,9971 1,0000  
Bidrag 0,3350 0,3623 0,3900 1,0000 
 
Tabell 17. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Pakistan 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9990 1,0000   
BNPpc3 0,9959 0,9990 1,0000  
Bidrag 0,3573 0,3797 0,4032 1,0000 
 
Tabell 18. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Peru 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9951 1,0000   
BNPpc3 0,9823 0,9960 1,0000  
Bidrag 0,3604 0,3864 0,4090 1,0000 
 
Tabell 19. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Sudan 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9943 1,0000   
BNPpc3 0,9791 0,9951 1,0000  
Bidrag 0,3882 0,4256 0,4600 1,0000 
 
Tabell 20. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Thailand 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9947 1,0000   
BNPpc3 0,9810 0,9957 1,0000  
Bidrag 0,3221 0,3475 0,3694 1,0000 
 
Tabell 21. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Uganda 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9950 1,0000   
BNPpc3 0,9823 0,9960 1,0000  
Bidrag 0,2850 0,3015 0,3143 1,0000 
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Tabell 22. Korrelationstest mellan oberoende variabler för Vietnam 
 BNPpc BNPpc2 BNPpc3 Bidrag 
BNPpc 1,0000    
BNPpc2 0,9875 1,0000   
BNPpc3 0,9574 0,9907 1,0000  
Bidrag 0,2673 0,2752 0,2708 1,0000 
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Bilaga 4 – Hausmantest 
 
Tabell 1. Hausmantest 

 Koefficienter   

 
(b) 

fixa 

(B) 

slumpmässiga 

(b - B) 

Skillnad 

Sqrt(diag(V_b – V_B)) 

S.E 

BNPpc 0,0096948 0,0086018 0,001093 0,0001864 

BNPpc2 -0,0008257 -0,0007467 -0,000079 0,0000092 

BNPpc3 0,000022 0,0000201 0,0000000189 . 

Bidrag -0,0000000286 0,0000000349 -0,00000635 . 

 
Test: H0: skillnad i koefficienterna som inte är systematiska. 
chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 30,11 
Prob > chi2 = 0,0000 
(V_b-V_B är inte positivt definit) 
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Bilaga 5 – Durbin-Watson test 
 
Tabell 1. Durbin-Watson test för respektive regression 
Regression Durbin-Watson 

Argentina (1) 0,2847963 
Argentina (2) 0,2943163 
Belize (1) 1,532878 
Belize (2) 1,599915 
Burkina Faso (1) 1,03849 
Burkina Faso (2) 1,07183 
Colombia (1) 0,7104654 
Colombia (2) 0,6958359 
Republiken Kongo (1) 0,7533492 
Republiken Kongo (2) 0,7488516 
Costa Rica (1) 0,7677677 
Costa Rica (2) 0,7806153 
Dominikanska Republiken (1) 0,794587 
Dominikanska Republiken (2) 0,793559 
El Salvador (1) 0,7351316 
El Salvador (2) 0,7410935 
Guatemala (1) 1,13349 
Guatemala (2) 1,181794 
Honduras (1) 0,9139725 
Honduras (2) 0,9051937 
Indonesien (1) 0,5658011 
Indonesien (2) 0,5652913 
Madagaskar (1) 1,095709 
Madagaskar (2) 1,244275 
Mexiko (1) 1,193518 
Mexiko (2) 1,391753 
Moçambique (1) 1,233267 
Moçambique (2) 1,359193 
Nigeria (1) 0,3978778 
Nigeria (2) 0,3972301 
Pakistan (1) 0,463522 
Pakistan (2) 0,7855058 
Peru (1) 0,708167 
Peru (2) 0,7062652 
Sudan (1) 0,8630887 
Sudan (2) 1,350783 
Thailand (1) 0,6205766 
Thailand (2) 0,6229444 
Uganda (1) 1,234052 
Uganda (2) 1,249303 
Vietnam (1) 1,464681 
Vietnam (2) 1,437042 
 


