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Abstract  

 
The aim of this study is to analyze the environmental impact of Foreign Direct Investment (FDI) 

in Sub-Saharan Africa. Over the last decades, increasing levels of environmental degradation 

have been recorded and Sub-Saharan Africa (SSA) is a region that is particularly vulnerable to 

these climatic changes. It has been claimed that the environmental degradation, with rising 

levels of CO2 emission, is especially attributable to globalization where FDI have played an 

increasingly important role in the increase of economic activities. However, the environmental 

implications of FDI are not easily identified and there are contradictory views and arguments 

of its impact. In this study we examine the two well-known theories: The Pollution Halo 

Hypothesis and the Pollution Haven Hypothesis.  The Pollution Halo Hypothesis claims that 

FDI from developed to developing countries is a positive contributor of more efficient and 

modern technology with positive spillover effects for the environment. On the contrary 

Pollution Haven Hypothesis claims that FDI has a negative effect on the environment since 

poorer countries, with weaker environmental regulations, are used for pollution-intensive 

industries. In this study, we use CO2 emission as an indicator of air pollution for the period 

1980-2014 with panel data from 43 SSA countries to analyze the impact of FDI. Our result is 

that FDI does not have a significant effect on CO2 emissions in SSA. However, if we limit the 

research to the resource-rich countries in the region, FDI has significantly increased CO2 

emission.  
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Begreppsförklaring 

FDI -  Foreign Direct Investments 

BNP - Bruttonationalprodukt 

ODA - Official Development Assistance  

MNF - Multinationella Företag 

EPI - Environmental Performance Index 

CO2 -  Koldioxid  

SSA - Sub-Saharan Africa, Afrika söder om Sahara 
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1. Inledning     

Den globala uppvärmningen till följd av klimatförändringen är en av mänsklighetens största 

utmaningar. World Meteorological Organization fastslår i sin senaste publikation att den 

atmosfäriska koncentrationen av CO2 har nått rekordnivåer (WMO, 2017). Att bekämpa 

klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläpp är därför en viktig del av resolutionen 

Agenda 20301 vars syfte är att arbeta mot en global hållbar utveckling (Regeringskansliet, 

2015). Sedan förindustriell tid har antropogena växthusgasutsläpp - miljöutsläpp orsakade av 

mänsklig aktivitet - stigit till följd av BNP-tillväxt samt befolkningstillväxt. Enligt 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är effekten av de antropogena 

växthusgasernas utsläpp troligen den bakomliggande orsaken till den globala uppvärmningen 

(IPCC, 2014). Konsensus bland klimatforskare är att klimatförändringen medföra en höjning 

av havsnivån, en ökning av antalet tropiska stormar och en högre global medeltemperatur 

(Jackson, 2018). Denna miljöutveckling drabbar utvecklingsländer hårdast, och länder i Afrika 

är bland de mest utsatta (IPCC, 2014; UN, 2006).  

 

Den främsta orsaken till de höga CO2-utsläppen är den ökade energianvändning som sker till 

följd av ökad produktion samt konsumtion i världsekonomin. Denna utveckling sker i takt med 

ekonomisk tillväxt och enligt forskare existerar ett förhållande mellan CO2-tillväxt och 

ekonomisk tillväxt (Omri, 2013). Vidare är detta förhållande som starkast då länder befinner 

sig i en förindustriell fas då den ekonomisk tillväxten i synnerhet drivs av fossila bränslen. 

Därigenom kan ökning av CO2-utsläpp ses som en indikator inte enbart för ökad 

klimatpåverkan utan även för hur ett land utvecklas ekonomiskt. Låga nivåer av 

koldioxidutsläpp kan tyda på att ett land är underutvecklat eller att den ekonomiska tillväxten 

under en period stagnerat. Detta kan även vara ett resultat av att ett land beslutat att ersätta 

förbränningen av fossila bränslen med förnybar energi genom implementering av övergripande 

reformer (Antweiler, Copeland & Taylor, 1998) 

 

Flera studier visar att utländska direktinvesteringar (FDI) i dagens globaliserade värld har stor 

betydelse för länders ekonomiska tillväxt och i synnerhet för den ekonomiska tillväxten i 

utvecklingsländer (Leitão, 2012; Boocock, 2002). Det finns omfattande litteratur som undersökt 

hur FDI påverkar länders BNP-tillväxt men få av dessa tar miljöaspekten i beaktning. Den 

																																																								
1	Agenda 2030 är en resolution antagen av FN:s generalförsamling. Denna är inte är juridisk bindande, utan är 
stark rekommenderade att efterfölja (MSB, 2010; Regeringskansliet, 2015).	
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forskning som syftat till att identifiera huruvida mängden CO2-utsläpp kan kopplas till FDI 

uppvisar ofta tvetydiga resultat (Pazienza, 2014a).   

  

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida FDI har haft någon effekt på CO2-tillväxten 

för länder i Afrika Söder om Sahara (SSA). För att studera detta utgår vi från teorierna Pollution 

Haven-hypotesen, Pollution Halo-hypotesen samt Miljökuznetskurvan som teoretisk bakgrund. 

Avsikten är att med dessa teoretiska tillämpningar analysera våra ekonometriska resultat och 

utifrån detta besvara frågeställningen: Har FDI haft någon effekt på CO2-tillväxten i Afrika 

söder om Sahara?  

 

För att kunna besvara frågeställningen undersöker vi också om FDI haft en signifikant påverkan 

på BNP-tillväxt i regionen. Detta beaktas eftersom tidigare litteratur visat att det kan finnas ett 

indirekt samband mellan FDI och CO2-tillväxten hänförligt till ekonomisk tillväxt.  

  

Det finns ett flertal skäl till att detta arbete fokuserar på länderna i SSA. För det första så är 

Afrika en mindre omskriven kontinent när det kommer till studier inom ämnet och enligt vår 

kännedom finns inga tidigare studier som studerat sambandet CO2-utsläpp och FDI i SSA. För 

det andra så är regionen intressant då FDI-inflödet har ökat markant under den tidsperiod vi 

studerar. För det tredje så räknas majoriteten av SSA-länderna till kategorin utvecklingsländer, 

vilket skapar en intressant dimension i undersökningen då tidigare forskning visat att FDI kan 

ha stor betydelse för ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer samtidigt som dessa länder drabbas 

hårdast av klimatförändringen (Naturvårdsverket, 2012). Beroende på våra resultat kan vi 

således föra en diskussion kring önskvärdheten av FDI. Om investeringarna har en negativ 

effekt på miljön kan de vara nödvändiga och försvarbara om de bidrar till ekonomisk tillväxt 

och en minskad fattigdom i SSA.  

  

I detta arbete används CO2-utsläpp som ett mått på miljöpåverkan då CO2 är en växthusgas som 

svarar för hela 60 procent av växthuseffekten som orsakas av mänsklig aktivitet (WWF, 2017).  

I undersökningen används två modeller med CO2-tillväxt respektive BNP-tillväxt som beroende 

variabel. För båda modellerna utförs en regression med samtliga 43 länder i SSA. Vidare delas 

länderna upp i resursrika och ej resursrika, för att genomföra separata regressioner för dessa 

grupper. 
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I kommande avsnitt ger vi en förklaring till hur FDI definieras samt hur det skiljer sig från andra 

investeringar. Därefter följer en överblick kring hur FDI i SSA-länder har utvecklats och en 

bakgrund till betydelsen av naturresurser i SSA. I avsnitt tre presenteras två teorier som 

behandlar FDI effekt på miljön, dessa är Pollution Haven-hypotesen och Pollution Halo-

hypotesen. Det redogörs även för Miljökuznetskurvan. I avsnitt 4 redovisas tidigare forskning 

inom ämnet och i avsnitt 5 presenteras tillvägagångssätt samt metod. I avsnitt 6 diskuterar vi 

den data vi använt samt för en ekonometrisk diskussion. I det sjunde avsnittet presenteras 

resultaten från regressionerna, och vidare besvarar vi vår frågeställning och för en avslutande 

diskussion. Sist i detta arbetet finnes referenslista samt appendix.   
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt ämnar ge en förklaring till hur FDI definieras, fungerar och på vilket sätt dessa 

investeringar skiljer sig från andra investeringar. Sedan följer en historisk överblick av hur FDI 

till SSA utvecklats sedan 1980 och vilka faktorer som påverkat FDI-inflödet. Slutligen ges en 

beskrivning av hur tillgången på naturresurser påverkat FDI-inflödet till SSA.  

 

2.1 FDI 

FDI kan innefatta och definieras som en rad av olika typer av investeringar. FDI är ett 

samlingsbegrepp för internationella investeringar då en aktör investerar i ett annat lands 

ekonomi. I denna kontext innefattar begreppet aktörer offentliga samt privata företag, ideella 

organisationer, individer och hushåll samt institutioner. För att en gränsöverskridande 

investering ska klassas som FDI behöver den innebära en grad av inflytande och styrning av 

företaget i fråga (IMF, 2009). Enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) är ett 10-procentigt ägande av rösterna för den utländska investeraren ett bevis på att 

ett sådant inflytande existerar (OECD, 2008). Är aktörernas inflytande i det utländska företaget 

mindre än så klassas investeringen vanligtvis som en portföljinvestering (Reinert & Rajan, 

2008).  

I detta arbete fokuserar vi på effekten av FDI när det går från kapitalrika till kapitalfattiga 

länder, det är dock viktigt att poängtera att de största FDI-flödena globalt sett går emellan 

kapitalrika länder. FDI som går till utvecklingsländer är ofta koncentrerade till de länder med, 

relativt sett, avancerad teknologi (Reinert & Rajan, 2008). 

I sammanhanget är så kallade multinationella företag (MNF) av stor betydelse. MNF är företag 

vars produktion eller försäljning sker i flera länder, men företaget styrs från ett centraliserat 

huvudkontor i ett specifikt land, där den globala företagsstyrningen koordineras. Relationer 

inom MNF är ofta FDI relationer, vars andel och betydelse har växt i takt med den ökade 

globaliseringen (UNECE, 2010).   

Enligt OECD (2008) kan FDI kategoriseras in i fyra subgrupper; Köp eller försäljning av 

befintligt eget kapital, Greenfield-investeringar, Utvidgning av kapital och Finansiell 

omstrukturering. Greenfield-investering innebär att ett moderbolag etablera sig i ett annat land 

och från grunden bygger upp ett företag (OECD, 2008). Utöver byggnationer av 
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produktionsanläggningar kan dessa projekt även innefatta byggande av bostäder och fysisk 

infrastruktur. Investeringen förknippas med ett långsiktigt åtagande, i jämförelse med andra 

former FDI, vilket motiverar tillhandahållandet av nya produktionsmetoder samt 

tekniköverföring till mottagarlandet.  

Beroende på intentionen samt egenskapen hos den internationella aktören så kan FDI 

klassificeras som marknadsökande eller effektivitetssökande. Marknadsökande investeringar, 

även kallat horisontella investeringar, är då MNF duplicerar sin produktion och producera 

samma typ av vara i utlandet som i hemlandet (Reinert & Rajan, 2008). Syftet med 

investeringen är att få tillgång till en ny marknad som är attraktiv på grund av sin storlek, tillväxt 

eller en kombination av dessa (Odenthal, 2001). Den drivande faktorn är därmed att bredda 

företagets försäljningsplattform snarare än att minimera produktionskostnaderna (Reinert & 

Rajan, 2008). Var dessa FDI allokeras beror på om mottagarlandets marknad är stor nog att 

kompensera för de fasta kostnaderna av omstrukturering och etablering. Det är även viktigt att 

kostnaderna för reallokering av produktionen är lägre än exportkostander till mottagarlandet 

(Hanson, Mataloni & Slaughter, 2001). 

Effektivitetssökande investeringar, även kallat vertikala investeringar, syftar till att dra fördel 

av kostnadseffektiv produktion samt att utnyttja närhet till naturresurser. Dessa investeringar 

äger rum med syfte att använda mottagarlandet som en plattform för vidare export till 

omvärlden och det egna landet (Hanson, Mataloni & Slaughter, 2001). Faktorer som 

infrastruktur, produktivitet hos den lokala arbetskraften och kostnad för export blir därför viktig 

(Odenthal, 2001). Dessa investeringar är vanliga då mottagarlandet är rikt på råvaror vilket gör 

att de koncentreras till specifika geografiska platser. (Hanson, Mataloni & Slaughter, 2001; 

Odenthal, 2001). Då länder med låg BNP per capita blir öppnare mot omvärlden, samtidigt som 

deras produktionskapacitet förbättras, förväntas främst vertikala MNF att etablera sig i landet. 

Detta är således den främsta typen av FDI-inflöde i SSA (Hanson, Mataloni & Slaughter, 2001). 

FDI kan även delas in i FDI-flöden och FDI-aktier. FDI-flöden mäter kapitalflödet av FDI under 

en viss tidsperiod medan FDI-aktier mäter den ackumulerade summan av FDI vid en given 

tidpunkt. FDI-flöden omfattar intäkter av investeringar, skuldtransaktioner inom företag, 

återinvesteringar samt aktietransaktioner. FDI-aktier består av det ackumulerade värdet på 

aktier och nettobelåningar aktörer äger i en utländsk verksamhet (Unctad, 2018). I detta arbete 

studerar vi FDI-flöden i form av nettoinflöde till SSA-länder. 
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2.2 FDI I SSA 

Graf 1 

 
SSA - Sub-Saharan Africa, RR - Resursrika länder i SSA, EJ RR - Ej Resursrika länder i SSA 

Källa: World bank data 

 

I graf 1 kan nettoinflödet av FDI till SSA samt till resursrika och ej resursrika länder avläsas 

för perioden 1980–2014. Fluktuationerna i grafen kan dels förklaras av att den bygger på data 

över nettoinflödet och att regionen under de senaste decennierna haft ett allt större utflöde av 

FDI (UNCTAD, 2007). Nettoinflödet av FDI till SSA har fram till år 2000 varit lågt vilket 

grafen visar.  

 

Afrikas andel av den totala mängden FDI till utvecklingsländer gick från att vara 25 procent i 

början av 1970 till 5 procent år 1999. Detta berodde på att FDI-flöden globalt ökade kraftigt, 

medan FDI till SSA inte följde denna trend (Odenthal, 2001). Det låga FDI-inflödet till SSA 

fram till 2000-talet kan förklaras av att länderna hade policyreformer som motverkade en liberal 

marknadsutveckling. Regionen har också historiskt kantats av politiska instabilitet, vilket är en 

faktor som tydligt motverkar FDI. Ytterligare en anledning till det låga FDI-inflödet var att 

afrikanska länder legat efter i utveckling gällande fysisk infrastruktur och då särskilt inom 

telekommunikation, transport och elförsörjning (Odenthal, 2001).  
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Under 80-talet inledde flera länder i Afrika olika typer av reformprogram för att öka politisk 

och makroekonomisk stabilitet samt reducerade byråkratiska barriärer för att främja handel och 

investeringar. Dessutom togs flera initiativ för att aktivt attrahera FDI och främja regional 

integration genom en liberaliseringsprocess. Förbättrad ekonomisk och politisk stabilitet var 

bidragande faktorer till att inflödet av FDI ökade under 90-talet. Då den totala mängden FDI 

globalt sett samtidigt ökade kraftigt så var dock Afrikas andel av totalt FDI fortsatt låg 

(Odenthal, 2001). Den ihållande ökningen av FDI under 2000-talet, som visas i grafen, 

reflekterar kontinentens höga tillväxt, växande medelklass och ytterligare förbättrad politisk 

och makroekonomisk stabilitet (OECD & UNDP, 2017).  

 

Inflöden av FDI till regionen är mycket asymmetriska mellan de olika länder (Bartels, Alladina 

& Lederer, 2009). Under 2016 stod 10 länder i Afrika för 92 procent av det totala värdet av 

FDI-inflöde inom kontinenten. Samtliga utom två av dessa tillhör SSA (OECD & UNDP, 

2017). Även utflödet av FDI har varit mycket asymmetriskt och FDI-utflöden nådde under 2006 

nya rekordnivåer i Afrika på $8 miljarder, där Sydafrikanska investerare stod för 80 procent av 

denna summa (UNCTAD, 2007).  

 

2.3 Naturresurser och FDI 

Naturresurser är en viktig ekonomisk drivkraft för SSA-området och för att attrahera FDI. De 

länder i regionen som har naturresurser står för över 80% av totalt BNP i SSA (IBIS, 2014). 

Internationella valutafonden (IMF) definierar ett land som resursrikt när exporten av icke-

förnybara naturresurser så som olja, mineraler och metaller står för mer än 25 procent av värdet 

av total export i landet och med data från 2005–2010 klassades 20 länder i SSA som resursrika 

enligt denna definition (IBIS, 2014).  

 

Exporten från utvinningsindustrin, alltså primära aktiviteter som involverar utvinning av icke-

förnybara naturresurser, ökade markant från US$56 miljarder år 2002 till US$288 miljarder år 

2012 i SSA (OECD & UNDP, 2017; World Bank, 2013). Särskilt intresse för naturresurser i 

SSA har tillväxtekonomier visat. En tredjedel av Kinas energikonsumtion bygger på 

naturresurser från SSA vilket lett till att efterfrågan på kol, olja och naturgas har ökat (Pigato, 

& Tang, 2015). Tillgången på olja har särskilt lockat utländska intressenter och 2007 gick 

nästan 50 procent av FDI-inflödet i Afrika till oljesektorn (Turner, 2007).  
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Tillgången på naturresurser i SSA anses dock ha lett till ett överutnyttjande från utländska 

intressenter. Empirisk forskning visar att SSA-länderna haft svårt att omsätta dess värdefulla 

naturresurser till hållbar ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard i de egna länderna. 

Utvinning av naturresurser har även en negativ inverkan på miljön (Kwakwa, Alhassan & Adu, 

2018). Därmed benämns tillgången på naturresurser ibland även som en ”förbannelse” för SSA. 

(Lundgren, Thomas & York, 2013). Beroendet av naturresurser och de fluktuerande 

världsmarknadspriserna på dessa är en av förklaringarna till stora variationer i FDI-inflöden till 

SSA. Detta är ett vanligt mönster bland utvecklingsländer och gör det svårt att upprätthålla en 

ekonomisk stabilitet (Odenthal, 2001).  

 

African Economic Outlook (2017) belyser att detta mönster håller på att ändras och 

investeringarna i Afrika går mot att bli allt mer diversifierade där en växande andel går till 

tjänster, tillverkning och projekt relaterade till infrastruktur. Även om den största delen 

fortfarande går till utvinningsindustrin är detta en utveckling som kan minska det ensidiga 

beroendet av de fluktuerande råvarupriserna. Under 2016 sjönk andelen FDI inom kol, gas och 

olja från 36 procent 2014 till 14 procent. Denna nedgång ersattes av en ökning i Greenfield-

investeringar inom bland annat byggindustrin, tillverkning och transport (OECD & UNDP, 

2017).   
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3. Teorier  

I detta avsnitt behandlas tre teorier som är av central betydelse i detta arbete och vars validitet 

kommer att prövas för SSA. De två första, Pollution Haven-hypotesen samt Pollution Halo-

hypotesen är teorier om FDI påverkan på CO2-utsläpp. Teorierna har motsatta uppfattningar 

kring om det råder ett positivt eller negativt samband och validiteten för dessa behandlas även 

under tidigare forskning. Utöver dessa två teorier redogör vi för Miljökuznetskurvan som visar 

på sambandet mellan BNP per capita och miljöpåverkan.  

3.1 Pollution Haven-hypotesen 

Enligt Pollution Haven-hypotesen vill företag undvika kostsamma miljöregleringar och anser 

det därför fördelaktigt att placera sin produktion i länder med mindre stränga miljöregleringar. 

Den första modellen kring Pollution Haven-hypotesen presenterades 1976 av Pethig och 

utvecklades senare av Copeland & Taylor (1997) till att även beakta den inhemska marknadens 

miljöpolicy (Kılıçarsla & Dumrul, 2017). Copeland & Taylors teori bygger på att miljökvalitet 

och miljökrav tenderar att förstärkas med ökad inkomst då miljökrav tenderar att få ökad 

politisk betydelse. Författarna menar därför att rikare länder kommer ha strängare 

miljöregleringar, vilket är kostsamt för företag. Härigenom blir det mer lönsamt att placera 

förorenings-intensiva industrier i fattigare länder som har mindre stränga miljökrav. Detta ökar 

förbränningen av fossila bränslen och skapar således en negativ påverkan på miljön i 

mottagarländerna (Kılıçarsla & Dumrul, 2017). 

 

Pollution Haven-hypotesen fokuserar på kostnadseffekten för företag och antar att skillnader i 

produktionskostnader är ett incitament för reallokering av produktionsanläggningar. Detta 

antagande bygger på uppfattningen om att ett strängare regelverk kring miljön resulterar i en 

ökning av produktionskostnader då högre krav ställs på bland annat utrustning och 

avfallshantering. Dessutom ökar kostnaderna då restriktionerna på insatsvaror samt 

producerade varor blir fler (Asghari, 2013).  

 

För utvecklingsländer bidrar FDI ofta till ökad ekonomisk tillväxt och därför finns incitament 

till att undergräva miljöaspekter genom att ha mindre omfattande miljöreglering för att attrahera 

FDI (Kılıçarsla & Dumrul, 2017; Copeland, 2008). Detta ger länderna en komparativ fördel 

som enligt teorin kan skapa en så kallad “race-to-the-bottom”-effekt, där miljöregleringar 

avsiktligt försvagas (Hook Law & Ibrahim, 2016; Pazienza, 2014). WWF uppmärksammar i en 
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rapport från 2003 att otillräcklig miljöstyrning på både inhemsk och global nivå är ett stort 

problem och att ekonomisk tillväxt från FDI ofta sker på bekostnad av både miljön och sociala 

förhållanden i mottagarlandet (Mabey, McNally & Zarsky, 2003). I fattigare länder med låga 

miljökrav tenderar således FDI leda till att produktionen blir mer förorenings-intensiv. Dessa 

länder tenderar enligt teorin till att bli “förorenings-paradis”, så kallade Pollution Havens 

(Asghari, 2013). 

 

Att förorenings-intensiva industrier koncentreras till länder med lågt BNP per capita gör 

hypotesen aktuell för majoriteten av länderna i SSA (Dasgupta et al., 2001).  Pollution Haven-

hypotesen är väl omskriven och aktuell inom debatten gällande FDI påverkan på miljön. Många 

studier har gjorts angående teorins validitet men resultaten från dessa är splittrade. Typen av 

industrier som upprättas och inom vilket geografiskt område är av stor vikt för att avgöra 

Pollution Haven-hypotesens validitet (Pazienza, 2014a)  

3.1.1 Miljöregleringar i SSA 

Pollution Haven-hypotesen lägger ett tydligt fokus på ett lands miljöregleringar som en 

bakomliggande faktor för etableringen av FDI. Att mäta graden av miljöregleringar i ett land är 

dock komplext och det saknas ett allmängiltigt tillvägagångssätt som kan appliceras i aktuell 

studie. Av denna anledning har vi valt att titta på Environmental Performance Index (EPI). Detta 

index används för att kvantifiera ett lands miljöprestanda utifrån dess reformer. EPI är inte ett 

renodlat index som mäter graden av miljöregleringar, utan mäter miljöpåverkan utifrån olika 

aspekter genom att studera variabler som kan påverkas av miljöreformer. Syftet med detta mått 

är vidare att genom noggrann mätning av ländernas miljöprestanda visa inom vilka områden 

förändring bör ske och på så sätt kunna presentera en grund för genomförandet av en effektiv 

miljöpolitik. 

  

EPI beräknas utifrån 24 indikatorer, varav dessa i sin tur tillhör 10 områden som kategoriseras 

som problematiska utifrån en miljöaspekt. Varje indikator är viktad inom ett policyområde där 

vikten avgörs utifrån möjligheten att påverka indikatorn genom policyåtgärder (EPI, 2014). Av 

dessa inkluderade indikatorer läggs stor vikt på totalt CO2-utsläpp samt totalt CO2-utsläpp från 

energiförbrukning. Indexet inkluderar 180 av världens länder där det lägsta EPI är 0 och högsta 

100. Merparten av alla indexvärden för SSA-länder ligger under 50 för år 2018 (Appendix, 

tabell 1). I förhållande till resten av världen har SSA länderna mycket låga indexvärden och 30 
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av de 44 lägst rankade länderna år 2018 tillhörde SSA (EPI, 2018a). Enligt Pollution Haven-

hypotesen riskerar därför SSA-länderna att bli så kallade förorenings-paradis. 

 

3.2 Pollution Halo-hypotesen 

I kontrast till ovanstående menar Pollution Halo-hypotesen att ökad öppenhet i form av handel 

och FDI har en positiv inverkan på miljön i mottagarlandet. De positiva effekterna gäller i 

synnerhet då FDI går från rikare länder till utvecklingsländer vilket motiveras av att modernare 

och mer miljövänliga teknologier då initieras. Till skillnad från Pollution Haven-hypotesen, 

som fokuserar på graden av miljöregleringar i olika länder, så antas dessa positiva effekter 

skapas oavsett mottagarlandets miljörestriktioner (Pazienza, 2014b). 

 

Pollution Halo-hypotesen bygger på antagandet att MNF håller samma miljöstandard och 

använder samma produktionssätt oavsett i vilket land de verkar. Graden av miljöreglering i 

olika länder blir följaktligen inte avgörande. Enligt teorin medför FDI, genom användningen av 

modern teknologi, en positiv effekt på miljön i mottagarlandet och en effektivare användning 

av naturresurser och energi (Wall & Xu, 2017; Pazienza, 2014b). Det skapas även en positiv 

spill-over effekt till inhemska företag. (Kılıçarslan & Dumrul, 2017).  

 

Pollution Halo-hypotesen har särskilt erhållit validitet när energisektorn har studerats (Mabey 

& McNally, 1999). Detta då utlandsägda företag haft en längre energikonsumtion än inhemska 

företag. De utländska företagen bidrar därmed till en positiv miljöpåverkan i värdlandet. Likt 

Pollution Haven-hypotesen är resultaten från studier inom området mycket blandade (Eskeland 

& Harrison, 2003). 
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3.3 Miljökuznetskurvan 

Miljökuznetskurvan etablerades av Grossman och Krueger (1991) då de fann ett långsiktigt 

förhållande mellan ett lands miljökvalitet och dess ekonomiska tillväxt. Detta fenomen har 

erhållit namnet Miljökuznetskurvan.  

 
Graf 2 - Miljökuznetskurvan 

 

 

Miljökuznetskurvan visar sambandet mellan BNP per capita och nivå av miljöpåverkan. 

Sambandet visas i form av en omvänd U-formad kurva. Vid låg BNP per capitanivå ökar 

miljöförstöringen i takt med att BNP per capita ökar. Vid en viss ekonomisk nivå tenderar 

länder att minska sin miljöpåverkan i takt med att BNP per capita ökar ytterligare (Regeringen, 

2000). Begreppet och teorin är väl omskriven och bygger på empirisk forskning även om det 

finns viss forskning där sambandet inte kunnat säkerställas (Ayidin & Esen, 2017).  

 

Ett lands ekonomiska struktur kan delas in i fyra sektorer: den primära, sekundära, tertiära och 

kvartära. Den primära sektorn, bestående av bland annat jordbruk och fiske, tenderar att vara 

resurskrävande men med en låg miljöpåverkan. Den sekundära sektorn, där framförallt 

industriell produktion inkluderas, tenderar att vara mer föroreningsintensiv. Med ökad 

ekonomisk tillväxt och därmed högre BNP per capita tenderar ett lands ekonomiska struktur att 

förändras; jordbruksproduktionen minskar till förmån för en ökad industriell produktion 

(Ashgari, 2013). Den industriella produktionen medför en ökad miljöpåverkan samtidigt som 

BNP per capita ökar, vilket speglas i Miljökuznetskurvan. Ett skäl till att miljöpåverkan ökar är 
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att den industriell produktion, i den förindustriella fasen, ofta använder energi av fossila 

bränslen såsom olja, kol och naturgas vilket medför att CO2-utsläppen ökar (Jackson, 2018). 

Då en ekonomi befinner sig i den förindustriella fasen kommer således industrins andel av BNP 

att stiga i takt med ekonomisk tillväxt, för att sedan sjunka då landet når det postindustriella 

utvecklingsstadiet (Ashgari, 2013). 

 

Miljökuznetskurvan är av relevans i detta arbete då merparten av SSA-länderna initialt haft ett 

lågt BNP per capita som ökat under den tidsperiod vi studerar (Kwasi, 2008). I enlighet med 

teorin kommer ekonomisk tillväxt för SSA leda till att CO2-utsläppen initialt ökar. Detta innebär 

att en del av ökat CO2-utsläpp kan förklaras av högre ekonomisk tillväxt i regionen, något som 

tas i beaktning då vi analyserar vår data.  
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4.Tidigare forskning  

Tidigare forskning över FDI effekt på CO2-utsläpp har kommit fram till mycket blandade 

resultat. I tabell 1 presenteras tidigare forskning av relevans för detta arbete som studerat 

sambandet inom flera länder utifrån Pollution Halo- samt Pollution Haven-hypotesen. Därefter 

följer en sammanfattning med studierna som presenteras i tabellen och relevanta mönster i 

tidigare forskning lyfts fram. 

  
Tabell 1 - Tidigare forskning 

																																																								
2 Generalized method of moments  
3 Brasilien, Ryssland, Indien och Kina 
4 Autoregressive-Distributed Lag 
5 Fully-modified OLS 
6 Economic Community of West African States 
7 South and Southeast Asian countries 	

Författare Tid Länder Metod Resultat 

Hoffman et al. 
(2005) 

1971–
1999 

112 länder 
 Granger Kausalitetstest 

Låg- och 
medelinkomstländer:  

Pollution Haven-hypotesen 

Tamazian & 
Rao (2010) 

1993-
2004 

24 övergångs-
ekonomier GMM2 estimation m.fl Pollution Halo-hypotesen 

Pao & Tsai 
(2010) 

1980–
2007 BRIK3 Panel cointegration test, 

Granger kausalitetstest 
Pollution Haven & Pollution 

Halo-hypotesen 

Kim & 
Adilov (2012) 

1961–
2004 164 länder OLS 

Utvecklingsländer: Pollution 
Halo-hypotesen 

Utvecklade länder: Pollution 
Haven-hypotesen 

Al-Mulali & 
Tang (2013) 

1980–
2009 Gulfstaterna 

Granger Kausalitetstest, 
Pedroni Cointegration test, 

OLS 
Pollution Halo-hypotesen. 

Kivyiro & 
Arminen 
(2014) 

 

1971–
2009 6 SSA-länder ARDL4, Granger Caulsality 

test 

Kenya & Zimbabwe:  
Pollution Haven-hypotesen. 

Dem Rep. Kongo & 
Sydafrika: Pollution Halo-

Hypotesen 

Shahbaz et al. 
(2015) 

1975–
2012 99 länder FMOLS5

 
 

Pollution Haven-hypotesen 

Keho (2016) 1970–
2010 ECOWAS6

 Bound test 

 

Pollution Haven-hypotesen 
& Pollution Halo-hypotesen 

 
Behera & 

Dash (2017) 
1980–
2012 17 SSEA-länder7 FMOLS & Pedroni 

Cointegration Pollution Haven-hypotesen 

Baek & Choi 
(2017) 

1971–
2011 

17 länder i 
Latinamerikanska PMG Pollution Haven-hypotesen 
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Studier som funnit stöd för Pollution Halo-hypotesen är Al-Mulali & Tang (2013) då de 

undersökte validiteten för teorin bland Gulfstaterna med data för åren 1980–2009. De kom fram 

till att BNP och energikonsumtion ökar CO2-utsläppen medan FDI på lång sikt har en viss 

minskande effekt på CO2-utsläppen. Med detta resultat visar de att Pollution Halo-hypotesen 

kan bekräftas. Tamazian & Rao (2010) kom fram till resultat i linje med detta då de undersökte 

24 övergångsekonomier med bland annat GMM estimator. Deras resultat visade att högre 

flöden av FDI bidrar till att sänka CO2-utsläppen men påpekar att finansiell liberalisering kan 

bli skadligt för miljön om det inte görs med starka institutionella ramverk.    

 

Motsatta resultat till ovanstående visade Hoffman et al. (2005) som använde Granger 

kausalitetstest för 112 länder och fann stöd för Pollution Haven-hypotesen för låg och 

medelinkomstländer. Baek och Choi (2017) studerade 17 länder i Latinamerika och fann stöd 

för Pollution Haven-hypotesen för samtliga länder. När länderna delades in i efter inkomst fick 

teorin endast signifikant stöd gällande höginkomstländer. Shabaz et al. (2015) studerade 99 

länder med FMOLS och fann också stöd för Pollution Haven-hypotesen likt Behera och Dash 

(2017) som undersökte 17 länder i regionen SSEA med FMOLS och Pedroni kointegrationstest. 

 

Kim & Adilov (2012) som använde sig av OLS fann stöd för Pollution Haven-hypotesen i 

utvecklade länder men för Pollution Halo-hypotesen i utvecklingsländer. Författarna påpekar 

att utländska företag som verkar i utvecklingsländer är mer miljövänlig än de inhemska medan 

det i utvecklade länder är tvärtom. Kivyiro & Arminen (2014) gjorde en studie med 6 länder i 

SSA och använde sig av ARDL och Granger kausalitetstest. De fann stöd för Pollution Haven-

hypotesen i Kenya och Zimbabwe men stöd för Pollution Halo-hypotesen i Demokratiska 

republiken Kongo och Sydafrika. De fann också att Pollution Haven-hypotesen verkar 

associeras med kausalitet från BNP till FDI medan Pollution Halo-hypotesen associeras med 

kausalitet från FDI till CO2-utsläpp. Både Keho (2016) som genomförde en studie över 

ECOWAS-länder och Pao & Tsai (2010) som undersökte BRIK-länderna, fann stöd för 

Pollution Haven- och Pollution Halo-hypotesen.  

 

Hoffmann et al. (2005) var de första att använda nya metoder för att undersöka kausaliteten 

mellan FDI och CO2-utsläpp med hjälp av Granger Kausalitetstest. Detta hade inte tidigare 

genomförts då längre tidsserier krävdes. Denna studie kom att bli vägledande för flera därefter 

som även använt sig av Granger kausalitetstest och lagt ett större fokus på kausalitets-analys 

mellan variablerna (Hoffmann, 2005; Hwan Kim & Adilov, 2012). Något som varit gemensamt 
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för flera studier är även att de använt energikonsumtion som en förklarande variabel och visat 

att denna har en signifikant påverkan på CO2-utsläpp (Baek & Choi, 2017; Al-Mulali & Tang, 

2013).  

 

En litteraturlista i Kılıçarsla & Dumrul (2017) arbete, som publicerats i Business and Economic 

research Journal, innefattas sex olika studier som undersökt validiteten för Pollution Haven- 

och Pollution Halo-hypotesen i fallet för Turkiet. Samtliga av dessa har använt data vars 

tidsperiod börjar mellan 1974–1980 och sträcker sig till 2009–2013. Trots att dessa arbeten 

studerat samma land omkring samma tidsperiod är resultaten att tre studier finner stöd för 

Pollution Halo-hypotesen, två studier för Pollution Haven-hypotesen och en studie kan inte visa 

på något signifikant resultat (Kılıçarsla & Dumrul, 2017). Dessa olika resultat anser vi är viktiga 

att belysa då det visar på vikten av metodval för resultatet.  

Sammanfattningsvis omfattar tidigare forskning både studier av olika grupper av länder, 

regioner samt landsspecifika studier. Resultaten från dessa, vilket framgår i tabell 1, är spridda 

och detta gör att effekterna av FDI på CO2-utsläpp inte kan antas vara varken positiv eller 

negativ. Detta tenderar avgöras utifrån flera faktorer som område, sektor, mottagarlandets 

institutioner och styre, vilken aktör som gör investeringarna samt vilken ekonometrisk metod 

som den aktuella studien använder (Pazienza, 2014a). Då denna studie är avgränsad till SSA 

menar den att bidra till tidigare forskning genom att studera sambandet FDI och CO2-utsläpp i 

en region där, enligt vår vetskap, detta ännu inte studerats.  
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5. Metod 

För att besvara vår frågeställning används den linjära modellen med fixed effects. Vi använder 

paneldata över SSA-länder (i) för 1980–2014 (t). Paneldata, även kallat longitudinell data, följer 

ett visst antal individer, i detta fall SSA-länder, över tiden och ger sålunda multipla 

observationer för varje land i provet. Undersökningen görs genom att använda två modeller 

som presenteras nedan. I båda modellerna är FDI den förklarande variabeln av huvudsakligt 

intresse. Samtliga variabler finns förklarade i tabell 2 på nästkommande sida. 

1) 𝐶𝑂#𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡*,, = 𝛼* + 𝛽1𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡*,, + 𝛽#𝐹𝐷𝐼*,, + 𝛽8𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙*,, + 𝛽>𝑂𝐷𝐴𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 	𝜀*,,  

I modell 1 ovan är CO2-tillväxt den beroende variabeln. Våra förklarande variabler är BNP-

tillväxt, FDI per capita8, handel, mätt som summan av export och import, som andel av BNP9 

samt ODA-tillväxt10.   

2)𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡*,, = 𝛼* + 𝛽1𝐹𝐷𝐼*,, + 𝛽#𝑂𝐷𝐴𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡*,, + 𝛽8𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙*,, + 𝛽>𝑃𝑂𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝜀*,, 

I modell 2 är BNP-tillväxt den beroende variabeln och de förklarande variablerna är FDI, ODA-

tillväxt, handel och populationstillväxt. 

Med modell 1 är avsikten att pröva om det FDI har haft en effekt på CO2-tillväxten och utifrån 

detta undersöka om denna effekt kan kopplas till Pollution Haven-hypotesen eller Pollution 

Halo-hypotesen. I modell 1 visas den direkta effekten av FDI på CO2-tillväxten, allt annat lika. 

För att undersöka detta utförs initialt en regression med samtliga 43 SSA-länder (1.1), därefter 

en regression med 19 SSA-länder som enligt IMF klassas som resursrika (1.2) och slutligen en 

regression över SSA-länder som inte klassas som resursrika (1.3) (Appendix, lista 1) 

Modell 2 används för att undersöka om FDI kan ha haft en indirekt påverkan på CO2-tillväxten. 

Det finns tidigare undersökningar som funnit att FDI haft en signifikant positiv effekt på BNP-

tillväxt och att BNP-tillväxt i sin tur haft en ökande effekt på CO2-utsläpp.  Därmed anser vi 

det vara av intresse att undersöka denna indirekta effekt. För modell 2 utförs även tre separata 

regressioner som härefter benämns (2.1) för samtliga 43 länder, (2.2) för resursrika länder och 

(2.3) för ej resursrika länder. 

																																																								
8 Framöver kommer vi skriva FDI då vi syftar på FDI per capita  
9 Framöver kommer vi skriva handel, och då syftar vi på handel som andel av BNP 
10 ODA är offentligt utvecklingsbistånd (OECD, 2018)	
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Genom att ha med både modell 1 och modell 2 prövar vi för den totala effekten FDI har på 

CO2-tillväxten. Vi förväntar oss att FDI kommer ha en positiv effekt på BNP-tillväxten. 

Följaktligen tror vi att FDI kommer ha en direkt ökande effekt på CO2-tillväxten i modell 1. 

Detta eftersom FDI i SSA framförallt är av vertikal karaktär och en stor andel går till utvinning 

av naturresurser, vilket visat sig ha en negativ påverkan på miljön (Hanson, Mataloni & 

Slaughter, 2001; Kwakwa, Alhassan & Adu, 2018). Å andra sidan menar Pollution Halo-

hypotesen att positiva miljöeffekter är som tydligast då utvecklingsländer mottager FDI från 

utvecklade länder, vilken motiverar att FDI till SSA kan minska CO2-tillväxten (Pazienza, 

2014b). 

För att uppfylla kravet för stationäritet studerar vi tillväxttakterna för variablerna CO2, BNP, 

ODA och population. Vi gör detta genom att logaritmera samt ta första differensen av dessa 

variabler. Flödesvariabeln FDI uppfyller kravet för stationäritet och då vi tror att det är nivån 

på FDI för respektive år som påverkar CO2-tillväxten mäter vi den i FDI per capita.  

  

Tabell 2 - Variabellista  

     

   

Variabelnamn     Definition Källa 
CO2-tillväxt Den årliga procentuella tillväxttakten av koldioxidutsläpp 

per capita. Uträknad genom att logaritmera och ta första 
differensen av koldioxidutsläpp (metric ton per capita) 

The World Bank 

BNP-tillväxt Den årliga procentuella tillväxttakten av BNP per capita. 
Uträknad genom att logaritmera samt ta första differensen 
av BNP per capita (Real 2010 US$) 

The World Bank 

FDI Nettoinflöde av utländska direktinvesteringar per capita. 
(BoP, Real 2010 US$) 

The World Bank 

Handel Handel som procent av BNP. Summan av export och import 
av varor och tjänster mätt som andel av BNP 

The World Bank 

ODA-tillväxt Den årliga procentuella tillväxttakten av mottaget ODA 
(Net official development assistance) per capita. Uträknad 
genom att logaritmera och ta första differensen av ODA 
(Real 2010 US$) 

The World Bank 

POP-tillväxt 
 

Den årliga procentuella befolkningstillväxttakten. Uträknad 
genom att logaritmera och ta första differensen populationen 

The World Bank 
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6. Data och deskriptiv statistik 

Detta avsnitt ämnar beskriva vår data och redogöra för dess begränsningar. I avsnitt 6.1 

Ekonometrisk diskussion redogörs de tester som genomförts och hur vi utifrån dessa korrigerat 

vår data för att kunna genomföra regressionsanalyser. 

Den data som används i denna studie är hämtad från den internetbaserade databasen World bank 

development indicator, vilket är Världsbankens datainsamling. Detta är en databas som samlar 

in data från andra pålitliga databaser och har därför en stor mängd tillgänglig data. Vi ser ett 

värde i att ha samtliga av våra variabler från en och samma datakälla då denna data mäts och 

definieras lika. Insamlad FDI- och ODA-data var initialt mätt i årlig nominell US dollar. Vi 

skapade därför ett index av real och nominell BNP som användes för att justera vår FDI- samt 

ODA-data till fasta priser US dollar med 2010 som basår. Detta för att göra värdena jämförbara 

över tid.       

Vi valde att utföra separata regressioner för de resursrika och ej resursrika länderna då länder 

med naturresurser har ett högre FDI-inflöde, vilket vi även kan se i graf 1. Av denna anledning 

tror vi att FDI i de resursrika länderna kommer uppvisa en starkare effekt på CO2-tillväxten och 

på BNP-tillväxten än för de ej resursrika länderna. Därför finner vi det lämpligt att dela upp 

länderna. Vi har använt IMF:s definition av resursrika länder som innebär att över 25% av 

värdet från totala exporten kommer från icke-förnybara naturresurser. Detta ändrar sig något 

över tid och vi har valt att utgå från sammanställningen med data från 2005–2010 (IBIS, 2014). 

Tidigare studier som grupperat sina länder och utfört separata regressioner har framförallt delat 

in dessa i hög-, mellan- och låginkomstländer. Vi finner det dock mer relevant för SSA-regionen 

att dela in länderna efter tillgång på naturresurser. Då vi använt fixed effects tillåts inte dummy-

variabler i de linjära regressionsmodellerna, därav valde vi att utföra separata regressioner som 

testar för effekten av FDI på CO2-tillväxten och BNP-tillväxten för resursrika samt ej resursrika 

länder.  

 

Valet av variabler bygger på tidigare forskning och tillgänglighet av data över SSA (se tabell 

2). Handel använder vi som en approximation för landets öppenhet mot omvärlden. Detta är en 

förklarande variabel som förekommer i tidigare studier så som studien av Abdouli & Hammami 

(2017). Handel är också centralt inom teorin för Pollution Halo-hypotesen då ökad öppenhet i 

form av handel och FDI menas ha en positiv effekt på miljön. ODA ingår i regressionen då vi 

finner det intressant att jämföra dess effekt på CO2-tillväxten med effekten av FDI då båda 
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innebär gränsöverskridande kapitalflöden. ODA är offentligt utvecklingsbistånd och används 

som variabel då det är den vanligaste typen av bistånd (OECD, 2018). Vi tror inte att denna 

variabel kommer ha en effekt på CO2-tillväxten men möjligtvis på BNP-tillväxten.  

Populationstillväxt har vi med som förklarande variabel i modell 2 då bland annat Batten & Vo 

(2006) använt denna och visat på att FDI har en starkare positiv påverkan på ekonomisk tillväxt 

i länder där populationstillväxten är låg.  

 

En variabel som hade varit av intresse att ha med i modell 1 är energikonsumtion då denna 

använts i flera studier så som studier av Al Mulai & Tang (2013) och Kivyiro & Arminen 

(2014). Energikonsumtion har i dessa fall haft en signifikant påverkan på CO2-utsläppen, både 

till följd av FDI och av ökad BNP-nivå. Denna variabel var dock inte möjlig att ha med i denna 

studie då observationer saknas för flera länder och vi ansåg det vara av vikt att ha med så många 

länder i SSA som möjligt. Det vore även av intresse att undersöka hur FDI påverkar CO2 

beroende på vilken sektor FDI går till. Någon sådan data finns dock inte att tillgå.  

Det existerar ytterligare några begränsningar i insamlingen av data i studien. För det första hade 

det varit optimalt att titta på en ännu längre tidsperiod än 1980–2014, men tillgängligheten av 

data, i synnerhet av FDI, gör inte detta möjligt. För det andra så finns endast data över FDI-

nettoinflöde, vilket innebär att vissa observationer är negativa då länder haft ett större utflöde 

än inflöde av FDI (Tabell 3). För vår studie hade det optimala varit att använda data över FDI-

inflöde, och inte netto. Detta är dock vad majoriteten av tidigare forskning också använt sig av 

då data enbart över inflöde är svårt att tillgå.  För det tredje så undersöker detta arbete SSA-

regionen, och det optimala hade således varit att inkludera alla 48 länder i regionen. Dock så 

var det nödvändigt att ta bort några länder då dessa saknade många observation, och därför 

studerar vi 43 länder (Appendix, lista 1). Länderna som tagits bort är Somalia, Eritrea, 

Sydsudan, Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Namibia. Dessa begränsningar 

är att ha i åtanke då vi analyserar resultaten men vi ser det inte som någon större problematik i 

utförandet av våra regressioner och i tolkning av resultaten.  
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6.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 3 - Deskriptiv Statistik 

 

Statistiken över insamlad paneldata för tidsperioden 1980-2014 presenteras i tabell 3 där antal 

observationer, medelvärde, standardavvikelse samt min och maxvärden för samtliga variabler 

redogörs för. I den första kolumnen beskrivs statistiken för den gemensamma regressionen över 

SSA och därefter separat för resursrika och ej resursrika länder.  

I tabellen visar kolumnen över antalet observationer, N, att ett fåtal observationer saknas inom 

varje grupp vilket gör att paneldatan är obalanserad. En del av dessa saknade värden beror på 

att enstaka observationer exkluderas när variablerna logaritmeras, eftersom det inte går att ta 

logaritmen av värdet 0. Det finns emellertid få sådana observationer, och därmed förväntas inte 

resultatet påverkas av detta. En balanserad data skulle innebära 1462 observationer för SSA, 

646 för resursrika länder och 816 för ej resursrika länder.  

Vidare så är skillnaderna över minimum- och maximumvärden en indikator på att de två 

grupperna skiljer sig åt. Medelvärdet för FDI och CO2-tillväxt är som högst för de resursrika 

länderna, något som ger stöd för vikten av naturresurser för att attrahera FDI. Det lägsta och 

högsta värdet för CO2-tillväxt finns dock i gruppen av länder som ej är resursrika. Att notera är 

också att medelvärdet för ODA-tillväxt är högre för ej resursrika länder medan medelvärdet av 

handel är högre för de resursrika länderna. Korrelationsmatrisen (Appendix, tabell 2 & 3) visar 

även att ODA-tillväxten är negativt korrelerad med samtliga variabler, vilken talar för att ej 

resursrika länder skulle ha lägre CO2-tillväxt än resursrika länder. 

 

Variabel 
SSA RESURSRIKA  EJ RESURSRIKA 

N Mean Sd Min Max N Mean Sd Min Max N Mean Sd Min Max 
CO2-

tillväxt 1451 0,0080 0,208 -1.51 2.15 645 0,0085 0,234 -1,51 1,88 806 0,0077 0,185 -1,316 2,15 

BNP-
tillväxt 1440 0,0103 0,073 -0,70 0.88 635 0,0098 0,076 -0,46 0,88 805 0,0107 0,070 -0,70 0,650 

FDI 1405 82,445 343,5 -984.3 6830 635 92,178 375,4 -984,3 5540 770 74,419 314,9 -126,6 6830 

Handel 1356 73,735 48,49 6.32 531 627 76,609 56,96 6,32 531 729 71,263 39,67 14,33 311,4 

ODA-
tillväxt 1445 0,0119 0,384 -2.23 2,48 631 0,0094 0,435 -2,23 2,48 814 0,014 0,339 -1,808 1,728 

POP-
tillväxt 1461 0,0251 0,441 -3.58 5,45 645 0,0229 0,418 -3,52 4,92 816 0,0269 0,458 -3,58 5,45 
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Graf 3 - genomsnittligt CO2-utsläpp per capita  

 
SSA - Sub-Saharan Africa, RR - Resursrika länder, EJ RR - Ej resursrika länder 

Källa: World bank data 

 

Från graf 3 kan avläsas att genomsnittligt CO2-utsläpp per capita är som högst för resursrika 

länder och som lägst för ej resursrika länder under tidsperioden 1968–2014. Vi kan se att det 

sedan 1968 funnits en långsiktig ökande trend i genomsnittliga CO2-utsläpp. För ej resursrika 

länder har utsläppen mer än tredubblats under tidsperioden. Vi valde att studera denna graf då 

den visar på CO2-utsläpp över tid och är enklare att tolka än CO2-tillväxten, denna presenteras 

i graf 1 i appendix.  

  

6.2 Ekonometrisk diskussion 

Innan vi genomförde regressionerna gjordes ekonometriska tester på modellerna för att försäkra 

oss om att ekonometriska regler efterföljs, och att regressionerna därmed är korrekt estimerade. 

Nedan följer en förklaring av dessa tester samt hur vi, där det behövts, hanterat detta i vår 

regressionsanalys.  

Heteroskedasticitet innebär att variansen hos feltermerna inte är konstant vilket gör att 

standardfelen inte är giltiga och inferensen blir därmed inte tillförlitlig. Vi prövar för detta med 

ett White’s test som utgår ifrån Breusch-Pagan-testet. Testet lämpar sig då data uppvisar linjära 
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former av heteroskedasticitet. Detta innebär att då estimeringen av den beroende variabeln ökar 

så kommer även feltermernas varians att öka. För samtliga regressioner har vi 

heteroskedasticitet, vilket vi korrigerar för genom att använda oss av robusta standardfel, även 

kallade ”white-adjusted” standardfel. Användandet av robusta standardfel påverkar inte OLS-

estimatorerna av koefficienterna, däremot så blir test-statistiken approximerad (Williams, 

2015a). Våra estimatorer är fortfarande väntevärdesriktiga och konsistenta men inte effektiva 

med heteroskedasticitet, och Gauss-Markov-teoremet håller inte längre. Detta innebär att 

estimatorerna inte längre har den lägsta variansen och är därmed inte ”BLUE” (Best Linear 

Unbiased Estimators) (Jochumzen, 2017).  

För att testa huruvida en bör använda fixed eller random effect genomförs vanligtvis ett Durbin–

Wu–Hausman-test. Som beskrivits ovan har vi heteroskedasticitet vilket innebär att Hausman-

testet inte är giltigt (Schimidheiny, 2016). Tidigare forskning som använt paneldata likt vår har 

i majoriteten av fallen använt sig av fixed effect. Följaktligen så tror vi att landsspecifika 

effekter är korrelerade med de förklarande variablerna, vilket bryter mot ett av de centrala 

antagandena för att använda random effects. Härigenom har vi valt att använda fixed effects för 

båda modellerna.  

 

Icke-stationäritet är ett vanligt problem då tidsseriedata används och gör att skattningarna blir 

missvisande (Asghari, 2013). Därför testades alla variabler för enhetsrötter med det panel 

specifika testet Im–Pesaran–Shin (IPS), då testet kan hantera obalanserad paneldata (Paseran & 

Shin, 2003). Nollhypotesen för testet är att alla paneler innehåller enhetsrötter. Vi förkastar 

nollhypotesen för samtliga variabler då p-värdet är 0,0000 och därmed så är vår data stationär. 

Autokorrelation prövar vi för genom att använda Wooldridge test för autokorrelation i 

paneldata. Autokorrelation innebär att observationerna i en serie korrelerar med varandra.  

Precis som vid heteroskedasticitet resulterar autokorrelation i att antagandet om Gauss-Markov 

är brutet, estimatorerna är fortfarande väntevärdesriktiga och konsistenta men inte effektiva. 

Standardfelen är inkonsistenta, och därmed missvisande. Nollhypotesen innebär att första 

gradens autokorrelation inte finns. Vi accepterar nollhypotesen för alla regressioner förutom 

1.3. Vid vidare undersökning av denna regression är AR(1) koefficienten negativ vilket skulle 

innebära att värden är negativt korrelerade med föregående år. Detta är inte troligt för vår data 

och vi bortser därför från att korrigera för detta.  
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Multikollinearitet innebär att det finns ett linjärt samband mellan de förklarande variablerna 

(UCLA, 2017). Multikollinearitet testas genom att använda ett VIF-test, där VIF står för 

engelskans ”The variance inflation factor”. VIF-testet visar hur mycket de estimerade 

koefficienternas varians är överskattad på grund av multikollinearitet (Williams, 2015b). Det 

finns olika teorier om hur högt VIF-värdet får vara, som en tumregel brukar ett VIF-värde på 

mer än 10 visa på problematik med multikollinearitet (UCLA, 2017). Vi har för variablerna 

som ingår i samtliga regressioner ett VIF-medelvärde mellan 1,10–1,28, vilket är lågt 

(Appendix, tabell 4). Vårt resultat visar på både signifikanta och icke signifikanta koefficienter, 

vilket även tyder på att vår modell inte lider av multikollinearitet. Dessutom visar våra 

korrelationsmatris att variablerna har en låg korrelation och vi kan därför bortse från problem 

med multikollinearitet (Appendix, tabell 2 & 3).   

Normalfördelade residualer prövar vi för genom att göra ett Skewness and kurtosis-test för 

normalfördelning.  En normalfördelad distribution har en skevhet på noll och en kurtosis på tre. 

Skewness and kurtosis-test för normalitet baseras på skillnaden mellan våra variablers skevhet 

och noll, samt våra variablers kurtosis och tre (Stata, u.å). För samtliga regressioner visar testet 

att våra residualer inte är normalfördelade. Då vi har ett stort antal observationer är detta inte 

problematiskt och våra skattningar kan antas vara approximativt normalfördelade i enlighet 

med centrala gränsvärdessatsen. 

Något som slutligen är relevant att ta hänsyn till vid utförandet av våra regressioner är 

endogenitet vilket innebär att det beroende variabeln också kan påverka de förklarande 

variablerna. I vår första modell ser vi inga tendenser till att CO2 skulle påverka de förklarande 

variablerna och antar därför att vår data är exogen. En orsak till endogenitetsproblem kan vara 

simultanitet vilket innebär att den beroende variabeln och de förklarande variabler påverkar 

varandra i vardera riktning. Detta är att beakta i vår andra modell då det kan finnas ett sådan 

relation mellan BNP och FDI. Detta gäller ifall ökad BNP-tillväxt attraherar mer FDI, vilket är 

rimligt om FDI söker sig till länder med stark ekonomisk tillväxt, samtidigt som FDI påverkar 

BNP-tillväxten. Abimbola Babatunde (2011) studerade 44 länder i SSA och kom i sitt arbete 

fram till att ett högt BNP per capita attraherar FDI samtidigt som FDI har en positiv effekt på 

BNP-tillväxten och simultanitetsproblemet är därför att ha i åtanke när resultaten för den andra 

modellen analyseras.    
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7. Resultat  

I detta avsnitt redogörs resultaten från våra regressioner för att kunna besvara vår frågeställning 

genom att undersöka modell 1 vars beroende variabel är CO2-tillväxt. Modell 2 visar hur de 

förklarande variablerna påverkat BNP-tillväxten och i denna modell är den indirekta effekten 

av FDI av huvudsakligt intresse. För båda modeller presenteras separata resultat för SSA, 

resursrika länder samt ej resursrika länder.  

7.1 Modell 1: CO2-tillväxt 

I tabell 4 presenteras resultaten från regressionerna tillhörande modell 1. För samtliga 

regressioner används robusta standardfel vilket presenteras i parenteserna under 

koefficienterna. Determinationskoefficienten, R2-värdet, visar hur väl variationen i CO2-tillväxt 

förklaras av variationen hos de förklarande variablerna i regressionen (Körner & Wahlgren, 

2015). Determinationskoefficienten mäts i procent och kan som högst anta värdet 1. 

Förklaringsgraden är låg för samtliga regressioner i modell 1, där regression 1.1 har en 

förklaringsgrad på 3,4 procent, regression 1.2 på 6,4 procent och regression 1.3 på 1,3 procent. 

Att vi har låga R2-värdet för regressionerna i modell 1 är inte förvånande. Vi förväntade oss 

inte att modellen skulle uppvisa höga R2-värden, då det är svårt att inkludera alla variabler av 

relevans för CO2-tillväxten utifrån den data som finns att tillgå. Värdena är signifikant skilda 

från noll vilket indikerar att regressionerna i modellen har en statistisk signifikant 

förklaringsgrad.  
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Tabell 4 -  Modell 1 

 (1.1) (1.2) (1.3) 
 SSA Resursrika Ej resursrika 
VARIABLER CO2-tillväxt CO2-tillväxt CO2-tillväxt 
    
BNP-tillväxt 0.386*** 0.381** 0.308** 
 (0.113) (0.172) (0.115) 
FDI 5.99e-05 0.000108*** -1.80e-06 
 (4.16e-05) (1.97e-05) (1.14e-05) 
Handel 0.000490** 0.000655*** 0.000266 
 (0.000222) (0.000164) (0.000458) 
ODA-tillväxt -0.00298 0.0112 -0.0223 
 (0.0121) (0.0149) (0.0146) 
Konstant -0.0365* -0.0571*** -0.0116 
 (0.0191) (0.0116) (0.0327) 
    
Observationer 1,305 607 698 
Antal länder 43 19 24 
R2 0.034 0.064 0.013 

Robusta standardfel i parentes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Enligt resultaten i tabell 4 har FDI inte en signifikant effekt på CO2-tillväxten i SSA eller för 

de länder som ej är resursrika. Detta innebär att vi inte kan dra några slutsatser utifrån dessa 

resultat. Däremot har koefficienten för resursrika länder en trestjärnig signifikans11 vilket 

innebär att vi med 99 procents säkerhet kan säga att FDI har en effekt på CO2-tillväxten. 

Koefficienten indikerar att då FDI ökar med en enhet så ökar CO2-tillväxten med 0,0108 

procentenheter i de resursrika länderna. Detta går i linje med Pollution Haven-hypotesen, då en 

ökning i FDI genererar en ökning i CO2-tillväxten. 

Vidare så har koefficienten för BNP-tillväxt signifikant effekt på CO2-tillväxten för samtliga 

regressioner. För regression 1.1 har koefficienten för BNP-tillväxten en trestjärnig signifikans 

och visar att då BNP-tillväxten ökar med en procentenhet så ökar CO2-tillväxten med 0,386 

procentenhet. För regression 1.2 och 1.3 har koefficienten en tvåstjärnig signifikans12 och då 

BNP-tillväxten ökar en enhet så ökar CO2-tillväxten med 0,381 procentenheter för resursrika 

länder och 0,308 för ej resursrika länder. Att CO2-tillväxten ökat med BNP-tillväxten för 

samtliga regressioner går i linje med teorin om Miljökuznetkurvan då samtliga länder haft en 

																																																								
11	Trestjärnig signifikans innebär att koefficienten är signifikant på 1 procentsnivån	
12	Tvåstjärnig signifikans innebär att koefficienten är signifikant på 5 procentsnivån	
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låg BNP-nivå som ökat under den tidsperiod vi studerar. För flera länder kan detta också 

förklaras av att de befunnit sig i en förindustriell fas då sambandet mellan ökad BNP-nivå och 

ökade CO2-utsläpp är som starkast. 

Handel har en signifikant effekt på CO2-tillväxten för regression 1.1 för samtliga SSA-länder 

samt för regression 1.2 för resursrika länder, dock finns ingen signifikans för regression 1.3 

över ej resursrika länder. För regression 1.1 har handel en tvåstjärnig signifikans vilket innebär 

att vi med 95 procent säkerhet kan säga att handel påverkar CO2-tillväxten i SSA.  Då handel 

ökar med en procentenhet så ökar CO2-tillväxten enligt koefficienten med 0,049 

procentenheter. För regression 1.2 är signifikansen trestjärnig och indikerar att då handel ökar 

med en procentenhet så ökar CO2-tillväxten med 0,0655 procentenheter. ODA-tillväxten har 

ingen signifikant effekt på CO2-tillväxten i någon av regressionerna och vi kan därför inte dra 

några slutsatser utifrån koefficienterna.  

Ovanstående resultat visar att FDI har en signifikant effekt på CO2-tillväxten för resursrika 

länder i SSA. Dock kan vi inte påvisa någon effekt av FDI på regionen SSA i sin helhet. 

Resultaten från samtliga regressioner visar att BNP-tillväxten har en signifikant effekt på CO2-

tillväxten, vilket går i linje med tidigare forskning.  

7.2 Modell 2: BNP-tillväxt  

I tabell 5 nedan presenteras resultaten från modell 2 med BNP-tillväxt som beroende variabel. 

För samtliga regressioner används robusta standardfel. Determinationskoefficienten är även i 

denna modell låg för regression 2.1 med en förklaringsgrad på 4,9 procent samt regression 2.3 

med en förklaringsgrad på 0,8 procent. Regression 2.2 har ett högre R2-värde på 16,4 procent.  
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Tabell 5 - Modell 2 

 (2.1) (2.2) (2.3) 
 SSA Resursrika Ej resursrika 
VARIABLER BNP-tillväxt BNP-tillväxt BNP-tillväxt 
    
FDI 1.49e-05 2.16e-05*** 9.64e-06** 
 (1.07e-05) (6.36e-06) (3.93e-06) 
Handel 0.000458** 0.000748*** -5.10e-06 
 (0.000172) (4.91e-05) (0.000106) 
ODA-tillväxt -0.00396 0.00301 -0.0123 
 (0.00695) (0.00681) (0.0121) 
POP-tillväxt -0.00360 -0.00758 -0.00302 
 (0.00574) (0.0111) (0.00685) 
Konstant -0.0232* -0.0495*** 0.0135* 
 (0.0132) (0.00371) (0.00755) 
    
Observationer 1,307 608 699 
Antal länder 43 19 24 
R2 0.049 0.164 0.008 

Robusta standardfel i parantes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	

 

För att avgöra FDI påverkan på BNP-tillväxten ser vi till tabell 5. Ingen signifikans finns för 

FDI-koefficienten i regression 2.1 För regression 2.2 har dock koefficienten en trestjärnig 

signifikans och innebär att då FDI ökar med en enhet så ökar BNP-tillväxten med 0,00216 

procentenheter. För regression 2.3 har FDI en tvåstjärnig signifikant och då FDI ökar med en 

enhet så ökar BNP-tillväxten med 0,000964 procentenheter.  

Likt föregående modell har handel en signifikant effekt i regression 2.1 och 2.2 men ej för 

regression 2.3. För regression 2.1 är koefficienten tvåstjärnig och visar att då handel ökar med 

en procentenhet så ökar BNP-tillväxten med 0,0458 procentenheter. För regression 2.2 är 

signifikansen trestjärnig och innebär att då handel ökar med en procentenhet så ökar BNP-

tillväxten med 0,0748 procentenheter. ODA-tillväxten och populationstillväxten har inte någon 

signifikant effekt på BNP-tillväxten och vi kan därför inte kommentera dessa koefficienter.   

Avslutningsvis visar resultaten från modell 2 att FDI inte har en signifikant påverkan på BNP-

tillväxten SSA-regionen i sin helhet men dock är koefficienten signifikant då länderna delas 

upp i separata regressioner över resursrika och ej resursrika länder.  
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8. Slutsatser och diskussion 

Utifrån våra ekonometriska resultat ämnar vi besvara vår frågeställning: Har FDI haft någon 

effekt på CO2-tillväxten i Afrika söder om Sahara? Vidare är avsikten att koppla resultatet till 

Pollution Haven-hypotesen och Pollution Halo-hypotesen för att undersöka deras validitet för 

SSA-regionen. Detta är högst aktuellt då FDI till regionen ökat markant sedan 2000-talet. 

Huruvida FDI har en signifikant påverkan som leder till högre eller lägre CO2-tillväxt är också 

mycket viktigt då länderna i regionen är bland de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.  

 

Svaret på vår frågeställning är att vi utifrån resultaten inte kan påvisa att FDI har haft någon 

effekt på CO2-tillväxten i Afrika söder om Sahara. Följaktligen kan vi inte finna stöd för   någon 

av hypoteserna gällande hela regionen. Emellertid har FDI haft en signifikant ökande effekt på 

CO2-tillväxten i de resursrika länderna.  

 

Resultat gällande resursrika länder går i linje med vad vi förväntade oss då FDI samt CO2-

utsläppen är markant högre i de resursrika länderna i jämförelse med de ej resursrika länderna 

(Graf 1, Tabell 3; Graf 3).  En del av denna ökning kan förklaras av att många av länderna under 

tidsperioden vi studerat befunnit sig i en industrialiseringsprocess. Enligt Miljökuznetskurvan 

förväntas därmed CO2-utsläppen att öka. Att CO2-tillväxten dock ökat som en direkt effekt av 

FDI visar stöd för Pollution Haven-hypotesen. Att gränsöverskridande investeringar bidrar till 

en negativ miljöpåverkan i resursrika länder i SSA gör att detta resultat är av särskild vikt. 

 

Resultaten från modell 2 visar att FDI har haft en signifikant effekt på BNP-tillväxten för 

regression 2.2 och 2.3. Då BNP-tillväxten haft en signifikant effekt på CO2-tillväxten har FDI 

härigenom också en indirekt effekt på CO2-tillväxten. Detta är framförallt av intresse för de 

resursrika länderna då FDI haft en effekt på CO2-tillväxten och denna kan därmed vara högre 

än vad som framgår av resultatet för regression 1.2. Att avgöra den totala effekten av de direkta 

och indirekta effekterna av FDI på CO2-tillväxten är dock svårt.  

 

Följaktligen så är modell 2 även av intresse för att avläsa huruvida FDI bidrar till ekonomisk 

tillväxt i SSA. I de resursrika länder är FDI troligen av effektivitetssökande karaktär där 

tillgången på naturresurser utnyttjas för vidare export till omvärlden. Detta är av särskilt intresse 

för FDI effekt på BNP eftersom naturresurser är ändliga resurser.  En högre BNP-nivå genererad 

av utvinningen av naturresurser kan således medföra en lägre långsiktig BNP-tillväxt. Påverkan 
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av FDI på BNP-tillväxt för de resursrika länderna är dock lägre än vad vi förväntat oss. Detta 

kan förklaras av att ekonomiskt beroende av enstaka naturresurser gjort det svårt att frambringa 

en stabil ekonomisk tillväxt för länderna. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det därför svårt 

att argumentera för att ökningen i BNP-tillväxten kompenserar för den miljöpåverkan som FDI 

orsakar i dessa länder. I fallet för hela regionen SSA syns inte en signifikant effekt av FDI på 

BNP-tillväxten och önskvärdheten av FDI kan därför ifrågasättas. 

 

FDI-nettoinflödet ökade markant vid år 2000 vilket innebär att den tidperiod som studeras i 

detta arbete till stor del består av år med låga nettoinflöden. Innan år 2000 är det därför möjligt 

att FDI inte haft någon märkbar effekt på CO2-tillväxten, utan att det först är då FDI uppvisar 

högre nettoinflöden som en sådan effekt kan bli mätbar för regionen. Om FDI-nettoinflöde till 

SSA fortsätter att öka vore det därav intressant att genomföra denna studie när en längre 

tidperiod av höga FDI-nettoinflöden kan observeras.   

 

Vi har i avsnittet tidigare forskning redogjort för hur validitet av Pollution Halo-hypotesen och 

Pollution Haven-hypotesen skiljer sig beroende på undersökningarnas omfattning och 

metodval. Detta då sambanden ser olika ut beroende på typ av FDI och vilket land som är 

mottagarland och givarland. Dock har olika resultat och antaganden om hypoteserna visats även 

för studier som innefattar samma land över en lika tidsperiod. Dessa resultat, liksom våra, kan 

vara en förenkling av det komplexa sambandet mellan FDI och CO2 och vi anser det därför 

viktigt att belysa att olika metodval har betydelse för resultatet. Problematiken med att empiriskt 

studera detta samband kan även bero på svårigheten att isolera påverkan FDI har på CO2-

tillväxten. Som vi uppmärksammat i avsnitt 6 så finns ingen data att tillgå över miljöpåverkan 

från olika sektorer. En anledning till detta kan vara att det inte ligger i de utländska aktörernas 

intresse att redovisa för deras miljöpåverkan om den är negativ. Större press från allmänheten 

skulle kunna resultera i att sådan data redovisas och då möjliggöra för en bättre kartläggning 

kring hur FDI påverkar miljön i mottagarlandet. Detta skulle därmed kunna bidra till mer 

konsekventa resultat för vidare forskning inom detta ämne.  

 

Även om vi lyft fram svårigheterna i att mäta effekten av FDI så har vi signifikant resultat som 

finner stöd för att FDI ökar CO2-tillväxten i resursrika länder i SSA. Att FDI bidragit till en 

ökning i CO2-utsläpp anser vi vara en trend som bör förändras, och vidare forskning kring denna 

påverkan är därför av intresse. 
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Att FDI inte har en signifikant effekt på CO2-tillväxten för hela SSA går emot vad vi förväntat 

oss. Detta då de låga EPI-värden för regionen, enligt Pollution Haven-hypotesen, gett anledning 

att tro att regionen skulle förorenas av FDI och således bli ett ”Pollution Haven”.  

 

Det är svårt att avgöra om länderna i SSA avsiktligt har låga miljöregleringar och 

policyreformer, eller om globaliseringen på något sätt bidragit till detta. SSA skulle då i enlighet 

med “race-to-the-bottom” hypotesen ha incitament till att ha låga miljökrav för att skapa en 

komparativ fördel och locka till sig FDI. Miljöregleringar och dess påverkan på FDI, eller vice 

versa, ligger nära vår undersökning, men det var alltför omfattande att inkorporera i vår 

statistiska undersökning. Vidare forskning som studerar hur FDI påverkar miljöregleringar i 

SSA, och vice versa, är dock av intresse. 

 

Sammanfattningsvis är den globala uppvärmningen till följd av klimatförändringen en av 

mänsklighetens största utmaningar. Ökade CO2-utsläpp är en av huvudorsakerna till detta och 

dessa problem drabbar utvecklingsländer och däribland stora delar av SSA mycket hårt. Svaga 

miljöregleringar är nödvändigtvis inte orsaken till att FDI ökat CO2-utsläppen i resursrika 

länder i SSA, men globala miljöregleringar skulle understödja miljöarbetet för 

utvecklingsländer, vars primära fokus inte avsätts till miljöarbete. Det är mycket möjligt att 

svaga miljöregleringar beror på att länderna i SSA, av ekonomiska eller strukturella skäl, inte 

klarar av att implementera högre miljökrav. Det finns resolutioner, såsom Agenda 2013, vars 

syfte är uppnå en hållbar global utveckling. Resolutioner är dock inte juridiskt bindande, utan 

det ses närmast som en stark rekommendation att efterfölja. Då majoriteten av länderna i SSA 

har låga miljöregleringar och FDI uppvisar en ökande effekt på CO2-tillväxten i resursrika 

länder så anser vi det relevant att utifrån ett samhällsperspektiv lyfta vikten av globala 

miljöregleringar och välfungerande gränsöverskridande institutioner som kan kontrollera dessa. 

 

Avslutningsvis har detta arbete bidragit till att studera sambandet av FDI på CO2-tillväxten i en 

region där detta tidigare inte har studerats. Våra resultat visar att FDI inte haft något signifikant 

påverkan på CO2-tillväxten i SSA-regionen.  
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Appendix  

 

Lista 1 – Länder  

Angola*, Benin, Botswana*, Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Cameroon*, 

Centralafrikanska republiken*, Chad*, Komorerna, Demokratiska republiken Kongo.*, 

Republiken Kongo.*, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea*, Etiopien, Gabon*, Gambia, 

Ghana*, Guinea*, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali*, 

Mauretanien, Mauritius, Mocambique, Niger*, Nigeria*, Rwanda, Senegal, Seychellerna, 

Sierra Leone*, Sydafrika*, Sudan, Swaziland, Tanzania*, Togo, Uganda, Zambia*, 

Zimbabwe* 

  

* Resursrika länder enligt IMF  

 

Graf 1 - CO2-tillväxt 
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Tabell 1 - EPI-index 

 
LÄNDER 2014 2016 2018 
Angola 28,69 51,32 37,44 
Benin 32,42 43,66 38,17 
Botswana 47,6 70,72 51,7 
Burkina Faso 40,52 43,71 42,83 
Burundi 25,78 43,37 27,43 
Kap Verde 44,07 51,98 56,94 
Kamerun 36,68 57,13 40,81 
Centralafrikanska Rep. 42,94 46,46 36,42 
Chad 31,02 37,83 45,34 
Komorerna 31,39 49,2 44,24 
Dem.Rep.Kongo 25,01 42,05 30,41 
Rep.Kongo 39,44 59,56 42,39 
Elfenbenskusten 39,72 59,89 45,25 
Ekvatorialguinea 41,06 69,59 60,4 
Etiopien 39,43 45,83 44,78 
Gabon 46,6 67,37 45,05 
Gambia 29,3 52,09 42,42 
Ghana 32,07 58,89 49,66 
Guinea 28,03 55,4 46,62 
Guinea-Bissau 35,98 48,2 44,67 
Kenya 36,99 62,49 47,25 
Lesotho 20,81 47,17 33,78 
Liberia 23,95 43,42 41,62 
Madagaskar 26,7 37,1 33,73 
Malawi 40,06 49,69 49,21 
Mali 18,43 41,48 43,71 
Mauretanien 27,19 46,31 39,24 
Mauritius 58,09 70,85 56,63 
Mozambique 29,97 41,82 46,37 
Niger 36,28 58,27 35,74 
Nigeria 39,2 50,34 54,76 
Rwanda 35,41 50,34 43,68 
Senegal 40,83 63,73 49,52 
Seychellerna 55,56 64,92 66,02 
Sierra Leone 21,74 45,98 42,54 
Somalia 15,47 27,66 - 
Sydafrika 53,51 70,52 44,73 
Sudan 24,64 42,25 51,49 
Swaziland 37,35 60,63 40,32 
Tanzania 36,19 58,34 50,83 
Togo 27,91 46,1 41,78 
Uganda 39,18 57,56 44,28 
Zambia 41,72 66,06 50,97 
Zimbabwe 49,54 59,25 43,41 
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Tabell 2 – Korrelationsmatris modell 1 (43 länder) 

 

Variabel CO2-tillväxt BNP-tillväxt FDI Handel ODA-tillväxt 

CO2-tillväxt 1.0000     

BNP-tillväxt 0.1629 1.0000    

FDI 0.1266 0.1734 1.0000   

handel 0.1043 0.2750 0.4709 1.0000  
ODA-
tillväxt -0.0033 -0.0256 -0.0029 -0.0104 1.0000 

 

	
Tabell 3 – Korrelationsmatris modell 2 (43 länder) 

 

Variabel BNP-tillväxt FDI Handel ODA-tillväxt POP-tillväxt 

BNP-tillväxt 1.0000     

FDI 0.1734 1.0000    

Handel 0.2750 0.4709 1.0000   

ODA-
tillväxt -0.0256 -0.0029 -0.0104 1.0000  

POP-tillväxt 0.0215 0.0083 0,1124 -0,0114 1.0000 

	
 

Tabell 4 - VIF-test, variabelmedelvärden  

	
 SSA Resursrika Ej Resursrika 

Modell 1 1,18 1,28 1,10 

Modell 2 1,15 1,25 1,10 
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Tabell 5 – White’s test (SSA) 

 
 

Tabell 6 – White’s test (Resursrika länder) 
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Tabell 7 – White’s test (Ej resursrika länder) 

 
 

 

 

 

 

 

 


