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Sammanfattning

Denna avhandling studerar flygtrafikens och den regionala utvecklingens sam-

band i de Finländska regionerna. Enligt tidigare forskning kan flygtrafiken ha

en positiv effekt på en regions ekonomiska utveckling men relationen är dock

inte fullständigt allmängiltig. I denna avhandling skiljs inrikes- och internationell-

passagerartrafik åt från den totala passagerartrafiken i de flesta regressionerna.

Genom denna delning erhåller vi intressanta resultat vilka kan diskuteras med

Finlands flygtrafikpolitik. I avhandlingen har även flygfrakt studerats som en för-

klarande variabel på den regionala utvecklingen, detta har inte gjorts i tidigare

studier i Finska flygtransporten. Empiriska delen baserar sig på paneldataana-

lys där Finland har delats upp i mindre regioner, först i storområden och sedan

mer finfördelat i landskap som har aktiv flygtrafik. Differentierade OLS model-

ler används som bas i den empiriska delen och kompletteras med WLS-modeller.

Resultaten av denna undersökning visar att inrikespassagerartrafik har en signifi-

kant positiv elasticitet på ca. 0,1% mot sysselsättningen samt BNP:n. Resultaten

i denna studie är en aning kontroversiella jämfört med resultaten från tidigare

internationell forskning för flygfrakt. Enligt resultaten i föreliggande avhandling

stimulerar flygfrakt inte ekonomiska utvecklingen i Finland, tvärtom kan flygfrakt

ha en tom. negativ effekt på utvecklingen. Det negativa sambandet är motsatsen

till vad ledande forskningen inom detta område har kommit fram till. Resultaten

av empiriska delen kan ge dels vidare grund för användningen av allmän trafik-

plikt (Public Service Obligation) och andra subventioner för inrikesflygtrafiken i

Finland.

Nyckelord: Finland, flygfrakt, flygtrafik, flygtransport, paneldata, region, tillväxt, ut-

veckling
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1 Inledning

Kan flygtrafiken förutspå regional utveckling eller leda till en ökad tillväxt i ekonomin?

Frågan är inte enkel att besvara på men om vi inte förstår detta samband kan vi inte

heller fullständigt förstå varför flygrutterna blir subventionerade eller ifall subventio-

nerna alls lönar sig. Gör beslutsfattare rätt i att stöda flygtrafik till regioner där sådant

inte uppstår av sig själv via marknadskrafter eller där sådana skulle sluta existera utan

stöd? Fastän vi inte skulle besvara denna fråga är det viktigt att inse att subventio-

ner och andra åtgärder på marknaden kan snedvrida den. Observera att flygtrafik och

flygtransport används som synonymer för att undkomma upprepning av samma ord i

denna avhandling.

Finland är praktiskt taget en ö sett från resten av Europa. 36% av hela turismtrafi-

ken till Finland tar sig hit med flyg. Kan Finland dra nytta av att fortsätta investera i

flyginfrastrukturen, närmare sagt genom att befrämja flygtransporten? Enligt Kommu-

nikationsministeriet kommer internationella passagerartrafiken att öka ca. 3–5% årligen.

Frågan är enligt dem att hur kan Finland dra största nytta av denna tillväxt?

Diskussionen om flygtrafikens framtid i Finland är pågående. Rådande idéer om

den tycks koncentrera sig kring Helsingfors-Vandas hubb-status och dess separering

av det nuvarande nätverket (Nyberg et al., 2015). Själva nätverket, då vinsterna från

Helsingfors-Vanda flygplats inte räknas med, skapar en årlig förlust på 20 miljoner €.

Att ytterligare fokusera på Helsingfors-Vanda skulle troligtvis medföra en nedmontering

av olönsamma regionala flygfält i Finland. Ett av de senaste tecknen på en omstruktu-

rering av flygtrafiknätverket i Finland är Finavias beslut att lägga ner Kauhava flygfält

i slutet av år 2014, då Försvarsmakten slutar sin verksamhet på fältet (Finavia, 2014).

Ett privat företag, Kasvuyrittäjät Oy, har visat intresse för uppköp av fastigheterna på

Kauhava flygplats, men de avslöjar inte ännu sin målsättning med köpet.

Diskussionen om privatisering av offentlig verksamhet breder sig också på uppehållet

av flygfälten i Finland. I Sverige har de valt ett spår mittemellan privata och offentliga

flygplatser, bara en del av flygplatserna har blivit helt och hållet privatiserade. De har
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delat upp flygplatserna i nationellt och regionalt strategiska samt i övriga flygplatser,

där de nationella är 100% under offentligt stöd, regionala får stöd i viss mån och de

övriga flygplatserna förblir helt utan stöd (Rogestam, 2007). Skulle detta vara ett al-

ternativ i Finland? Är en ökning i flygtrafiken eller flygtrafik överhuvudtaget någonting

att sträva för i de finska regionerna?

I denna avhandling kommer vi att studera flygtrafikens effekt på den regionala

utvecklingen i Finland under den moderna flygtrafikens tid, dvs. på en cirka 17 års

tidsperiod.

Tidigare studier i försök att förklara sambandet mellan flygtrafik och regional ut-

veckling runtom metropolområden finns och lovande studier finns också för mindre

regioner. Att kunna kombinera sådana bevis på positiva samband med t.ex Gordjin och

van de Coeverings (2006) resultat, som visat att regioner kan dra nytta av allmän tra-

fikplikt (Public Service Obligation) i Europa, skulle man kunna rädda sådana nyttiga

eller socialt eller ekonomiskt viktiga flygplatser som ligger i fara för att sluta existera.

Denna avhandling introducerar även flygfrakt som en förklarande variabel i forsk-

ningen om flygtrafikens påverkan på finska regioners utveckling. Det finns varierande

resultat om flygfraktens påverkan på utvecklingen, och här testas denna relation också

på de finska regionerna. Tidigare forskning har antingen inte hittat signifikanta sam-

band (Green, 2007) eller funnit positiva effekter av flygfrakten på regional utveckling

(Button och Yuan, 2013).

1.1 Problemområde

Ekonomiska spill-over effekter av ökad flygtransport är svåra att mäta och ännu svåra-

re att bevisa. Effekterna av ökad flygtrafik på regional utveckling är inte fullständigt

uppenbara, dels på grund av att en ökning i välfärden medför en ökad efterfrågan på

flygtransporten.

Hur regioners utveckling påverkas av flygtrafik är ett område som det är förhål-

landevis lite forskat kring sedan tidigare. Antalet få studier förklaras till en del av ett
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starkt endogenitetsproblem mellan utvecklingen av regionen och flygtrafiken (Bilotkach,

2013). Endogenitetsproblemet gör det svårt att skilja på effekterna som verkligen beror

endast på förändringen av flygtrafiken.

Problemet med investeringar i infrastruktur är inte ny. Det är självklart att inve-

steringar i infrastruktur inte är exogena av regionens välfärd, dvs. man investerar i

infrastrukturen då nettoeffekten anses vara positiv för välfärden. Genom att investera

i infrastruktur i en region som inte kan dra nytta av det kommer välfärden helt enkelt

inte att växa bara på grund av förbättrad infrastruktur. Kort sagt: nytta måste alltid

jämföras mot kostnad. I denna avhandling försöker vi belysa osäkerheten av den nytta

som möjligtvis uppstår för en finsk region av ökad flygtrafik.

Den text som kommer med sitt innehåll närmast denna avhandling är skriven av

Pyyny (2011). Han har i sin avhandling studerat orsakssambandet mellan flygtrafiken

och den regionala utvecklingen. I den har han använt data från åren 1975 framåt,

vilket man kan ställa kritik på eftersom flygtrafikens karaktär har ändrats i Europa

sen liberaliseringen av regleringen på marknaden under 1990-talet. Största skillnaden

mellan denna och Pyynys avhandling ligger i forskningsproblemet.

1.2 Syfte och kontribution

Syftet är att studera effekterna av flygtrafik på regional ekonomiska utveckling i Finland

under moderna flygtransportens tid.

Bidrag till ny forskning i denna avhandling kommer speciellt från att dela in pas-

sagerartrafiken i internationell och inhemsk flygtrafik och från att studera flygfraktens

ekonomiska påverkan i Finland, men också genom att tillämpa undersökningen på en

tidsperiod från 1990-talet. Valet av tidsperioden baserar sig på utvecklingen och mo-

derniseringen av flygtransporten i Europa.
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1.3 Avgränsning

Flygtrafikens påverkan på de finska regionernas ekonomiska utveckling studeras på en

tidsperiod på mellan åren 1993 och 2011. Ekonomiska utvecklingen mäts med hjälp

av data på BNP och sysselsättning och flygtrafiken mäts med mätare för passagerar-

och frakttrafik på flygplatserna. Fastän en välfungerande infrastruktur har även sociala

effekter på regioner, kommer den denna perspektiven att avgränsas från avhandlingen.

Det noteras dock att ekonomiska utvecklingen i regionerna är anknuten till den sociala

utvecklingen.

I avhandlingen tas inte ställning till de möjliga effekternas räckhåll från flygplatserna

och avstås från att undersöka kostnaderna av flyginfrastrukturen i regionerna.

I denna avhandling har vi som avsikt att just belysa effekterna av flygtransporten

på den regionala ekonomiska utvecklingen, inte direkt att studera orsakssambandet eller

dess riktning mellan dem. Fastän orsakssambandets riktning inte ställs i fokus kan vi

självklart inte förbise denna aspekt totalt i den empiriska undersökningen. En kort

diskussion om kausalitet och tidigare forskning kring detta kommer att presenteras.

Data på flygfrakt kommer att användas mätt i vikt, fastän värdet på frakten skulle

troligtvis vara ett intressantare mått. Data på värdet av årlig flygfrakt är svår att

erhålla, medan vikten av den rapporteras av Finavia. Variablerna förklaras noggrannare

i kapitlet 4.3 Data. Antalet förbindelser per flygplats skulle vara av intresse att inkludera

eftersom då skulle nätverkseffekten kunna mätas, men årlig data för dessa är inte heller

tillgängligt.

1.4 Disposition

I kapitel 2 kommer avhandlingen att behandla kort nuläget och historian bakom den

finska flygtransporten och en kort industrianalys i de offentliga organisationerna kring

flygtrafiken. Detta ger oss en bild av branschen och då kan vi se möjliga snedvridningar

på marknaden.

Kapitel 3 innefattar en litteraturstudie av olika relevanta studier som forskat i flyg-

4



platsernas inflytande på utvecklingen av städer och regioner i både Europa och USA.

I den empiriska delen introduceras första differens metoden med avsikt att undersöka

flygtrafikens inverkan med hjälp av paneldataanalys. Denna typ av modell lämpar sig

i vår undersökning eftersom den kan till en del eliminera regionala förutsättningar till

ekonomisk utveckling. I kapitel 4 förklaras och motiveras denna metod mera ingående,

var efter i kapitel 4.3 förklaras hurdan data som använts i modellerna, och i samma

väva presenteras naturligtvis variablerna för regionala utvecklingen och för flygtrafiken.

I kapitel 4.4 presenteras de empiriska modellerna och variablerna för flygtrafiken och

regionala utvecklingen som används i denna avhandling. Resultaten av den empiriska

delen rapporteras i kapitel 5, vilka sedan analyseras i kapitel 5.6.

En sammanfattande diskussion av ämnet ges i kapitel 6. Avslutningen till avhand-

lingen ges i kapitel 7.
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2 Flygtransporten i Finland

I denna del presenteras några huvudaspekter som skiljer flygtransporten i Finland från

andra Europeiska länder och några detaljer som kan tänkas påverka regionaltrafik tas

upp. Del 2.2 behandlar flygtransporten som en del av infrastrukturen i Finland och

presenterar kort offentliga sektorns inflytande på marknaden. Del 2.3 demonstrerar

avgifterna på finska flygfälten som en möjlig snedvridande faktor på luftfartsbranschen

i Finland. Den avslutande underrubriken presenterar en form av subventioner som skulle

kunna utnyttjas för att hålla kvar viktiga rutter som skulle sluta existera utan stöd.

2.1 Allmänt om flygtransporten i Europa

Flygtransporten har utvecklats rejält under de senaste årtiondena till att bli en allt mer

säker och pålitlig transportform. Detta har skett fastän branschen är nuförtiden under

hårdare konkurrens än någonsin. Liberaliseringen av flygtransporten inom Europeiska

Unionen från 1990 till 1997 har medfört en friare marknad inom luftfartsbranschen, dock

är den ändå en av de mest reglerade transportformerna i och med säkerhetsåtgärder-

na för passagerare och infrastrukturen, som upprätthållande av certifikat för flygande

personalen och tekniska redskapen på flygfälten som möjliggör en säker transportform.

I och med liberaliseringen har cabotage-flyg varit tillåtna, dvs. vilket som helst eu-

ropeiskt flygbolag får flyga inrikesrutter inom ett EU-land, också utanför företagets

hemland. Före liberaliseringen var de nationella flygbolagen till stor del det enda alter-

nativet på flygmarknaden och besluten och organisationen var en annan än vad de fria

marknadskrafterna skulle åstadkomma.

Flygtransportens andel av Finlands BNP uppgår till ca 3,2 % och sysselsätter direkt

och indirekt sammanlagt över 100 000 personer i Finland. Andelen internationell frakt

som transporteras per flyg är ca 0,6 % då den mäts i vikt, mätt i värde innefattar det

däremot tom. 22 % av hela finska utrikeshandeln. (OxfordEconomics, 2011)

En allt större del av infrastrukturen i världen sköts med flygtransporter tack vare

snabb och precis transport över längre sträckor. Till resten av Europa är Finland geo-
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grafiskt sett praktiskt taget en ö, vilket gör flygtransporten viktigare då det helt enkelt

inte finns andra snabba transportformer till Europa.

2.2 Flygtransport som en del av infrastrukturen

Flera inhemska rutter har visat sig vara olönsamma att upprätthålla för flygbolagen.

Några städer och kommuner subventionerar därför vissa linjer eftersom de ser en funge-

rande flygtrafik vara värdefull för regionen (Lampinen et al., 2006). Snabb transport av

frakt och personer i affärsvärlden till och från Helsingfors under en dag är också möj-

ligheter som skapar värde hos företagen i regionen, och dessutom kan själva flygplatsen

ses som en viktig del av regionens image (Mäkelä et al., 2004).

En väl accepterad teori är att en region kräver en fungerande infrastruktur för att

kunna växa. Finland har varit en ledare i graden av utvecklad infrastruktur, på grund

av det glest bebodda landet och de långa sträckorna mellan städerna (Lampinen et al.,

2004). Enligt Gordijn och van de Coevering (2006) har regioner som ligger i periferin, är

glest bebodda eller som inte är ekonomiskt starka, en efterfrågan på förbättrade flygför-

bindelser och att denna förbättrade tillgänglighet underlättar regionernas ekonomiska

framsteg.

Luftfartsmyndigheten i Finland är Trafi. Trafi beviljar licenser, t.ex. till piloter,

flygskolor och kommersiella företag som krävs för att kunna uträtta vissa aktiviteter

i flygbranschen, och övervakar att alla i branschen följer regleringen och lagstiftning-

en. Finavia däremot upprätthåller flygplatsnätverket och luftfartskontrollen i Finland.

(Finavia, 2012; Trafi, 2014)

Finavia har sedan 2010 varit ett publikt aktiebolag som ägs i sin helhet av finska

staten och styrs med ekonomiskt perspektiv. Finavia får inte stöd eller bidrag av staten

eller kommuner för upprätthållande av olönsamma flygplatser utan fungerar som ett

bolag med statliga specialuppgifter, som är att upprätthålla den operativa verksamhe-

ten på varje flygplats där reguljärtrafik förekommer, oavsett lönsamhetsbedömningar.

Detta krockar med EU-regleringar eftersom enligt dem skall alla investeringar i flyg-
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platser vara finansierade av inkomster som erhålls av affärsverksamheten på flygplatsen.

Finland har dock erhållit ett fast undantag från denna reglering, enskilda finska flygfält

behöver inte vara lönsamma. Detta är enkelt att förstå: den enda lönsamma flygplatsen

i Finland är Helsingfors-Vanda flygplats, som med sitt resultat driver resten av de totala

25 flygplatserna som Finavia upprätthåller. Själva nätverket, utan Helsingfors-Vanda

flygplats inkomster, skapar en förlust på kring 20 miljoner euro årligen som i stora drag

beror på låga antalet passagerare i förhållande till nätverkets storlek. Förlusterna täcks

med inkomsterna från de kommersiella tjänsterna på Helsingfors-Vanda flygplats. Föru-

tom de flygplatser som Finavia upprätthåller drivs Sankt Michels flygplats av St:Michel

stad och Seinäjoki flygplats drivs av Rengonharju-stiftelsen. (Finavia, 2012; Lampinen

et al., 2006).

Flygplatser kan ses ha nätverkseffekter, dvs. om det fanns bara en flygplats skulle

den inte vara till stor nytta. Ju flera flygplatser det finns, desto större nytta har man av

dem då man kan resa till och från dem. De ses också ofta som naturliga monopol, som

infrastruktur i allmänhet, eftersom investeringarna är stora och marginalkostnaden är

avtagande tills kapaciteten är använd till fullo (Pyyny, 2011).

2.3 Flygplatsavgifter

För att få en insikt i flygbolagens villighet att sätta up rutter och behålla dem, måste

vi ta en titt på kostnaderna som uppstår för dem. Personal- och bränslekostnaderna,

vilka utgör en stor del av flygbolagens rörliga kostnader, kan staten eller regionen inte

påverka direkt. Däremot kunde staten påverka, i samråd med Finavia, de operationella

kostnaderna i form av flygplatsavgifter.

Fastän Finavia strävar efter vinst måste prissättningen av operationella kostnader

och flygfältsavgifter för flygbolagen vara genomskinliga till sin kostnadsstruktur, för att

inte förvränga marknaden eller utnyttja sin monopolställning (Lampinen et al., 2004).

Även om avgifterna kan ses som genomskådliga ger Finavia rabatter på landnings-

avgifter och passageraravgifter för nya rutter. Dessa rabatter kan ha en förvrängande
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effekt på flygbolagens val mellan att behålla eller öppna nya rutter. Storleken på land-

ningsavgifterna baserar sig på flygplanets storlek, närmare sagt dess maximala vikt.

Passageraravgifterna baserar sig naturligtvis på mängden passagerare som anländer el-

ler avgår. Ju större plan och ju mera passagerare, desto större avgifter måste flygbolagen

betala till Finavia.

Flygplatsavgifterna på alla finska flygplatser är enformiga, med Helsingfors-Vanda,

Åbo och Tammerfors-Pirkkala som undantag. Helsingfors-Vanda har specialavgifter

för tidsperioder med hög trafikvolym och dylikt. Rabatter beviljas inte på Åbo och

Tammerfors-Pirkkala flygfält, som har skilda lågpristerminaler med lägre servicenivå

än vad huvudterminalerna erbjuder. (Finavia, 2013)

Från tabell 1 ser vi att första året uppgår rabatterna på landnings- och passage-

raravgifterna till 70 % varefter nästa år har rabatterna sjunkit till 50 % och därefter

slutar rabatten på passageraravgifterna. Rabatterna slutar helt efter år 3 för vanliga

linjer och efter år 5 för fjärrtrafik. Som nya linjer räknas sådana rutter som har inte

reguljär trafik mellan två städer för tillfället, och som fjärrtrafik klassas sådana rutter

vars avstånd mellan flygplatserna överskrider 5000 km. (Finavia, 2013)

Tabell 1: Rabatt på nya flygrutter (Finavia, 2013)
år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

Enbart fjärrtrafik Enbart fjärrtrafik
Rabatt på 70 % 50 % 50 % 50 % 50%
landningsavgifterna
Rabatt på 70 % 50 %
passageraravgifterna

Tabellen visar oss att långdistansrutter värderas högre av Finavia, eftersom rabat-

terna varar längre på dem än på de kortare rutterna. En preferens för långdistansrutter

härstammar troligtvis från en önskad tillväxt i turisttrafik och kompenserar till en del de

större landningsavgifterna, som uppstår av större plan som krävs för de längre rutterna.

Tanken bakom rabatterna är troligen att höja dynamiken på marknaden, vilket i

sin tur påverkar flygtrafikens utveckling positivt. Dessa rabatter ger givetvis incitament

att öppna nya rutter och det kan leda till att flygbolag lägger ner linjer för att flytta
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kapacitet till den nya rutten i hopp om större vinster.

Genom att tillfälligt sänka avgifterna på flygfältet minskar flygbolagets risk i att

öppna den nya rutten. Tanken är att höja just denna risktagning i hopp om att hitta

en ny linje med tillräcklig efterfrågan för att upprätthålla lönsamheten även efter att

rabatterna slutat verka. Problem kan uppstå då t.ex. ett lågprisflygbolag maximerar sin

vinst med en konstant mängd flygplan i sin flotta. Även om en rutt skulle skapa vinst

har bolaget motiv att höja avkastningen på sina pengar. Då risken är på måttlig nivå i

förhållande till den uppskattade avkastningen kommer bolaget att ta till åtgärder, vilket

betyder i detta fall att den öppnar en ny rutt i hopp om att överskrida avkastningen av

den linje som läggs ner. Rabatterna kan skapa nya rutter där de behövs men kan även

bidra med överdrivet risktagande i form av negativ omfördelning av lönsamma rutter.

I snitt tjänas en miljon invånare av 5 flygplatser i Finland, medan motsvarande

tal är 1 i hela av Europa och 2,5 i Norra-Amerika (Finavia, 2015). Eftersom det vida

flygplatsnätverket i Finland betjänar en relativt liten mängd av befolkning blir an-

vändningsgraden av de regionala flygfälten ofta väldigt liten. Besparningarna på dessa

mindre flygfält medför begränsade öppethållningstider vilket minskar på affärsflyg med

affärsjetar och dylik charterflygning till flygplatsen, eftersom en öppning av flygfältets

flygledning utanför reguljära öppettider medför en extra kostnad av 1500 euro enligt

Finavias service villkor för år 2015. Reguljära öppettiderna är oftast direkt anknutna

till reguljärtrafikens tidtabeller.

2.4 Allmän trafikplikt

Ifall flygtrafik påverkar regionens utveckling positivt, kan subventioner och andra åt-

gärder motiveras för att behålla eller öppna rutter som inte skulle uppstå utan stöd.

En av dessa möjliga åtgärder inom Europa är användningen av allmän trafikplikt.

Inom Europeiska Unionen kan man ansöka om allmän trafikplikt, även kallad PSO

(Public Service Obligation), enligt EU författningen 2408/92 för rutter som behöver

extra stöd för att överleva och är ekonomiskt eller socialt viktig för regionen. Allmän
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trafikplikt kan garantera monopol på rutten eller på annat sätt begränsa konkurrensen

på ifrågavarande rutt. Enligt 65 § ( 864/2014) i luftfartslagen kan Trafikverket besluta

om “införande av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i lufttrafikförordningen. På flyg-

rutter som omfattas av allmän trafikplikt kan Trafikverket införa begränsningar enligt

lufttrafikförordningen, om begränsingarna behövs för att trygga trafiken på flygrutter-

na.”

För att kunna införa begränsningar måste enligt, lufttrafikförordningens (Europa-

parlamentet) artikel 16, fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet, prissättning

eller minimikapacitet uppfyllas, vilka inte skulle göra det av marknadskrafterna (Euro-

paparlamentet). Följande punkter ska beaktas då en allmän trafikplikt planeras:

1. “proportionaliteten mellan den planerade trafikplikten och den berörda regionens

behov av ekonomisk utveckling,”

2. andra transport möjligheter, speciellt då ifall det finns ett acceptabelt tågförbin-

delse, med tillräcklig frekvens och förbindelser samt lämpliga tidpunkter, som har

en restid under tre timmar,

3. de priser och villkor som erbjuds för resenären,

4. det samlade resultatet av flygbolagen som avser att eller utövar lufttrafik på linjen.

Ifall ett flygbolag kan driva reguljär trafik enligt den allmänna trafikplikten får med-

lemsstaten begränsa inträde till rutten till endast ett bolag på högst fyra år, varefter

linjens situation bör övervägas på nytt. (Europaparlamentet)

Finland, tillsammans med de andra Skandinaviska länderna, är exempel på länder

var man skulle kunna dra stor nytta av allmän trafikplikt på grund av de glest bebodda

regionerna. Norge som exempel har år 2002 använt allmänna trafikplikten på rutter som

betjänar sammanlagt 29 stycken olika regionala flygplatser, av de totala 50 flygplatserna

i landet. Andra länder som aktivt använder sig av allmän trafikplikt är Frankrike,

Portugal och Irland. Speciellt Västra och Östra delarna av Finland anses som regioner
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där regionala flygplatser är viktiga och allmän trafikplikt borde övervägas. (Gordijn och

van de Coevering, 2006)

Kort sagt, enligt kommunikationsministeriets trafikpolitiska redogörelse, kan kollek-

tivtrafik anskaffas offentligt till finska regioner var sådant inte uppstår av marknads-

krafter. För att kunna köpa flygtrafik förutsätts det att den snabbaste tågförbindelsen

mellan platserna tar över tre timmar. Här baserar sig understödet av en flygrutt just

på den allmänna trafikplikten. (Pyyny, 2011)

Enligt uppgifterna från Europeiska kommissionen (2013) är rutten mellan Marie-

hamn och Stockholm-Arlanda den enda som utnyttjar allmän trafikplikt i Finland. På

den rutten är konkurrensen begränsad och den betjänas då endast av Air Åland och

Next Jet Ab. Före detta Finncomm Airlines hade beviljats rutter med allmän trafikplikt

från Helsingfors-Vanda till Nyslott och Varkaus till slutet av år 2013. Uppgifterna på

Europeiska kommissionens sidor kan vara föråldrade. Inga uppgifter fanns ännu i listan

av allmän trafikplikt om det nya företaget Flybe Nordic eller om dess dotterbolag Flybe

Finland Oy, som ersatte Finncomm Airlines år 2011.

Enligt Kommunikationsministeriets (2014c) pressmeddelande från 13.03.2014 vann

Flybe Finland Oy det senaste anbudsförfarandet av ett tidsbegränsat kontrakt över

rutten mellan Nyslott och Helsingfors-Vanda för en period över 7 månader. För denna

period får Flybe sammanlagt 1,54 miljoner € i subventioner för att hjälpa täcka ope-

rationella kostnader, varav 0,7 miljoner € betalas av Nyslott stad och resten av den

finska staten. Ett nytt anbudsförfarande över rutten hölls under våren 2014 (Kommuni-

kationsministeriet, 2014a) med dåliga resultat pga. omstruktureringen av Flybe Finland

till det nya bolaget Nordic Regional Airlines (NoRRA) som ägs av Finnair.

Flybe fick också kritik om tidtabellerna över flygen mellan städerna i fråga, de

nuvarande flygen startar för sent på morgonen från Nyslott för att kunna hinna på nästa

flygförbindelse i Helsingfors till Europa och flygen som startar från Helsingfors gör det

för tidigt för att en passagerare som anländer från Europa skulle hinna på förbindelsen

till Nyslott. I en sådan situation blir flygförbindelsen opraktisk och användning av

egen bil för en företagsresenär blir sannolikt, eftersom sparad tid genom användning av
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flygtransporten blir i praktiken en tidsförlust genom en hotellövernattning i Helsingfors

för att kunna hinna på de flesta morgonflygen till Europa.

Exemplet ovan ger en praktisk insikt i hur offentliga sektorn är beredd att betala

för en fungerande flygförbindelse och hur viktiga tidtabellerna är för att kunna dra

riktig nytta av flygtransporten. Tyvärr finns inte årlig data på tidtabellerna eller an-

talet flygförbindelser tillgängliga. Dessa kunde vara intressanta variabler att tillägga i

undersökningen.
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3 Tidigare forskning

I delen nedan, kapitel 3.1, börjar vi med att se på problemet av endogenitet i forskningen

på området. Efter en kort presentation av den katalytiska effekten, som är önskvärd att

mäta, forsätter vi med resultaten av tidigare empirisk forskning i området under kapitel

3.2. I kapitel 3.3 presenteras studier om flygfrakt och sedan i kapitel 3.4 genomgår vi

resultaten av studierna som behandlat det kausala sambandet mellan flygtrafik och

ekonomisk utveckling.

3.1 Utmaningar i forskningen

Utmaningen med att mäta utvecklingen av en region med hjälp av BNP eller syssel-

sättning, som praktiskt taget alla forskare använt sig av i tidigare undersökningar, är

problemet med simultanitet och svårigheten av att isolera flygplatsens effekter på BNP

eller sysselsättning. En del av forskarna har i stället använt totalpopulationen, eller

även antalet företag, på området som ett mått på välfärd.

Man talar allmänt om fyra olika sätt hur en flygplats kan bidra med tillväxt i en

region. Den första är den direkta effekten som flygplatsen skapar, som investeringar i

bygge av flygplatsen och arbetsplatserna som uppstår av den operativa driften. Den

andra effekten är de indirekta påverkningarna som uppstår av värdekedjor till flygplat-

sen, t.ex. busschaufförer som kör busslinjen mellan flygplatsen och staden. Inducerade

effekter är den konsumtion som de direkta och indirekta arbetsplatsernas inkomster

används till. Som sista effekt räknas den katalytiska effekten, vilken genereras av att

flygplatsen leder till utveckling som attraherar flera företag till området. (Percoco, 2010;

Pyyny, 2011) Den katalytiska effekten är ofta det som forskarna skulle vilja bevisa men

svårigheterna uppstår i att mäta dessa effekter. Eftersom det är svårt att skilja på dessa

fyra effekter används ofta sådana empiriska metoder som möjligtvis kunde mäta just

den katalytiska effekten.

Problemet av endogenitet, dit även simultanitet klassas, är svårt att gallra bort.

Simultanitet uppstår då t.ex. infrastrukturen förbättras genom investeringar i hopp
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om att attrahera flera flyg till flygfältet, vilket innebär att en direkt tillväxt i BNP

på området kan mätas tack vare investeringen, fastän flygtrafiken inte ännu bidragit

med indirekta effekter. En del av endogeniteten kan botas genom användningen av

tidsfördröjda variabler. En positiv chock på regionen under detta år kommer troligtvis

att påverka även flygtrafiken positivt under samma år, medan den knappast påverkar

flygtrafiken året före (Bilotkach, 2013).

Som ett exempel av varierande metoder i forskningen av vårt problem kan vi lyfta

upp Brueckner (2003) som har tagit an endogeniteten med hjälp av kontrollvariabler och

resonerar i sin artikel att flygtrafiken kan faktiskt ha en positiv effekt på utvecklingen

redan under samma år. Bilotkach (2013) fortsätter sitt resonemang med att medge att

flygtrafiken året före kan ha bidragit till den observerade chocken och därmed har vi inte

fullständigt blivit av med endogeniteten genom att använda tidsfördröjda variabler.

3.2 Empiriska bevis på effekterna av flygtransport

Metropolområden och den möjliga påverkan som flygplatserna kring dem har på utveck-

lingen av dessa områden har undersökts i USA sedan 1980-talet. I Brueckners (2003)

senaste forskning på området visar han med hjälp av tvärsnittsdata ett samband mel-

lan passagerartrafik på flygplatser och sysselsättningen i servicerelaterade industrier.

Enligt undersökningen leder en ökning av passagerartrafiken på 10 % till en förhöjning

av sysselsättningen på 0,9 % i den servicerelaterade industrin, medan sambandet in-

te håller för den industriella branschen. Brueckner hävdar att denna 10:1-relation är

signifikant till sin storlek och bevisar att ökningen i sysselsättningen sträcker sig klart

utanför själva flygfältet.

Green (2007) har fortsatt i Brueckners fotspår och har undersökt flygplatser och

storstadsområden i USA. Han har använt ytterligare fyra stycken olika förklarande va-

riabler i forskningen istället för att bara använda den totala årliga passagerarmängden

på flygplatsen. Av de fyra variabler som Green (2007) använt sig av är fraktvolymen

relevant för vår undersökning och den som är av intresse i nästa kapitel. Hans artikel
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kom fram till att en ökning av en standardavvikelse av passagerarmängden ökar sys-

selsättningen med 8 % och samma relation erhöll han i tillväxten av populationen i

förhållande till samma variabel.

Inspirerad av både Brueckners och Greens artiklar har Percoco (2010) härlett lik-

nande resultat. Han estimerar elasticiteten av sysselsättningen i servicesektorn mot

flygtrafiken som 0,056. Percocos undersökning baserar sig dock på italienska regioners

utveckling, vilka har en annan karaktär än amerikanska metropolområden, men har

ändå fått liknande resultat.

Percoco (2010) har också studerat regionala effekter av flygtrafiken i Italien, men på

en nivå närmare gräsrotsnivån till skillnad från de amerikanska, hela förenta staterna

omtäckande, undersökningarna. Han hävdar att spill-over-effekterna av flygtrafik till en

stad för de närliggande regionerna runtom flygplatsen inte är lika starka som sambandet

mellan flygtrafiken och sysselsättningsgraden i servicesektorn, men enligt hans studie är

spill-over-effekterna ändå positiva. Campisi et al. (2010) hävdar i sin undersökning om

lågprisflygbolag i Italien, att trenden att dessa flygbolag flyger till flygplatserna utanför

storstäderna har ökat välfärden i de regioner där trafikökningen har varit markant. De

konstaterar att regionerna har utvecklats snabbare och katalytiska effekter har uppstått

i dessa områden.

Lågprisflygbolagen föredrar regionala flygplatser, vilket har höjt på ekonomiska ut-

vecklingen i dessa regioner. Tillväxten av passagerare på regionala flygplatser är ofta

beroende av lågprisflygbolagens affärsmodell. Dessa bolag minimerar kostnaderna och

söker flygplatser som ger dem goda och billiga kontrakt, i regel flygplatser som ligger

utanför metropolområdena. Flygplatsavgifterna på regionala flygfält är ofta lägre än

på flygfält nära storstäder, där den maximala trafikkapaciteten som flygplatsen klarar

av är i användning. Ofta medför flygplatserna med hög användningsgrad förseningar

eller trög flygtrafik på grund av överfullt luftrum, vilket i sin tur förorsakar förhöjda

bränslekostnader. Varje extra minut i luften orsakar en extra kostnad och mera luftför-

oreningar. Detta har lett lågprisbolagen till de regionala flygplatserna där bättre avtal

kan förhandlas.
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Kostnadsskillnaden i de totala landningsavgifterna och andra terminalavgifter mel-

lan lågprisflygbolag och traditionella flygbolag ligger kring 20–25 % i favör för lågpris-

flygbolagen. Regionala flygplatser i Italien har haft stor nytta av den ökade trafiken

som lågprisflygbolagen medfört. Till och med klustereffekter har uppstått på en del av

flygplatserna tack vare den explosionsartade ökningen av passagerare på en del flyg-

platser. Detta har i sin tur lett till ett behov av investeringar i infrastrukturen på och

runtom flygfälten. (Campisi et al., 2010)

3.3 Flygfrakt

Enligt Transportstyrelsen (2009) omfattar flygfrakten mätt i värde så mycket som 40

% av den totala frakten i världen, medan andelen mätt i volym endast uppgår till 1 %.

I kapitel 2 nämndes att av hela den internationella frakten till och från Finland var 0,6

% flygfrakt under år 2012, och den uppgick till 22 % av utrikeshandeln mätt i värde.

Pyyny (2011) tar upp i sin studie att frakttransporten med flyg lättare ersätts av andra

transportformer än passagerartrafiken med flyg, möjligen p.g.a. att man värdesätter

tiden högre i persontransporter. Flygfrakt används i högre grad för produkter med

tidsvärde, såsom mat, elektronik och mode, eller av produkter med högt pris per vikt,

som konst (Transportstyrelsen, 2009).

Green (2007) konstaterar att flygfrakt inte fungerar som en förklarande variabel för

tillväxten av populationen eller sysselsättningen i de amerikanska storstadsområdena.

I sin studie nämner han att godstransport inte kan förutspå eller förklara en regions

utveckling eftersom de största fraktcentren i USA är högt automatiserade. Däremot

finner Button och Yuan (2013) statistiska bevis på att flygfrakt har haft en stark sti-

mulerande effekt på den ekonomiska utvecklingen i dessa metropolområden. Skillnaden

mellan artiklarnas utfall kan ligga i sättet att lägga upp undersökningen, då Green

(2007) har fokuserat på regressioner med instrument som försöker bli av med proble-

met av simultanitet, medan Button och Yuan (2013) har använt Granger-kausaliska1

1Med Granger-testet kan man testa ifall en variabel x Granger orsakar en förändring i variabel y.
Med x kan man uppskatta y, då nollhypotesen av att x inte orsakar y kan förkastas. Hypotesen kan
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test på paneldata och haft som mål att undersöka orsakssambandets riktning.

I en artikel av Campisi et al. (2010) noterar skribenterna att regionala flygplatser

i Italien som har utvecklats fort har minskat på fraktvolymen, trots att den totala

mängden flyg ökat till platsen. Orsaken till detta ligger i lågprisflygbolagens sätt att

operera: de lägger större vikt vid passagerartrafik än frakt. Det finns ändå undantag.

Vissa flygplatser har höjt på fraktvolymen (t.o.m. med över 2000 %).

Effekten av flygfrakt på finländska regioner har inte undersökts förut, och därmed

bidrar föreliggande avhandling med ny information på området.

3.4 Kausalitet

Kausaliteten mellan utvecklingen av flygtrafiken och regionen är inte entydig. Vissa

undersökningar har fått statistiskt signifikanta resultat på att flygtrafiken påverkar ut-

vecklingen positivt. Det är dock lätt att föreställa sig även ett omvänt samband. Det

vill säga att när en region växer i population eller välfärd ökar dess efterfrågan på flyg-

transport, t.ex. i form av fritidsresor, företagsmöten till andra städer och flygfrakt. En

större efterfrågan på flygtransport skulle givetvis leda till en högre årlig passagerar-

mängd på flygplatsen i regionen. Som Brueckner (2003), Green (2007) samt Gordijn

och van de Coevering (2006) konstaterar, finns det ett samband mellan flygtrafik och

den regionala utvecklingen, men de nämner dock att kausaliteten är osäker. Troligen

påvekar tillväxten flygtrafiken positivt och vice versa i de flesta fallen.

Mukkala och Tervo (2012) har till skillnad från Brueckner och Green studerat euro-

peiska regioner i denna fråga och satt fokus på att belysa orsakssambandets riktning. De

har också ifrågasatt hypotesen om flygtransportens positiva effekter på mindre regioners

utveckling. Drar de en likadan nytta av flygtrafiken som storstadsområden gör? Kon-

troversiellt nog kom de fram till att mindre regioner verkligen drar nytta av expanderad

flygtrafik, medan metropolliknande områden troligen skapar en förhöjd efterfrågan på

flygtrafik snarare än att ökad flygtrafik leder till tillväxt.

förkastas då en eller flera fördröjda x-variabler signifikant förklarar y medan vice versa inte håller.
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Pyyny (2011) har i sin avhandling pro gradu studerat de regionala effekterna av flyg-

platserna i Finland med Granger-kausaliska test för åren 1975 till 2008. Som mätare på

regional välfärd har Pyyny använt BNP och sysselsättning, och som aktivitetsmått för

flygplatserna i Finland har han valt den totala mängden årliga passagerare per flygfält.

Sysselsättningsgraden har gett honom bättre resultat i forskningen än BNP-måttet, men

Granger-kausaliteten för ekonomiska regioners BNP fungerar bättre än landskapsvis

BNP. Resultaten för ekonomiska regioners Granger-kausalitet av riktningen flygtrafik

påverkar ekonomisk utveckling positivt kunde förklaras för följande flygfält: St: Michel,

Rovaniemi, Åland och Kemi-Torneå. Dvs. flygtrafik har enligt Granger-statistiken or-

sakat positiv utveckling i regionerna ovan, och inte vice versa.

Pyyny har delvis fått samma resultat som Mukkala och Tervo (2012), men i hans

undersökning av 27 flygplatser och regioner visade endast fyra flygplatser positiv eko-

nomisk tillväxt i regionen. St:Michel, Rovaniemi, Åland och Kemi-Torneå är också små

regioner och positiv kausalitet var inte signifikant i de större städerna. Fastän Pyyny

(2011) använde sig av likadana test som tidigare forskning, var hans undersökningar in-

te signifikanta eller kunde inte utföras i dess fulla utsträckning på grund av endogenitet

och andra ekonometriska problem i data. De studier som Pyyny inte kunde genomföra

ger oss alltså inte bevis eller motbevis på orsakssambandets riktning.

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning

För att få en lätt åskådlig överblick i de tidigare forskningsresultaten i ämnet har tabell

2 lagts upp. Ur tabellen är det lätt att urkskilja att passagerartrafiken tycks ha ett

positivt samband på ekonomisk utveckling, medan kausaliteten för sambandet förblir

oklart som förväntat i och med naturen av infrastrukturella investeringar. Det andra

uppenbara vi ser är att flygfraktens effekter på ekonomin inte tycks ha ett likadant

konsensus bland forskarna.
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4 Metod

I denna del motiveras valet av modell och uppbyggnaden av data. I nästa kapitel,

nummer 4.1, presenteras första differensmetoden som huvudmodellen och i kapitel 4.2

introduceras vägda minstakvadratmetoden som en sekundär modell. Variablerna för

den empiriska undersökningen presenteras i samband med datan i kapitel 4.3. I den

avslutande underrubriken för denna del, 4.4, sammanförs den empiriska modellen för

undersökningen .

Som metod för denna undersökning kommer att användas första differensmetoden

för paneldata. Med hjälp av denna metod kan effekterna av flygtrafiken på regionernas

utveckling undersökas medan specifika faktorer för regionen bortses till en del. Första

differensmodellen (FD) möjliggör detta på ett behagligt sätt, då de över tiden oför-

änderliga oförklarade effekterna subtraheras med sig självt och därmed försvinner ur

modellen.

Fast effekt (FE) -estimation är en liknande metod till första differensmetoden (FD)

för paneldata, och har blivit använd av t.ex. Bilotkach (2013). Jag avstår i denna

avhandling av att använda denna metod, eftersom jag anser FD-metoden lämpa sig

bättre för denna undersökning. FE-metoden skulle ge förklaringsgrader av över 90 %,

vilket inte kan anses trovärdigt. Vidare motivering till detta beslut hittar ni i kapitel

4.1.

I denna avhandling kommer flygplatserna i Finland grupperas först i fem storområ-

den och i det senare skedet i 16 landskap. Största skillnaderna mellan uppdelningen i

stormområden och landskap får vi självklart i antalet observationer medan den inte så

uppenbara skillnaden uppstår genom att vi lämnar bort de finska landskap var flygtrafik

inte förekommer.

Vi använder data på utvecklingen av flygtrafiken och den ekonomiska utveckling-

en i de ovannämnda regionerna. Som mätare av den regionala utvecklingen används,

trots sina brister, tillväxten av BNP och sysselsättning, för att hålla tolkningen och

modellerna enklare.
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Sättet att mäta flygtransporten i tidigare undersökningar varierar till en del, likaså

varierar den statistiska metoden som man använder för att hitta samband mellan flyg-

transporten och den regionala utvecklingen. De vanligaste mätarna för flygaktiviteterna

är antalet avgående passagerare på flygplatsen årligen. Fraktmängden är inte ett så po-

pulärt mått men ändå används den i några undersökningar. Tyvärr måste vi nöja oss

med data på frakt mätt i vikt, fastän frakten mätt i värde skulle troligtvis ge säkrare

resultat på grund naturen av den typiska flygfrakten (högt värde vs. låg vikt).

Data på flygtrafiken i avhandlingen är uppdelat i inhemsk och internationell passa-

gerartrafik. Flygfrakten har dock inte delats upp mellan internationell och inhemsk, då

detta skulle leda till flera nollvärden.

Pyyny (2011) nämner i sin avhandling att det skulle ha varit tänkvärt att inkludera

mängden förbindelser som flygplatserna har som en variabel och möjligtvis även inklu-

dera frekvensen av flyg till flygfälten. Om denna idé ställs i relation till exemplet med

rutten Nyslott–Helsingfors i kapitel 2.4, ses klart att dessa variabler är viktiga, men de

är svåra att inkludera i den empiriska modellen. Enbart antalet förbindelser ger inte

heller hela sanningen, då rutterna har ett tidsvärde i relation till de andra fortsatta

flygen, t.ex. förbindelserna från Helsingfors.

Effekterna av flygplatsavgifterna och de rabatter som Finavia ger ut skulle vara

lärorikt att studera, men tyvärr hittar man inga historiska data om nya rutter från

Finavia.

4.1 Första differensen i paneldata

FD metoden erhålls genom att ta första ordningens differens av den beroende variabeln,

vilket sedan regresseras med pooled OLS mot första ordningens differenser (FD) av

de oberoende variablerna. Paneldataanalys medför att detta görs simultant för varje

storområde. I vårt fall då vi har bara 5 storområden och en tidsperiod på över 15 år ger

FD-metoden troligen bättre resultat än fast effekt -estimat (FE) (Wooldridge, 2013).

FE-metoden skulle däremot redan kunna lämpa sig bättre på paneldata med landskaps
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indelningen där vi har redan 16 st. regioner, men för att kunna erhålla jämförbara

resultat med de fem storområdena håller vi oss till FD-modellen också i det senare

fallet.

Som Wooldridge (2013) sammanfattar, fås FD metoden genom att subtrahera ek-

vation 1 med föregående periodens ekvation 2, var i står i vårt fall för region, t för år

och k för variabel nummer.

yi t = �0 + �1xi t 1 + . . .+ �kxi t k + ai + ui t (1)

yi t–1 = �0 + �1xi t–1 1 + . . .+ �kxi t–1 k + ai + ui t–1 (2)

Som vi märker av ekvationerna 1 och 2 kommer FD-modellen inte ha ett intercept.

Då interceptet är per definition konstant genom tiden subtraheras den bort totalt.

Samma händer åt ai, som är det fel som är konstant genom tiden för regionen i. Dvs.

genom att använda oss av FD-modellen kan vi eliminera skillnaderna mellan regionens

tendens och förutsättningar till ekonomisk utveckling.

Vi kan dock lägga till en konstant i modellen, men då kommer den att skilja sig

från den traditionella tolkningen. ”Konstanten” i ekvation 3 mäter i detta fall en trend.

Ifall den uppskattade trenden är t.ex. positiv visar den en jämn positiv utveckling per

tidsperiod av den beroende variabeln.

�yi t = �0 + �1�xi t 1 + . . .+ �k�xi t k +�ui t (3)

Vi gör fyra antaganden som förutsätts för en konsistent och väntevärdesriktig modell

då N ! 1 och T är konstant. Dessa fyra antaganden är:

FD.1 För varje i är modellen

yit = �1xit1 + . . .+ �kxitk + ai + uit, t = 1, . . . , T,

var parametrarna som ska estimeras är �j, och ai är den o-observerade effekten och
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i representerar de olika regionerna.

FD.2 Vi har ett slumpmässigt stickprov, i vårt fall av de finska regionerna.

FD.3 Varje förklarande variabel förändras över tiden och inget perfekt lineärt samband

existerar mellan de förklarande variablerna.

FD.4 Förväntade värdet för det idiosynkrastiska felet (uit) för varje t, givet förklarande

variablerna i alla tidsperioder och den o-observerade effekten, är lika med noll:

E(uit|Xi, ai) = 0, där Xi innehåller xitj, t = 1, . . . , T, j = 1, . . . , k.

Implikationen av FD.4 är att E(�uit|Xi) = 0, t = 2, . . . , T , vilket medför att estimato-

rerna är jämlika. Som tillägg till de fyra föregående antaganden kan vi tillägga följande

två.

FD.5 Variansen av de differentierade felen är konstant, givet alla förklarande variab-

lerna: V ar(�uit|Xi) = �2, t = 2, . . . , T .

FD.6 Differenserna av de idiosynkratiska felen är okorrelerade för alla t 6= s:

Cov(�uit,�uis|Xi) = 0, t 6= s.

Det femte antagandet innebär att �uit är homoskedastiskt. Detta kommer givetvis

att testas, för att se ifall vi kan anta att detta håller. Då vi kan anta FD.5 och FD.6,

gäller standardavvikelserna och teststatistiken för FD-modellen.

Heteroskedasticitet är ett vanligt problem för paneldataanalys. Då vi inte kan anta

homoskedasticitet tar vi heteroskedasticiteten i beaktande genom att beräkna heteroskedasticitet-

robusta medelfel. Med hjälp av dessa kan vi erhålla t.ex. pålitligare t-test. Även grup-

peringen av data, t.ex. i de fem storområden, kan leda till gruppvis heteroskedasticitet i

modellen då områden har olika mängd av flygplatser (1–7 per storområde). (Wooldridge,

2013) Grupperingen i de 16 olika landskapen torde minska på den gruppvisa heteroske-

dasticiteten då flygtrafiken är mera jämnt fördelat mellan dem (1–2 flygplatser per

landskap, eftersom de landskap som inte har några flygplatser lämnas ut).
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4.2 Vägda minstakvadraestimaten som sekundär modell

Vägda minstakvadratestimat (WLS) i panelform kommer också att användas för att

kunna ta heteroskedasticitet i modellen i beaktande. Med hjälp av WLS-modellen kan

vi jämföra resultaten och erhålla pålitligare slutsatser. En WLS-modell ger mindre vikt

åt observationerna med högre felvarians, där en OLS-modell skulle ge samma vikt åt

alla observationer.

Vi gör följande antaganden, för att kunna estimera WLS (Wooldridge, 2013):

WLS.1 Vi antar modellen :

yit = �0 + �1xit1 + . . .+ �kxitk + uit, t = 1, . . . , T, (4)

WLS.2 Men nu ges variansen av feltermen i ett stickprov från populationen av

�2
it = V ar(uit|Xi) = �2hit

där hit följer någon funktion av de förklarande variablerna, h(x).

WLS.3 Eftersom V ar(uit|xi) = �2hi får vi att variansen av uit/
p
hit givet xi blir �2.

V ar(uit/
q
hit|Xi) = E[(uit/

q
hit)

2] = E(u2
it)/hit = �2

WLS.4 Modell 4 transformeras nu genom att dividera den med
p
hit:

yit/
q
hit = �0/

q
hit + �1(xit1/

q
hit) + . . .+ �k(xitk/

q
hit) + uit/

q
hit

Alternativt kan vi sätta in variablerna med stjärnor där alla, förutom x⇤
it0 = 1/

p
hit,

är lika med de ursprungliga dividerade med
p
hit:

y⇤it = �0x
⇤
it0 + �1x

⇤
it1 + . . .+ �kx

⇤
itk + u⇤

it (5)
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Modellen ovan kommer att estimeras och presenteras simultant med FD-modellen.

Då heteroskedasticitet är närvarande kan vi kontrollera för opålitliga p-värden i FD-

modellerna. WLS-modellerna använder exakt samma variabler som FD-modellen. Tolk-

ningen av estimaten, standardavvikelserna och test statistikorna blir då samma för båda

modellerna (Wooldridge, 2013).

4.3 Data

Indelning

För att undersöka sambandet mellan flygtrafik och regional utveckling har årlig data

samlats om flygtrafik och regional utveckling från år 1993 till 2011. Data har först

delats i 5 finländska storområden och upplagts i paneldataform. De fem storområdena

är Södra, Västra, Östra och Norra Finland samt Åland. Flygfälten är uppdelade i

storområden enligt tabell 3. En grafisk uppställning av denna indelning presenteras i

figur 1, där flygfälten är märkta med röda bollar.

Tabell 3: Uppdelning av flygfälten i storområden
Storområde Flygplats(er) st.

Södra Finland Helsingfors-Vanda, Helsingfors-Malm, 5Uttis, Villmanstrand, Åbo

Västra Finland Jyväskylä, Halli, Kauhava, Karleby-Jakobstad, 8Tammerfors-Birkala, Björneborg, Seinäjoki, Vasa
Östra Finland Joensuu, Kajana, Kuopio, St: Michel, Nyslott, Varkaus, 6

Norra Finland Enontekis, Ivalo, Kemi-Torneå, 7Kittilä, Kuusamo, Uleåborg, Rovaniemi
Åland Mariehamn 1

För att erhålla resultat på en mera regional nivå kommer vi även att använda land-

skapsvis uppdelad paneldata. Då vi jämför resultaten av dessa två olika indelningar

torde vi lätt se skillnaderna mellan modellerna då vi använder samma metoder i båda

fallen. Vi kan få fram intressanta resultat genom denna jämförelse då vi i storområ-

desindelningen har större geografiska områden och flera flygfält på ett område versus

landskapsindelningen där områden är betydligt mindre och landskapen utan flygfält
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Figur 1: Flygfältens placering inom de fem finska storområden

inte tas i beaktande alls. Genom att undersöka dessa två grupperingar kan vi testa för

robusthet i modellen.

I avhandlingen har jag använt statistikcentralens landskapsuppdelning från år 2011,

där Östra-Nyland är inkluderad i Nylands landskap, och Finland är då uppdelad i

totalt 19 landskap. De landskap som inte innehar ett ända flygfält har lämnats utanför

studien, dvs. paneldata på landskaps uppdelade modellen innefattar 16 st. landskap.

Indelningen av flygfälten i landskapen åskådliggörs i tabell 4 nedan samt i kartform i

figur 2. Märk att statistikcentralens numrering av landskap är inte i ordningsföljd, pga.

förändringar i landskaps uppdelningen genom åren.
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Tabell 4: Uppdelning av flygfälten i landskap
Landskap Flygplats(er) st. Landskap Flygplats(er) st.

Nyland H:fors-Vanda, 2 N. Savolax Kuopio, Varkaus 2
H:fors-Malm N. Karelen Joensuu 1

Eg. Finland Åbo 1 Mell. Finland Jyväskylä, Halli 2
Satakunta Björneborg 1 S. Österb. Kauhava, Seinäjoki 2

Eg. Tavastland - 0 Österbotten Karleby-Jakobstad, 2
Birkaland Tammerfors 1 Vasa

-Birkala Mell. Österb. - 0
Päijänne-Tavastl. - 0 N. Österb. Uleåborg, 2Kymmenedalen Uttis 1 Kuusamo

S. Karelen Villmanstrand 1 Kajanaland Kajana 1

S. Savolax Nyslott, 2 Lappland Rovaniemi, Kittilä, Kemi 5St: Michel -Tonreå, Ivalo, Enontekis
Åland Mariehamn 1

Figur 2: Flygfältens placering inom de landskapen i Finland 2011
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Beroende variabler

Eftersom variablerna som används i modellen antar strikt positiva värden och varierar

mellan storområdena kommer differentierade naturliga logaritmer att användas. Genom

att använda differentierade värden kommer data sannolikare att uppfylla stationaritets-

antagandet, medan genom logaritmering erhåller vi en förbättrad homogenitet på pa-

neldata. Resultat från ett utvidgat Dickey-Fuller test för variablerna i storområdesdata

är bifogat i appendix och resultat av test för heterogenitet rapporteras i samband med

estimaten, mera om detta under rubriken om stationäritet.

Som en mätare för regional utveckling används approximationen av den årliga totala

sysselsättningen per region, vilket erhålls av ekvationen 6 nedan. Denna variabel noteras

ld_syssel, var ld betecknar förkortningen av den differentierade naturliga logaritmen.

log(yt)–log(yt–1) = log(
yt
yt–1

) = 4log(yt)⇡ (yt–yt–1)/yt–1 (6)

Statistikcentralen (2014), som är källan till data som används här om den regionala

utvecklingen, definierar sysselsättning på följande sätt: ”Sysselsättning omfattar alla

personer – både anställda och egenföretagare – som är engagerade i någon form av

produktiv verksamhet, som ligger inom systemets produktionsavgränsning. (ENS 1995

11.11.)”

Ur figur 3 framgår approximationen av den relativa årliga förändringen i syssel-

sättningen2 storområdesvis för perioden 1994–2011. Vi kommer genomgående att tolka

figurer av storområdesvisa data, eftersom tolkningen av landskapsvisa uppdelning i gra-

fisk form blir oklar p.g.a. det relativt höga antalet regioner. De färgade linjerna i figur

3 och de kommande figurerna representerar de olika storområdena, rött för Södra, blått

för Västra, grönt för Östra och lila för Norra Finland samt grått för Åland.

Den andra variabeln som används för regionala utvecklingen är den reella tillväxten

av BNP, med notationen tillv_BNP. Den erhålls genom ekvation 7, där föpBNPt

2Kortfattat brukar man använda begreppet ”log differens”, men märk då att man talar om differen-
tierade logaritmer och inte logaritmerade differenser, skillnaden i dessa två är uppenbar.
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Figur 3: Differentierade logaritmen av sysselsättningen storområdesvis

står för BNP för år t mätt i förra årets priser och nomBNPt�1 står för nominella

BNP året före. Ekvationerna 6 och 7 skiljer sig från varandra eftersom BNP måste

korrigeras till reella tal genom att använda denna mix av förra årets och den nominella

produktivitetsnivån.

log(föpBNPt)� log(nomBNPt�1) = log(
föpBNPt

nomBNPt�1
)⇡4reellBNPt (7)

Sättet att mäta sysselsättningen och BNP:n i storområden har ändrats år 2000 och

detta tas i beaktande i modellerna med hjälp av en dummy variabel. Enhetlig data

om sysselsättning och BNP i storområden finns från 1975 till 2008, och det senaste

data för dessa variabler finns tillgängligt från år 2000 till 2011. Värden för variablerna

mellan dessa två perioder skiljer sig till en del, som t.ex. rapporteras sysselsättningen

i Södra Finland år 2005 som 1,269 miljoner i den äldre äldre tidsintervallen respektive

1,267 miljoner i den nyare tidsperioden. Data för åren 2000–2008 är alltså olika i de två
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tidsserierna. Det data som används i undersökningen har valts så att den är enhetlig

från år 2000 framåt, dvs. det sker en brytning i räknesättet år 2000.

Dummy variabeln “databreak”, som är positiv endast för år 2000, kommer att använ-

das i modellerna för att få fram den möjliga skillnaden i data på sysselsättningen och

BNP:n före och efter år 2000. Observera att då vi använder en FD-modell är dummy-

variabeln positiv endast för år 2000, annars skulle dummy-variabeln indikera en trend

för alla år från 2000 framåt.

Figur 4 presenterar variabeln tillv_BNP i grafisk form. I figuren är år 2009 uppenbar

i form av stark nedgång i ekonomin för alla regioner förutom Åland. Vi ser ur figurerna

3 och 4 att Finland har haft en positiv trend i utvecklingen genom mitten av 90-talet till

slutet av 2010-talet, men som sagt bryts denna positiva utveckling med den finansiella

krisen.
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Figur 4: tillv_BNP per storområde
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Oberoende variabler

Som mätare av flygtrafik används årlig passagerarmängd per flygplats, uppdelat i

internationell- och inrikestrafik. Data har erhållits från 1993 till 2013 från Finavia,

där startåret har valts på grund av liberaliseringen av flygtransportmarknaden. Till

antalet passagerare räknas både avgående och anlända passagerare på flygfältet under

ett år. Hit räknas inte passagerare som gör en mellanlandning på fältet och forsätter sin

resa omedelbart utan att flygets nummer förändras (Ilmailulaitos, 2003). Som inrikes-

passagerare räknas passagerare som startar och landar från en inrikesflygplats, medan

som internationella resenärer räknas naturligtvis sådana som har antingen start- eller

landningsplatsen i utlandet (Finavia, 2009).

Ur figur 5 ser vi approximationen av den årliga relativa tillväxten av internatio-

nella passagerare, dvs. variabeln ld_int_trfk i vår modell. De olika färgerna i figuren

indikerar igen de fem olika storområdena. Av denna figur ser vi att Södra Finlands

relativa förändring hålls på en måttlig nivå. Den fluktuerar minst av alla storområden.

Om vi inte skulle använda logaritmer skulle Södra Finlands förändring i internationella

passagerare vara på en helt annan skala än de andra områdenas. En påminnelse om an-

vändningen av figurer av endast storområden är på sin plats, vi märker att redan med

5 regioner blir figuren rätt komplicerad, och därmed ser vi inte på figurer av landskaps

data här.
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Figur 5: Log differensen av internationella passagerare 1994–2013

Ett möjligt, men vanligt, problem uppstår då förändringen blir stor, då är approxi-

mationen inte så exakt. Som exempel kan vi ta tillväxten av internationella passagerare

på Åland från 1994 till 1995 då den exakta tillväxten är 78,3% medan approximationen

ger endast 57,8%. Märk att tidsaxeln i figuren sträcker sig från år 1994, inte från 1993

då vi mister ett år genom att kalkylera första differensen, till år 2013.

Figur 6 visar log differensen av inrikespassagerare, dvs. variabeln ld_dom_trfk, för

de fem olika storområden för åren 1994–2013. Märk att i denna figur hålls förändringen

för alla storområden på en måttligare nivå än i den föregående figuren.
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Figur 6: Log differensen av inrikespassagerare 1994–2013
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Figur 7: Log differensen av flygfrakt 1994–2013
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Som tillägg till antalet passagerare kommer även total årlig flygfrakt per flygfält

att användas i undersökningen. Det ursprungliga data av flygfrakten uppges i tusen

kilo och innehåller också postfrakt. Variablerna för flygtrafiken används också som log

differenser och de beräknas på samma sätt som i ekvation 6.

Differensen av logaritmerade fraktvolymenerna, dvs. variabeln ld_cargo, i de fem

storområden framställs i figur 7. Här ser vi åter problemet med approximationen då

fluktuationerna är stora för t.ex Åland för år 2013. Vi kan bortse värden för åren

2012–2013 eftersom data på regionala utvecklingen har inte erhållits för dessa år, men

med detta blir vi inte av med extremvärdet för Västra Finland för år 2002, vilket närmar

sig 100%.

Fastän Södra Finlands totala fraktvolym har en stor varians, har volymen inte pro-

centuellt sett förändrats i större takt än de andras. Värdet på flygfrakten skulle troligt-

vis vara en bättre mätare än vikten, då andelen av internationell frakt mätt i värde är

mycket större än mätt i vikt, men data på värdet kunde inte erhållas.

År 2009, efter den finansiella krisen, har alla regioner lidit av en minskning av både

inrikespassagerare (alla värden för år 2009 ligger under 0-linjen). Vi kan se ur dessa

fem figurer som introducerade under detta kapitel att antagande FD.3 (se kapitel 4.1)

håller för den delen att de förklarande variablerna faktiskt varierar över tiden. Av dessa

fyra variabler är tillv_BNP den som varierar minst men samtidigt betyder det att

approximationen av tillväxten av BNP:n håller bäst.
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Figur 8: Sammanställning av variablerna för Södra Finland

För att erhålla en bättre helhetsbild presenteras ännu figur 8, där alla variablerna

ovan för Södra Finlands del är sammanställda i en graf. Ur den figuren kan vi se att

BNP:n (röd linje) och sysselsättningen (orange linje) faktiskt rör sig väldigt lika och i

samma storlek, jämfört med de andra flygtrafikvariablerna som har en betydligt större

varians. Sammanställda figurer av variablerna för resten av storområden presenteras

inte här för att spara på utrymme.

Deskriptiv statistik för samtliga variabler är bifogade i Appendix 2.

Stationäritet

Variablerna för storområdesdata uppnår stationäritet relativt enkelt genom log diffe-

rentieringen, för test resultat se Appendix 1. Landskapsdata däremot går inte testen att

utföra i full utsträckning pga. nollvärden på flera år i vissa landskap. För att behålla

jämförbarheten kommer landskapsmodellerna att estimeras likadant som storområdes-

modellerna, men en ytterligare modell kommer att introduceras för att säkerställa att

antagandet om stationäriteteten uppfylls.
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Uppdelningen i inrikes- och internationellpassagerartraffik visar sig att inte vara

lönsamt då regionerna är så små och därmed förblir flygtrafiken liten i absoluta tal.

För att få en stationär variabel för landskapen kommer variablerna för passagerartrafi-

ken att ersättas av ld-total_trfk, vilket mäter förändringen i totala passagerartrafiken

i landskapen. Variabeln bildas enkelt genom att addera nominell internationell- och

inrikespassagerartrafik varefter sedan log-differentieringen appliceras.

För att kunna förkasta antagandet om att variabeln har en enhetsrot på en måttlig

nivå för en såpass kort tidsserie, måste vi utesluta landskap som har exceptionellt låga

årliga passagerarmängder. Dessa områden är Kymmenedalen, Södra Karelen och Mel-

lersta Finland. De landskap som haft mest skogsindustri är just landskapen ovan samt

Södra Savolax och Kajanaland (Salo, 2014). Vi kommer därmed att estimera ett sampel

utan de landskap som påverkats av denna externa chock av skogsindustrin. Skogsindu-

strin uppgår till ca. 17% av hela industriella bruttoproduktionen i Finland och över

30% för samtliga landskapen ovan, upp till tom. 66% i Södra Karelen (Salo, 2014).

4.4 Empirisk modell

Empiriska modellerna kommer att testa det möjliga sambandet mellan flygtrafiken och

den regionala utvecklingen. Regionala utvecklingen representeras alltid av endast en av

de två valda variablerna, eftersom de kan antas mäta samma sak.

Heteroskedasticitet är ett vanligt problem för paneldata. Antagandet om homoske-

dasticitet kommer sannolikt att inte hålla i alla modellerna och därmed kommer resultat

att ges även med hjälp av heteroskedasticitet-robusta medelfel och WLS för att kunna

jämföra resultaten.

Eftersom en ökning av flygtrafiken kan antas ha en fördröjd effekt på regionens

tillväxt, kommer även första ordningens fördröjda förklarande variabler att användas

i modellerna. Sannolikheten att t.ex. en ökning i internationell trafik skulle leda till

en ökning i sysselsättningen om 2 år är osannolik, svår att mäta pålitligt och medför

en opraktisk mängd av förklarande variabler i modellerna. Dessutom skulle vi mista
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ytterligare ett år ur tidsserien med andra ordningens tidsfördröjningar.

En fördröjd beroende variabel används också i modellerna eftersom regionens ut-

veckling naturligtvis kan också ha en effekt på påföljande årets utveckling.

Modell 8 som exempel, estimerar förändringen i regionala utvecklingen för de oli-

ka storområdena på en tidsperiod från år 19953 till år 2011, med de tre förklarande

variablerna ld_int_tfk, ld_dom_trfk och ld_cargo med första ordningens tidsfördröj-

ningar samt databreak dummy-variabeln. Även första ordningens tidsfördröjda bero-

ende variabel inkluderas i modellen. Detta framgår också av modellen 8 nedan, där

xitj, i = 1, . . . , k, t = 1995, . . . , 2011, j = 1, . . . , 6:

�log(yit) = �0+�2000�2000+�1�log(xit1)+ . . .+�j�log(xitj)+p1�log(yi t–1)+�uit (8)

Hypoteserna för denna enkla undersökning med modell 8 ser ut på följande sätt:

H0: flygtrafiken påverkar inte den regionala utvecklingen.

H1: flygtrafiken har en positiv påverkan på den regionala utvecklingen.

En 5%:s signifikansnivå kommer att användas genom denna undersökning och ensidiga

test utförs för de flesta variablerna och konstanten. Vi antar att flygtrafiken har en

positiv effekt på den regionala utvecklingen. Tvåsidiga testet gäller endast för dummy-

variabeln databreak och den fördröjda oberoende variabeln i modellerna, då en utjäm-

nande effekt av t.ex. fördröjda sysselsättningen kan anses möjligt.

Då någon av de förklarande variablerna har ett p-värde under 0,05 och då FD.1-

FD.6, som introducerades i kapitel 4.1, kan antas, kan vi förkasta H0 och konstatera

att det finns ett samband mellan flygtrafiken och den regionala utvecklingen. Då FD.5

och FD.6 kan inte antas använder vi den robusta modellen för att erhålla tillförlitliga

t-värden.
3Tidsperioden har reducerats med två år, först med ett år från 1993 efter första differensen, och

sedan från 1994 med ett år igen, då vi använder de fördröjda förklarande variablerna.
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I första skedet, då data är delat i storområden kommer sammanlagt tre set av mo-

deller att estimeras, varav två set är modeller med reducerat antal storområden. Den

första exkluderar Södra Finland för att se ifall Helsingfors-Vanda och huvudstadsregi-

onen bidrar med en signifikant del av möjliga samband, helt enkelt av den orsaken att

Helsingfors-Vanda flygfält är det överlägset största flygfältet i Finland.

Den andra begränsade modellen innehåller alla storområden förutom Åland. Valet

att exkludera Åland baserar sig på tanken att regionen skiljer sig från de andra fyra

markant med avseende på geografiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Dess-

utom reser Ålänningarna antagligen förhållandevis mera till Sverige än befolkningen i

inlandet, dels på grund av kortare distansen och dels på grund av det gemensamma

modersmålet. Åland är en ö och skiljer sig därför geografiskt till en del av resten av

Finland, och därmed kommer användningen av allmänna trafikplikter också i fråga allt

tydligare, då vi kan lätt anse att flygtrafik till och från Åland kan vara väldigt viktigt

för ögruppen.

I det andra skedet, då vi använder landskapsvisindelad data kommer vi igen att

utföra likadana modeller, dvs. sammanlagt tre set av landskaps modeller varav två set

är igen estimerade med ett reducerat antal av landskap. Landskapen som reduceras i

det andra skedet är de motsvarande landskapen som i första skedet, Nyland och Åland.

Motivationen till att just bortlämna dessa landskap är exakt den samma som ovan, samt

får vi igen jämförbar data då vi kan spegla resultaten av första skedet på resultaten av

det andra skedet.

Som det nämns ovan om stationäritet av variabeln ld-total_trfk för landskapsdata,

kommer alltså en ytterligare sampel utan skogsindustrispecifika landskap att estimeras.

Denna modell kommer att skilja sig från de andra modellerna eftersom en jämförelse är

inte möjlig. Modellen ifråga kommer att anpassas på landskapsdata och ett grovt test

på orsakssambandets riktning kommer att utföras.
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5 Resultat

I denna del presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. I första kapitlet,

5.1, läggs resultaten av de obegränsade storområdsmodellerna up i tabellform (tabell 5)

och genomgås. I kapitel 5.2, presenteras resultaten av de begränsade storområdsmodel-

lerna, modellen utan Södra Finland och modellen utan Åland, och skillnaderna mellan

dessa och den obegränsade modellen iakttas. Resultaten av de begränsade storområdes

modellerna är ställda upp i tabellerna 6 respektive 7.

I påföljande kapitel presenteras resultaten av landskaps modellerna. Upplägget är

likadant som i de föregående kapitlen, dvs. i kapitel 5.3 presentera resultaten av de

obegränsade landskapsmodellerna och sedan presenteras de begränsade modellerna för

landskap (kapitel 5.4 samt 5.5).

I del 5.6 analyseras resultaten av modellerna och resultaten av landskapsmodellerna

reflekteras mot resultaten av storområdesmodellerna.

5.1 Obegränsade modellen - storområden

Resultaten av de obegränsade storområdesmodellerna presenteras här. Tabell 5 visar

resultaten av FD- och WLS-estimaten för tillväxten av sysselsättningen respektive reella

tillväxten av BNP:n som beroende variabler. Första kolumnen beskriver oberoende

variablerna och varje rad representerar estimaten för variabeln i fråga för de fyra olika

modellerna.

De estimat som skulle vara signifikanta på nivån 10 % är betecknade med en upp-

höjda stjärna, en asterisk, de som uppfyller kraven för en signifikansnivå under 5 %

är bemärkta med två asterisker och slutligen estimat med tre asterisker skulle uppnå

en signifikansnivå på under en procent. T-testernas karaktär har tagits till hänsyn i

stjärnornas mängd, dvs. 1- vs. 2-sidiga t-test har använts där sådana skall och aste-

riskernas p-värden motsvara då resultat av ett sådana test. Under varje estimat står

inom (rundparentes) dess medelfel och i [hakparentes] dess heteroskedasticitet-robust

medelfel. Värden på själva t-testen är inte upplagda i tabellerna nedan för att spara på
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utrymme. Referera till Appendix 3 för fullständiga rapport av modellerna.

Heteroskedasticitet

Båda FD-modellerna (dvs. FD för syssel och BNP) testades för heteroskedasticitet med

hjälp av White’s test och test för gruppvis heteroskedasticitet. Resultaten av dessa test

är presenterade i nedre delen av tabell 5.

FD-modellen för sysselsättningen gav signifikanta tecken på gruppvis heteroskedas-

ticitet. Som sagt uppkommer gruppvis heteroskedasticitet lättare då vi har olika antal

av flygplatser i regionerna. White’s testet gav däremot inte tecken på heteroskedasticitet

i den modellen.

P-värdet av gruppvis heteroskedasticitet-testet för FD-BNP-modellen är 9,75 % och

White’s-testet gav ett värde på 13 %. FD-modellen för tillväxten av BNP gav alltså

inte signifikanta resultat av heteroskedasticitet på en nivå av 5 %, och skulle därmed

inte kunna förkasta noll hypotesen: heteroskedasticitet är inte närvarande. Vi har ändå

estimerat WLS-modellen för tillv_BNP för att erhålla pålitligare resultat och för att

kunna jämföra resultaten med de andra modellernas resultat.

Eftersom både modellen för ld_syssel och tillv_BNP visade tecken på gruppvis

heteroskedasticitet kördes båda FD-modellerna också med heteroskedasticitet-robusta

medelfel [HAC]. Markanta skillnader uppstod endast i modellen för tillv_BNP med

tidsfördröjningen av oberoende variabeln tillv_BNP-1, vilket med HAC-modellen är

signifikant på en 5%:s-nivå (betecknad med asteriskerna i hakklammer) och annars

inte var det. Likheterna mellan modellerna indikerar en möjligtvis överflödig rädsla för

heteroskedasticitet, troligtvis har log transformationen hjälpt oss minska på varianserna

mellan grupperna och åren.

Variablerna

Relativt enhetliga resultat erhålls ur alla fyra modellerna, variabeln som är signifikant

för alla dessa modeller är ld_dom_trfk, med estimat som varierar från 0,06–0,08 %,
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och konstanten som har ett p-värde under 1 %. Tolkningen av de föregående två är

alltså en förändring med 1 % av inrikespassagerare leder till en förändring på ca. 0,08

% i sysselsättningen eller en förändring på ca. 0,06 % av BNP:n i finländska regionerna.

Konstanten, eller trenden, visar att sysselsättningen och BNP:n ökar konstant med ca.

0,01 % årligen oberoende av flygtrafiken.

Dummy-variabeln databreak är inte signifikant i någon av modellerna. Tolkningen

av databreak är inte någonting vi är intresserade av. Eftersom vi vet att data inte är

enhetligt genom hela perioden håller vi dummy-variabeln kvar för att inte snedvrida

resultaten.

Kom ihåg att variablerna är differentierade naturliga logaritmer och tolkas då ge-

nomgående som elasticiteter. Jag lämnar bort prefixet ld, beteckningen av log differen-

serna för variablerna, ur texten nedan för att göra den mera läslig.
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Tabell 5: Resultat av regional utveckling i 5 storområden på en 17 års tidsserie
ld_syssel tillv_BNP

FD WLS FD WLS

konstant 0,0141 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0118 ⇤⇤⇤ 0,0122 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0107 ⇤⇤⇤

(0,003) [0,003] (0,002) (0,003) [0,003] (0,002)

databreak –0,0085 –0,0053 –0,0011 0,0027
(0,009) [0,009] (0,007) (0,009) [0,011] (0,008)

ld_int_trfk –0,0058 0,0072 0,0080 0,0139⇤
(0,010) [0,014] (0,008) (0,009) [0,011] (0,009)

ld_int_trfk-1 –0,0040 –0,0032 0,0024 0,0013
(0,010) [0,003] (0,008) (0,009) [0,003] (0,009)

ld_dom_trfk 0,0792 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0605 ⇤⇤⇤ 0,0571 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0698 ⇤⇤⇤

(0,024) [0,023] (0,020) (0,023) [0,017] (0,022)

ld_dom_trfk-1 0,0098 0,0543 ⇤⇤ 0,0267 0,0434 ⇤

(0,029) [0,040] (0,025) (0,027) [0,020] (0,027)

ld_cargo 0,0051 0,0077 0,0043 0,0054
(0,011) [0,005] (0,007) (0,010) [0,05] (0,009)

ld_cargo-1 –0,0034 –0,0126 (⇤⇤) –0,0008 –0,0073
(0,012) [0,009] (0,007) (0,011) [0,011] (0,010)

ld_y-1 –0,1191 –0,0587 –0,1937 [⇤⇤] –0,1403
(0,109) [0,074] (0,105) (0,118) [0,076] (0,119)

Antal obs. 85 85 85 85
R2 (Adj. R2) 0,188 (0,102) 0,270 (0,193) 0,164 (0,079) 0,239 (0,159)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 91% 13%
Gruppvis test ⇡ 0% ⇤⇤⇤ 9,75% ⇤

Sysselsättning som beroende variabel

Vi forsätter med att titta närmare på andra kolumnen, alltså första kolumnen med

resultat, av tabell 5. De robusta medelfelen (under koefficienterna i hakklammer) avviker

inte signifikant från den modellen med vanliga medelfel, dvs. resultaten av dessa två

FD-modellerna är då lika.

FD-modellen av sysselsättningen visar signifikanta resultat endast för konstanten

och förändringen av inrikespassagerare under samma år. Konstanten i FD-modellen
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har den estimerade koefficienten 0,014 % och är signifikant med ett p-värde under 1 %.

FD-modellen estimerar koefficienten för variabeln inrikespassagerare (dom_trfk) till ca.

0,079 %, alltså en elasticitet av ca. 0,08 % mellan sysselsättning och inrikespassagerar-

trafik.

De estimerade koefficienterna av tillväxten av internationella passagerare (int_trfk)

och dess tidsfördröjda variabel (int_trfk-1) är negativa mot tillväxten av sysselsätt-

ningen. Tecknet är motsatsen till vad vi förväntade oss, dock är de båda insignifikanta.

Testresultatet av kombinationen av dessa variabler ger ett p-värdet av 40 %, dvs. de är

insignifikanta även tillsammans.

Den tidsfördröjda variabeln av inrikespassagerare är inte signifikant ensam, men ett

t-test för summan av variabeln för dom_trfk och dess tidsfördröjda variabel (dom_trfk-

1) ger ett ensidigt p-värde under 1 % och summan av koefficienterna blir 0,089 %. Denna

summa beskriver den aggregerade effekten som tillväxten av inrikespassagerare har på

regionala sysselsättningen under två år.

Variabeln för flygfrakten (cargo) eller dess tidsfördröjning (cargo-1) är inte signifi-

kanta i FD-syssel-modellen och det är inte summan av koefficienterna heller. Koefficien-

ten för cargo-1 har ett negativt förtecken, men som int_trfk, är den också insignifikant.

WLS-modellen för sysselsättningen ger i stora drag likadana resultat som FD-

modellen. I detta fall då gruppvis heteroskedasticitet är ett problem sätter vi mera

vikt på WLS-estimaten för att inte tyder missvisande p-värden fel. Nedan tolkar vi när-

mare skillnaderna mellan WLS- och FD-modellerna för sysselsättningen, dvs. vi jämför

andra kolumnen med den tredje kolumnen i tabell 5.

Den första markanta skillnaden finner vi i den tidsfördröjda variabeln av inrikespas-

sagerare (dom_trfk-1). WLS-modellen ger signifikanta resultat även för dom_trfk-1,

koefficienten är lika med 0,054 %. Den är mindre än koefficienten för dom_trfk, som

är lika med 0,061 % i WLS-modellen. Genom att addera WLS-estimaten av dom_trfk

och dom_trfk-1 erhåller vi igen den aggregerade effekten av inrikespassagerartrafiken

på regionerna under två år. Summan av koefficienterna är 0,115 % och den visar ett

p-värde i ett ensidigt t-test under 1 %. WLS-modellen ger alltså en större effekt för den
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aggregerade effekten av inrikespassagerare, medan FD-modellen ger en större koefficient

för variabeln dom_trfk.

Den andra signifikanta skillnaden i WLS-estimaten hittar vi i den tidsfördröjda

variabeln för flygfrakten (cargo-1). Koefficienten för cargo-1 skulle vara signifikant under

en nivå på 5 %, men tecknet är negativt fastän vi förväntade oss en positiv relation. Vi

kan därmed inte acceptera estimatet i detta fall.

BNP som beroende variabel

Till näst beskriver vi resultaten i de två sista kolumnerna, dvs. resultaten av FD- och

WLS-modellerna med reella tillväxten av BNP:n som beroende variabel. Kom ihåg att

vi antog i kapitel 4.4 att tillväxten av sysselsättningen och BNP:n mäter samma sak.

Vi förväntar oss alltså liknande resultat som för modellerna för sysselsättningen ovan.

Eftersom Whites’s testet för heteroskedasticitet gav ett mindre p-värde för FD-BNP-

modellen ställer vi mera vikt på modellen med heteroskedasticitet-robusta medelefelen

och WLS-modellen.

Konstanten är i regel mindre för BNP tillväxten än för sysselsättningen, men skill-

naden är inte stor. Konstanten i FD-BNP-modellen antar värdet 0,012 %.

Internationell trafik är också här icke signifikant, estimaten antar positiva värden i

detta fall.

Enligt FD-modellen är elasticiteten mindre för inrikespassagerare på BNP:n än för

sysselsättningen. Den estimerade koefficienten för dom_trfk i FD-BNP-modellen blir

0,057 %, dvs. en negativ skillnad på 0,022 procentenheter från FD-syssel-modellen.

Flygfrakt och dess tidsfördröjning är inte signifikanta i FD modellen med BNP som

oberoende variabel.

I FD-BNP-modellen får vi signifikanta resultat för den tidsfördröjda beroende va-

riabeln y-1 då heteroskedasticitet-robusta medelfel används. Denna koefficient innebär

att tillväxten av BNP:n är troligtvis stabiliserande. Då tillväxten varit hög året före

kommer nästa års tillväxt att inte vara lika högt då allt annat hålls lika. Variabeln y-1

är dock inte signifikant i någon annan av de fyra modellerna i detta skede.
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I WLS-BNP-modellen antar konstanten värdet 0,011 %, värdet är minst av de fyra

modellerna.

WLS-BNP-modellen ger också signifikanta resultat för den tidsfördröjda variabeln

av dom_trfk, men denna gång erhåller vi ett ensidigt p-värde på 5,3 %. T-testet för

summan av dom_trfk och dom_trfk-1 ur WLS-modellen ger ett p-värde under 1 %

och summan av dessa variabler är lika med 0,113 %, dvs. väldigt lika det värde som vi

erhöll från samma test för WLS-syssel-modellen.

Variabeln för internationella passagerare i WLS-BNP-modellen skulle vara signifi-

kant på en nivå av 10 %, men koefficienten är ändå bara dryga 0,01 %. Ingen annan

av modellerna visar signifikanta resultat för denna variabel, dessutom ligger den även

nära 0 här.

Förklaringsgrad

Den sista iakttagelsen i dessa resultat gör vi om förklaringsgraderna i modellerna. De

är rätt låga för alla modeller. FD-modellens R-kvadrat för sysselsättningens del är

18,8% och den korrigerade R-kvadrat ca. 10%. Eftersom de förklarande variablerna är

relativt många i antal tyder vi hellre den korrigerade förklaringsgraden, och som vi ser

är skillnaden rätt stor mellan dessa två. WLS-modellerna ger naturligtvis jämt högre

förklaringsgrader, för sysselsättningen under denna omgång uppgår den korrigerade R2

till 19,3%.

Motsvarande värden som ovan för BNP modellen är då korrigerat R2 för FD ca. 8%

och för WLS ca. 16%.

5.2 Exkludering av storområden i modellen

Här presenteras resultaten av de två set av modeller med reducerat antal storområden.

Först rapporterar jag exklusionen av Södra Finland, sedan exklusionen av Åland.
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5.2.1 Exkludering av Södra Finland

Vi börjar med att exkludera Södra Finland ur modellen för att se ifall Helsingfors-Vanda

flygfält kontribuerar en stor del till modellen. Då vi exkluderar Södra Finland mister vi

dock hela södra regionen, dvs. ett område med fem st. flygfält. Ett alternativt sätt skulle

vara att ställa upp data över en region med Södra Finland minus huvudstadsregionen

för både flygtrafikens och regionala utvecklingens del, men nu utförs modellen på detta

enklare sättet för att spara på möda. Resultaten av denna modell presenteras i tabell

6. Dessa fyra modeller har samma 17 års tidsperiod som de ursprungliga modellerna,

men observationerna krymper naturligtvis med 17 st då vi lämnar bort ett storområde.

Resultaten hålls likadana i stora drag. En smärre reduktion i estimaten sker men inga

stora förändringar hittas. Den korrigerade förklaringsgraden sjunker för BNP-modellen

under 3%, vilket är ett tecken på att Södra Finlands inverkan på modellen är viktig.

Heteroskedasticitet

Gruppvis heteroskedasticitet är fortfarande närvarande i modellerna för sysselsättning-

en, testen för heteroskedasticitet i modellen nedan ger liknande resultat oberoende av

exklusionen. Också i detta fall kommer vi att sätta större vikt på WLS-modellen för

sysselsättningens del och fokuserar därmed på signifikansnivåerna angivna i den.

Homoskedasticitet kan nu antas i BNP-modellen eftersom p-värdet för båda heteroskedasticitet-

testen för BNP-modellen är över 40 %. Här kan vi kan sätta mera vikt på estimaten

som härletts med FD-modellen för BNP:s del. Resultaten av WLS och HAC metoderna

är ändå rapporterade i tabellen för jämförbarhetens skull, som vanligt.
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Tabell 6: Resultat av modellerna med Södra Finland exkluderad
-

ld_syssel tillv_BNP
FD WLS FD WLS

konstant 0,0146 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0124 ⇤⇤⇤ 0,0119 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0098 ⇤⇤⇤

(0,003) [0,003] (0,003) (0,003) [0,003] (0,003)

databreak –0,0153[⇤] –0,0106 –0,0046 –0,0021
(0,010) [0,008] (0,008) (0,010) [0,014] (0,010)

ld_int_trfk –0,0055 0,0057 0,0078 0,0118⇤
(0,010) [0,013] (0,008) (0,010) [0,010] (0,009)

ld_int_trfk-1 –0,0029 –0,0036 0,0042 [⇤⇤] 0,0042
(0,010) [0,004] (0,008) (0,010) [0,002] (0,009)

ld_dom_trfk 0,0789 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0607 ⇤⇤⇤ 0,0523 ⇤⇤

[⇤⇤] 0,0676 ⇤⇤⇤

(0,027) [0,023] (0,023) (0,027) [0,023] (0,027)

ld_dom_trfk-1 –0,0169 0,0290 0,0101 0,0130
(0,032) [0,029] (0,029) (0,031) [0,015] (0,032)

ld_cargo 0,0071 0,0087 0,0032 0,0013
(0,012) [0,006] (0,008) (0,011) [0,006] (0,010)

ld_cargo-1 0,0032 –0,008 0,0024 –0,0013
(0,012) [0,008] (0,009) (0,013) [0,011] (0,011)

ld_y-1 –0,1516[⇤⇤] –0,0782 –0,2204 [⇤⇤⇤] –0,1788 ⇤

(0,120) [0,070] (0,120) (0,132) [0,071] (0,133)

Antal obs. 68 68 68 68
R2 (Adj. R2) 0,218 (0,112) 0,245 (0,143) 0,144 (0,028) 0,171 (0,059)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 93% 42%
Gruppvis test ⇡ 0% ⇤⇤⇤ 42%

Sysselsättning som beroende variabel

Värden för konstanten och dom_trfk är näst intill oförändrade då vi jämför resultaten

av WLS-modellerna för sysselsättningen i kolumn 3 i den obegränsade modellen (tabell

5) och denna modell (tabell 6). De största skillnaderna ser vi i de tidsfördröjda variab-

lerna av inrikespassagerare (dom_trfk-1) och flygfrakten (cargo-1), de är inte signifikant

i denna modell.
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BNP som beroende variabel

Vi märker flera förändringar i BNP modellen.

Största skillnaden med FD-BNP-modellen efter exkluderingen av Södra Finland

är att den tidsfördröjda variabeln av internationella passagerare är nu signifikant på

en 5 %:s nivå då heteroskedasticitet-robusta medelfel används. Koefficienten i sig för

int_trfk-1 är liten, elasticiteten är lika med 0,004 %.

Däremot tappar vi en signifikansnivå på dom_trfk, från 1 % i den originella modellen

till den nuvarande 5%. Koefficienten för dom_trfk förblir stort sätt oförändrad.

Estimatet för tillv_BNP-1 (y�1) höjs och likaså stiger nivån av signifikans till 1 %.

I detta fall skulle den negativa elasticiteten av 0,22 % innebära att förra årets tillväxt

i BNP medför en förminskande effekt på detta års tillväxt på alla andra storområden

än Södra Finlands område, alltså en även starkare stabiliserande effekt för dem än för

Södra Finland.

Förklaringsgrad

Förklaringsgraden av sysselsättningen hålls på en måttlig nivå på 11 %. Medan den

korrigerade R-kvadrat för FD-syssel-modellen höjs lite, sjunker den avsevärt för resten

av modellerna. Adj.R2 sjunker så lågt som ca. 3 % för FD-BNP-modellen.

5.2.2 Exkludering av Åland

Till näst testar vi samma modeller igen men denna gång exkluderar vi Åland istället

för Södra Finland. Resultaten av dessa modeller är uppställda i tabell 7. Mängden av

observationer är konstant i relation till den föregående modellen, dvs. 68 st. observa-

tioner. Motiven till att exkludera Åland ligger i det geografiska och den demografiska

olikheten jämfört med de andra storområden i Finland.
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Tabell 7: Resultat av modellerna med Åland exkluderad
-

ld_syssel tillv_BNP
FD WLS FD WLS

konstant 0,0099 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0102 ⇤⇤⇤ 0,0082 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0090 ⇤⇤⇤

(0,002) [0,002] (0,002) (0,003) [0,002] (0,002)

databreak 0,004 0,0007 0,0106 0,0089
(0,007) [0,008] (0,007) (0,008) [0,008] (0,008)

ld_int_trfk 0,0140 ⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0135 ⇤⇤ 0,0253 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0250⇤⇤⇤
(0,008) [0,004] (0,008) (0,010) [0,010] (0,010)

ld_int_trfk-1 –0,0038 ([⇤⇤]) –0,0026 0,0020 0,0008
(0,009) [0,002] (0,008) (0,010) [0,003] (0,010)

ld_dom_trfk 0,0496 ⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0529 ⇤⇤⇤ 0,0920 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0867 ⇤⇤⇤

(0,022) [0,008] (0,020) (0,026) [0,014] (0,024)

ld_dom_trfk-1 0,0823 ⇤⇤⇤
[⇤⇤] 0,0845 ⇤⇤⇤ 0,0482 ⇤

[⇤] 0,0632 ⇤⇤

(0,028) [0,035] (0,027) (0,034) [0,030] (0,032)

ld_cargo 0,0020 0,0054 –0,0031 0,0020
(0,008) [0,006] (0,007) (0,010) [0,009] (0,009)

ld_cargo-1 –0,0116( ⇤[⇤]) –0,0159 (⇤⇤) –0,0047 –0,0013
(0,009) [0,009] (0,008) (0,010) [0,012] (0,011)

ld_y-1 –0,0564 –0,0433 –0,2254 ⇤
[⇤] –0,1874

(0,119) [0,139] (0,116) (0,138) [0,118] (0,137)

Antal obs. 68 68 68 68
R2 (Adj. R2) 0,303 (0,209) 0,351 (0,263) 0,318 (0,225) 0,348 (0,259)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 14,4% 5,5% ⇤

Gruppvis test 0,4% ⇤⇤⇤ 25,0%

Under denna omgång har det skett mera förändringar. Nu är internationella pas-

sagerare signifikanta variabler i alla modellerna och den tidsfördröjda variabeln för

inrikespassagerare signifikant på en 5%:s nivå för tre av fyra modeller. Fastän int_trfk

nu visar signifikanta samband är estimaten väldigt liten och t.o.m. negativ.
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Heteroskedasticitet

Gruppvis heteroskedasticitet ligger fortfarande på en väldigt signifikant nivå för FD-

modellen då sysselsättning används som beroende variabel. De andra värden uppnår

inte en signifikant nivå av heteroskedasticitet, men p-värdet för dem har sjunkit för alla

andra testen än den ovan nämnda.

Nivån av heteroskedasticitet ligger pragmatiskt sett nära de ursprungliga nivåerna

som vi observerade den obegränsade modellen (tabell 5).

Sysselsättning som beroende variabel

Vi börjar igen med att först av rapportera resultaten av modellerna för sysselsättningen.

Eftersom gruppvis heteroskedasticitet är fortfarande närvarande håller vi fortfarande

fokus på WLS-modellen.

Signifikanta variabler för WLS-syssel-modellen är: konstanten, int_trfk, dom_trfk,

dom_trfk-1 och cargo-1. Konstanten och den tidsfördröjda variabeln av flygfrakten

har näst intill samma resultat gällande koefficientens storlek och standardfel som den

ursprungliga, obegränsade, WLS-modellen. De största förändringarna har skett alltså i

signifikansen av internationella passagerare och i estimatet av inrikes passagerare året

före och dess signifikansnivå.

Från t-testet på summa av dom_trfk och dom_trfk-1 i FD-WLS-modellen erhåller

vi den största summan hittills: 0,137 % och ett p-värde nära 0. Summan av int_trfk och

dess tidsfördröjda variabel (int_trfk-1) ger inte signifikanta resultat med t-test, vilket

förklaras av det negativa förtecknet för int_trfk-1.

I denna begränsade WLS-modellen är variabeln cargo-1 negativ igen och har ett

p-värde under 5%. Även FD-modellen visar p-värden under 10% för denna variabel.

BNP som beroende variabel

Nu vänder vi blickarna i sin tur på BNP-modellerna. I denna begränsade modell är nu

White’s testet den som avslöjar oro för heteroskedasticitet, på en nivå under 10 %. Vi
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fokuserar då på FD-modellen som använder de robusta [HAC] medelfelen.

De signifikanta variablerna för denna begränsade FD-BNP-modell är: konstanten,

int_trfk och dom_trfk. Dessa tre variabler är signifikanta på en 1 %:s nivå. Förutom de

föregående variablera ha dom_trfk-1 och y-1 har p-värden under 10 %. Koefficienterna

är inte de samma som i den ursprungliga modellen: konstanten är nu av storleken 0,008

% och dom_trfk har vuxit till 0,092 %.

Summan av dom_trfk och dom_trfk-1 når igen sitt högsta värde, som ovan då

sysselsättningen används som den beroende variabeln. Summan blir 0,140 % och har

ett p-värde under 1 %. Den aggregerade effekten av variablerna för internationell trafik

får ett på p-värde på 5,2 %, som är alltså högre (⇡sämre) än p-värdet för int_trfk

ensam. Summan av koefficienterna för int_trfk och int_trfk-1 är 0,027 %.

Exkluderingen av Åland ur modellen har alltså höjt på estimaten av elasticiteten

för inrikes- och internationellatrafiken mot sysselsättningen och BNP:n i regionerna.

Förklaringsgraden i de begränsade modellerna

Vi noterar förklaringsgraden igen som avslutning för rapporteringen av modellerna.

Förklaringsgraden har stigit för alla modeller genom exkluderingen av Åland. Då vi

jämför FD-modellens korrigerade R2 ser vi att den har fördubblats sedan originalet till

20,9% för sysselsättningen och nästan tredubblats för BNP:s del till 22,5 %. En sådan

förhöjning av R2 med tanke på antalet observationer vi går miste om kan inte bortses.

Vi måste dock komma ihåg att felvariansen varierar självklart då vi ändrar på mängden

grupper, i detta fall storområden, i modellen.

5.3 Obegränsade modellen - landskap

Här presenteras resultaten av de obegränsade landskapsmodellerna. Tabell 8 visar re-

sultaten av FD- och WLS-estimaten för tillväxten av sysselsättningen respektive reella

tillväxten av BNP:n som beroende variabler. Tidsserien i dessa modeller är från 1989

till 2011 och innefattar 16 landskap. Data för landskapsmodellerna har nollvärden under
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vissa år för några landskap, vilket leder till färre observationer.

Upplägget av resultaten är identisk med de föregående kapitlen, men en kort upp-

repning medför därmed till näst:

⇤⇤⇤ ⌘ p < 1%, ⇤⇤ ⌘ p < 2%, ⇤ ⌘ p < 10%

Under varje estimat står inom (rundparentes) dess medelfel och i [hakpa-

rentes] dess heteroskedasticitet-robust medelfel.

Markanta skillnader uppstod endast i WLS-modellen med sysselsättning som beroende

variabel, där variablerna int_trfk och cargo-1 har nu en högre signifikans nivå jämfört

med storområdesmodellen (tabell 5). Variabeln int_trfk-1 är signifikant på en 10 %:s

nivå. Likvis höjs variabel cargo-1:s signifikansnivå med en asterisk med HAC-modellen

till en procentuell signifikans under 5 % med HAC. Vi märker åter det motsatta tecknet

än förväntat på den fördröjda variabeln för flygfrakt (cargo-1). är signifikant på en 5%:s-

nivå (betecknad med asteriskerna i hakklammer) och annars inte var det.

Heteroskedasticitet

Också här testades båda FD-modellerna (dvs. FD för syssel och BNP) testades för

heteroskedasticitet med hjälp av White’s test och test för gruppvis heteroskedasticitet.

Resultaten av dessa test är presenterade som vanligt i nedre delen av tabell 8.

Modellen för sysselsättningen gav signifikanta tecken på gruppvis heteroskedastici-

tet, denna effekt såg vi även på den motsvarande storområdesmodellen. Fastän land-

skapsvisa uppdelningen kunde resultera i en mindre variation i felvariansen mellan

regionerna ty de mera jämt uppdelade flygplatserna i regionerna. White’s testet gav

däremot inte tecken på heteroskedasticitet i den modellen.

P-värdet av gruppvis heteroskedasticitet-testet för BNP-modellen är så gott som 0

% och White’s-testet gav ett värde på 1,1 %. FD-modellen för tillväxten av BNP gav

alltså signifikanta resultat av heteroskedasticitet av båda typen på en nivå under 5 %.

WLS-modellerna står igen på sin plats ty sannolikheten av heteroskedasticitet i

data. Heteroskedasticitet-robusta medelfel [HAC] har åter använts i FD-modellerna för
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att åter hålla metoden oförändrad.

Tabell 8: Resultat av regional utveckling i 16 landskap från 1989–2011
ld_syssel tillv_BNP

FD WLS FD WLS

konstant –0,0002 –0,0003 0,0068 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0065 ⇤⇤⇤

(0,002) [0,001] (0,002) (0,001) [0,001] (0,001)

databreak –0,0033 –0,0039 0,0072 0,0054
(0,008) [0,004] (0,007) (0,006) [0,007] (0,005)

ld_int_trfk 0,0022 0,0037 ⇤⇤ 0,0006 0,0003
(0,002) [0,002] (0,002) (0,002) [0,001] (0,001)

ld_int_trfk-1 0,0018 [⇤] 0,0017 0,0014 0,0008
(0,002) [0,001] (0,002) (0,002) [0,001] (0,001)

ld_dom_trfk 0,0606 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0571 ⇤⇤⇤ 0,0411 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0442 ⇤⇤⇤

(0,011) [0,010] (0,010) (0,008) [0,010] (0,007)

ld_dom_trfk-1 0,0080 0,0105 ⇤ 0,0047 0,0071 ⇤⇤

(0,009) [0,010] (0,008) (0,006) [0,006] (0,003)

ld_cargo –0,0019 –0,0022 0,0000 –0,0002
(0,003) [0,003] (0,003) (0,002) [0,002] (0,002)

ld_cargo-1 –0,0039 (⇤)
[(⇤⇤)] –0,0042 (⇤⇤) 0,0008 –0,0000

(0,003) [0,002] (0,025) (0,002) [0,002] (0,002)

ld_y-1 0,4360 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,5066 ⇤⇤⇤ –0,0638 –0,0217

(0,051) [0,079] (0,049) (0,059) [0,053] (0,058)

Antal obs. 307 307 307 307
R2 (Adj. R2) 0,302 (0,283) 0,375 (0,359) 0,091 (0,066) 0,305 (0,286)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 84 % 1,1 % ⇤⇤

Gruppvis test 4 % ⇤⇤ 0 % ⇤⇤⇤

Sysselsättning som beroende variabel

Nedan genomgås resultaten av sysselsättningsmodellerna noggrannare i radordning

uppifrån ner.

Vi börjar med rad tre där vi ser att internationella passagerartrafiken är signifikant

på en 5 procents nivå i WLS-modellen av sysselsättningen. Estimatet för denna variabel
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(int_trfk) är dock väldigt liten i modellen, under 0,004 %. FD-HAC -modellen ger

däremot bara en asterisk (dvs. signifikans under 10 %) åt den tidsfördröjda variabeln

av internationell trafik och estimatet är likaså väldigt litet också i detta fall, nämligen

under 0,002 %.

De estimerade koefficienterna av tillväxten av internationella passagerare och dess

tidsfördröjda variabel är under denna omgång positiva mot tillväxten av sysselsättning-

en. Tecknet är alltså motsatt till vad vi fick i motsvarande modellerna för storområden.

Testresultatet av kombinationen av dessa variabler i FD-HAC-modellen ger ett p-värdet

under 5 %, dvs. summan av internationella passagerartrafiken för år n och n–1 är sig-

nifikant på en nivå på 5 %. Den estimerade elasticiteten förblir dock på en väldigt låg

nivå, nämligen 0,004 %

Däremot erhåller vi igen liknande resultat som sågs redan tidigare med inrikespas-

sagerartrafiken. Som vi ser på rad 5 i tabellen 8 är variablen dom_trfk signifikant i

alla modeller, med tre stjärnor. Den tidsfördröjda inrikesvariabeln får endast en aste-

risk under WLS-modellen med sysselsättning som beroende variabel. Den tidsfördröjda

variabeln av inrikespassagerare är inte signifikant ensam i FD-HAC-modellen, men ett

t-test för summan av variabeln för dom_trfk och dess tidsfördröjda variabel (dom_trfk-

1) ger ett ensidigt p-värde under 1 % och summan av koefficienterna blir 0,069 %. Denna

summa beskriver den aggregerade effekten som tillväxten av inrikespassagerare har på

sysselsättningen i landskapen på två år.

WLS-modellen samt båda FD-modellerna ger fortfarande ett oväntat förtecken på

tidsfördröjda frakt variabeln (cargo-1), och estimaten erhåller två asterisker för WLS-

och HAC-modellerna och en för FD-modellen. Trots p-värdet i det ensidiga testet och

negativa förtecknet är estimaten väldigt små för frakten, i regel 0,004 %.

Sista raden för variablerna visar att landskapsvisa sysselsättningsmodellerna har

jämt en signinfikant tidsfördröjd oberoende variabel, tom. på en nivå under 1 %. Elas-

ticiteten för y-1 ligger nämligen nära 0,5 %, dvs. en ökning av sysselsättningen i landska-

pen med flygfält med 1 % under ett år resulterar i regel i en ökning av sysselsättningen

med 0,5 % nästa år om allt annat hålls lika.
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FD- modellen för sysselsättningen ger i stora drag likadana resultat som WLS-

modellen.

BNP som beroende variabel i obegränsade landskapsmodellen

Till näst genomgår vi resultaten av landskapsmodellerna med BNP tillväxt som den

beroende variabeln. Resultaten är relativt enkla att rapportera, nämligen kort sagt ser

vi att konstanten, på rad ett, och inrikestrafiken (dom_trfk), på rad 5, är signifikanta

med tre asterisker i alla modeller samt den tidsfördröjda inrikestrafiken (dom_trfk-1)

är signifikant i WLS-modellen med två asterisker.

Estimaten av konstanten i BNP-tillväxt-modellerna upptar värden nära 0,007 %,

dvs. i landskapen med flygfält ser vi i regel en liten konstant årlig reell tillväxt i BNP.

Estimaten för dom_trfk ligger på 0,04 % i både WLS och FD modellerna. Estime-

ringen för dom_trfk-1 i WLS-modellen är knappa 0,007 %. Summan av koefficienterna

uppgår till 0,051% och erhåller ett p-värde under 1% i t-test.

Artificiella variabeln databreak är inte signifikant i någon av modellerna, likaså i

modellerna för sysselsättningen. Detta såg vi också i storområdesmodellerna, men igen

eftersom vi vet att data inte är enhetligt genom hela perioden behåller vi artificiella

variabeln för att inte snedvrida resultaten.

Förklaringsgrad

Den sista iakttagelsen i dessa resultat gör vi om förklaringsgraderna i modellerna. De är

rätt låga för alla modeller, speciellt för FD-BNP-modellerna. Vi jämför FD-modellens

korrigerade R-kvadrat, vilket för sysselsättningens del är alltså ca. 28 %. Motsvarande

värdet för tillväxten i BNP är ca. 7 %. WLS-modellens förklaringsgrad i BNP-modellen

är tydligt högre än FD-modellens. Eftersom heteroskedasticiteten är sannolikt när-

varande, både enligt White’s och gruppvis testet, använder vi hellre WLS-modellens

korrigerade R2 vilket är lika med 28,6 %.

Alla fyra modellerna är relativt enhetliga igen för estimaten av den inhemska tra-
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fikens påverkan, för estimaten erhåller vi värden mellan 0,04 % och 0,06 %. De andra

variablerna har en större variation i estimaten eller signifikanserna mellan modellerna.

5.4 Exkludering av landskap i modellen

Resultaten av de två set av modeller med reducerat antal landskap presenteras nedan.

Upplägget är i första hand likadant med kapitel 5.2, först rapporteras modellerna med

Nyland exkluderad och sedan rapporteras modellerna där endast Åland är exkluderad.

Observationerna i modellerna sjunker från 307 till 285 st., eftersom vi reducerar ett

landskap från den 22 åriga tidsserien 1988–2011. Som sista resultat ges de från samplet

utan landskapen med största inflytandet av skogsindustrin. I den avslutande gruppen

av regressioner skiljer sig modellen från de föregående.

5.4.1 Exkludering av Nyland

I denna set av modeller exkluderar vi landskapet Nyland. Vi erhåller därmed resultat på

utvecklingen i förhållande på flygtrafiken av de finska landskapen utan möjliga sned-

vridningar som Nyland kan åstadkomma med Helsingfors-Vanda flygfält. Denna del

skiljer sig från exklusionen av Södra Finland (kapitel 5.2) i bemärkelsen att vi nu mis-

ter endast Nyland och de 2 flygfälten som tillhör den (Helsingfors-Malm och -Vanda),

istället för de 5 flygfält i Södra Finland (jämför figurerna 1 och 2 i kapitel 4.3).

Nedan genomgås skillnaderna som uppstått med exklusionen i förhållande till resul-

taten i föregående kapitel.

Heteroskedasticitet

Heteroskedasticiteten i modellerna förblir så gott som oförändrad med respekt på den

obegränsade landskapsmodellen i föregående delkapitel (tabell 8). Gruppvis heteroske-

dasticitet är även här närvarande för båda modellerna samt ger White’s test ett signifi-

kant resultat för heteroskedasticitet i BNP-modellen. Vi fokuserar därmed återigen på

WLS-modellerna.
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Tabell 9: Resultat av landskapsmodellerna, sampel utan Nyland.
-

ld_syssel tillv_BNP
FD WLS FD WLS

konstant –0,0004 –0,0006 0,0066 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0064 ⇤⇤⇤

(0,002) [0,001] (0,002) (0,001) [0,001] (0,001)

databreak –0,0051 –0,0059 0,0063 0,0042
(0,009) [0,004] (0,007) (0,006) [0,008] (0,005)

ld_int_trfk 0,0019 0,0034 ⇤ 0,0004 –0,0001
(0,002) [0,002] (0,002) (0,002) [0,001] (0,001)

ld_int_trfk-1 0,0017 0,0016 0,0013 0,0007
(0,002) [0,001] (0,002) (0,002) [0,01] (0,001)

ld_dom_trfk 0,0582 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0540 ⇤⇤⇤ 0,0397 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0430 ⇤⇤⇤

(0,012) [0,009] (0,010) (0,008) [0,009] (0,007)

ld_dom_trfk-1 0,0072 0,0098 0,0038 0,0065 ⇤⇤

(0,009) [0,010] (0,008) (0,007) [0,005] (0,003)

ld_cargo –0,0021 –0,0024 –0,0002 –0,0007
(0,003) [0,003] (0,003) (0,002) [0,002] (0,002)

ld_cargo-1 –0,0040 (⇤)
([⇤⇤]) –0,0044 (⇤⇤) 0,0007 –0,0001

(0,012) [0,002] (0,002) (0,002) [0,003] (0,002)

ld_y-1 0,4255 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,5005 ⇤⇤⇤ –0,0936 [⇤] –0,0555

(0,054) [0,084] (0,051) (0,061) [0,048] (0,060)

Antal obs. 285 285 285 285
R2 (Adj. R2) 0,285 (0,264) 0,245 (0,143) 0,085 (0,059) 0,235 (0,212)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 87 % 5% ⇤⇤

Gruppvis test 2 % ⇤⇤ 0% ⇤⇤⇤

Sysselsättning som beroende variabel

Resultaten för WLS-modellen har knappt ändrats, då vi jämför dessa resultat med

den obegränsade landskapsmodellen, dvs. tabellerna 9 och 8. Vi mister en stjärna på

int_trfk och dom_trfk-1, annars är resultaten så gott som oförändrade. Estimatet

för int_trfk är nu 0,0037 % i WLS-modellen, och den är signifikant på nivån 10%.

Inrikestrafiken uppnår återigen en 1 %:s nivå i signifikans, dess estimat ligger här på
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0,054% i WLS-modellen.

BNP som beroende variabel

Vi får liknande resultat i BNP-modellerna. Här hålls signifikansen lika för varje variabel

i förhållande till den föregående modellen. I regel hålls estimaten på samma nivå, vi kan

dock se en väldigt liten reduktion i dem. Variabeln dom_trk har återigen ett estimat

nära 0,005 %.

Förklaringsgrad

Förklaringsgraden sjunker för alla 4 modellerna, men inte avsevärt. Förminskningen

kan lätt förklaras med färre antalet observationer. Den korrigerade förklaringsgraden i

WLS-modellerna sjunker för sysselsättnings modellen till 14,3 % och för BNP modellen

till 21,2 %.

Största skillnaden med samplet utan Nyland är att variablerna för internationel-

la passagerare är nu mindre signifikanta då sysselsättningen används som förklarande

variabel.

5.4.2 Exkludering av Åland

Denna gång exkluderar vi Åland istället för Nyland. Resultaten av dessa modeller är

uppställda i tabell 10. Observationerna är igen 285 st. till antalet.

Heteroskedasticitet

Vi märker en tydlig skillnad i heteroskedasticiten för sysselsättningsmodellen. Nu kan

vi inte förkasta hypotesen om att data är homoskedastiskt för sysselsättningens del. I

BNP-modellen erhåller vi dock pragmatiskt sett fortfarande samma resultat av testen

för heteroskedasticitet som i den obegränsade landskapsmodellen, White’s testet ger

här 4 % och gruppvis test nära 0 %.
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Tabell 10: Resultat av landskapsmodellerna, sampel utan Åland
-

ld_syssel tillv_BNP
FD WLS FD WLS

konstant –0,0007 –0,0005 0,0062 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0061 ⇤⇤⇤

(0,002) [0,001] (0,002) (0,001) [0,001] (0,001)

databreak –0,0026 –0,0036 0,0113 ⇤⇤
[⇤] 0,0085

(0,007) [0,004] (0,007) (0,006) [0,007] (0,005)

ld_int_trfk 0,0025 0,0041 ⇤⇤ 0,0007 0,0004
(0,002) [0,002] (0,002) (0,002) [0,001] (0,001)

ld_int_trfk-1 0,0016 [⇤] 0,0017 0,0014 0,0007
(0,002) [0,001] (0,002) (0,002) [0,001] (0,001)

ld_dom_trfk 0,0587 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,0556 ⇤⇤⇤ 0,0405 ⇤⇤⇤

[⇤⇤⇤] 0,0436 ⇤⇤⇤

(0,011) [0,010] (0,010) (0,009) [0,011] (0,007)

ld_dom_trfk-1 0,0088 0,0118 ⇤ 0,0043 0,0068 ⇤⇤

(0,008) [0,010] (0,007) (0,007) [0,006] (0,003)

ld_cargo –0,0026 –0,0027 –0,0001 –0,0004
(0,003) [0,003] (0,003) (0,002) [0,002] (0,002)

ld_cargo-1 –0,0040( ⇤[⇤]) –0,0043 (⇤⇤) 0,0008 0,0001
(0,003) [0,003] (0,002) (0,002) [0,003] (0,002)

ld_y-1 0,5089 ⇤⇤⇤
[⇤⇤⇤] 0,5362 ⇤⇤⇤ –0,0463 –0,0051

(0,051) [0,047] (0,049) (0,061) [0,055] (0,060)

Antal obs. 285 285 285 285
R2 (Adj. R2) 0,375 (0,357) 0,407 (0,390) 0,102 (0,076) 0,312 (0,292)

H0: Heterosked. p-värde p-värdeinte närvarande
White’s test 38% 4% ⇤⇤

Gruppvis test 56% 0% ⇤⇤⇤

Sysselsättning som beroende variabel

Vi jämför tabell 10 med tabell 8 för sysselsättningens del här. De signifikanta variablerna

är exakt samma i båda tabellerna och för det mest är estimaten av samma storlek.

Estimatet för int_trfk har höjts marginellt till 0,0041 % i WLS-modellen, där den

uppnår en signifikans på 10 %. Den tidsfördröjda variabeln i HAC-modellen uppnär

också signifikans på en 10 %-nivå, fastän estimatet sjunker till 0,0016 %.
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Även här är inrikestrafiken oföränderlig i nivån av signifikans, den erhåller ett p-

värde under 1% i alla landskapsmodellerna. I denna modell sjunker estimatorn lite för

både FD- och WLS-modellen, vi erhåller värden 0,0587 respektive 0,0556. Däremot

höjs, dock marginellt, den tidsfördröjda estimatorn av inrikestrafiken, som erhåller ett

p-värde under 10 % endast i WLS-modellen.

Variabeln cargo-1 visar igen likadana resultat, estimatorn är negativt och den har

ett p-värde under 5 % i WLS-modellen. FD HAC-modellens p-värde har höjts från den

ursprungliga nivån till 10 %:s signifikans, när den i den ursprungliga modellen var under

5 %.

Elasticiteten för y-1 ligger nämligen nu över 0,5 %, den har ökat lite med reduce-

ringen av Åland.

BNP som beroende variabel

Resultaten för BNP:s del i tabellen liknar också väldigt mycket de ursprungliga resul-

taten av landskapsmodellen. Alla variabler som var signifikanta i tabell 8 är fortfarande

det, och dessutom är databreak på en signifikant nivå i FD-modellerna.

Konstanten är signifikant i alla BNP-modellerna här med ett p-värde under 1 %.

Estimateten har sjunkit lite, men de ligger väldigt nära de ursprungliga estimaten (i

WLS-modellen = 0,0061).

Som sagt ovan, är den artificiella variabeln databreak nu signifikant i FD-modellerna,

med ett p-värde under 5 % i FD-modellen och endast på en 10 %:s nivå i HAC-modellen.

Inrikestrafiken upptar återigen en signifikansnivå under 1 %, estimatorn för den är i

WLS-modellen lika med 0,0436 %, den har sjunkit lite från den ursprungliga modellen.

Tidsförskjutna variabeln för inrikestrafiken visar också likadana resultat som basen,

den är signifikant i WLS-modellen med ett p-värde under 5 %. Estimatorn har även här

sjunkit lite, elasticiteten uppgår alltså till 0,0068%.
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Förklaringsgrad

Det intressanta med denna sampel är att förklaringsgraden har höjts genomgående i

alla modellerna, även då observationerna har sjunkit i antal.

Korrigerade förklaringsgraden för FD-modellen med sysselsättningen som regressand

är nu tom. 35,7 %.

För BNP:s del är FD-modellens korrigerade förklaringsgrad fortfarande relativt låg,

7,6 %, men WLS-modellen ger en förklaringsgrad nära 30 %. På grund av de starka

bevisen för heteroskedasticitet modellerna med BNP som regressand noterar vi WLS-

modellernas förklaringsgrad i detta fall. I denna sampel har den också höjts i relation

till den obegränsade modellen.

5.5 Exkludering av landskap med stor skogsindustri

Till näst presenteras resultat av regression med variabeln för förändringen i totala pas-

sagerartrafiken (ld-total_trfk) i ett sampel utan landskap som har blivit påverkade

skogsindustrin som en extern chock. Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Fin-

land, Södra Savolax och Kajanaland är landskapen med överläget mest skogsindustri

i Finland (Salo, 2014) och de flesta av dessa presenterade ofördelaktiga egenskaper i

datasamplet för ifrågavarande variabeln för flygtrafik. Efter introduktionen av den sam-

manslagna variabeln för passagerartrafiken och exkluderingen av ovannämnda landskap

erhåller vi tillfredsställande resultat av ADF-test, även för varje landskap skiljt för sig.

På grund heteroskedasticitet i så gott som alla tidigare landskaps modellerna, kom-

mer resultaten av denna del endast att rapporteras av WLS-metoden. Variabeln för

flygfrakten lämnas bort ur modellen och en artificiell variabel för finanskrisen läggs till,

den antar värdet 1 för år 2009 och 0 för alla andra år.

I denna omgång har även orsakssambandet riktning testas eftersom antalet förkla-

rande variabler har reducerats till enbart totala passagerartrafiken. Således rapporteras

resultat också på regressioner där ekonomiska tillväxten försöker förklara tillväxten i

flygtrafik. Dessa resultat på orsakssambandets riktning är mycket förenklade och kan
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inte direkt jämföras med t.ex. Granger-kausaliska test. I modellerna nedan inkluderas

både första och andra ordningens tidförskjutna variabler tillsammans med förklarande

variabeln i respektive modell. Resultaten är uppställda i tabell 11. Samtliga modeller

har 209 observationer.

Tabell 11: Resultat på WLS för landskapen, år 1989–2013, sampel utan skogsindustris-
pecifika landskap.

ld_syssel tillv_BNP ld_total_trfk ld_total_trfk

konstant 0,007 ⇤⇤⇤ 0,012 ⇤⇤⇤ 0,008 0,010
(0,001) (0,001) (0,006) (0,007)

databreak –0,014 ⇤⇤ 0,001 0,078 0,057 ⇤⇤

(0,001) (0,004) (0,023) (0,024)

ld_total_trfk 0,060 ⇤⇤⇤ 0,036 ⇤⇤⇤

(0,013) (0,010)

ld_total_trfk-1 –0,020 0,001 0,217 ⇤⇤⇤ 0,288 ⇤⇤⇤

(0,010) (0,010) (0,064) (0,069)

ld_total_trfk-2 0,036 ⇤⇤⇤ 0,017 ⇤

(0,014) (0,009)

ld_syssel 1,464 ⇤⇤⇤

(0,284)

ld_syssel-1 0,428 ⇤⇤⇤ 0,244
(0,489) (0,263)

ld_syssel-2 –1,04 ⇤⇤⇤

(0,202)

tillv_BNP 1,220 ⇤⇤⇤

(0,312)

tillv_BNP-1 –0,079 0,602 ⇤⇤

(0,054) (0,281)

tillv_BNP-2 –0,803 ⇤⇤⇤

(0,252)

d2009 –0,035 ⇤⇤⇤ –0,050 ⇤⇤⇤ –0,061 ⇤⇤⇤ –0,053 ⇤

(0,06) (0,004) (0,023) (0,024)

Antal obs. 209 209 209 209
R2 (Adj. R2) 0,506 (0,491) 0,501 (0,486) 0,367 (0,348) 0,325 (0,305)

Tvåsidiga test. ⇤⇤⇤ ⌘ p < 1%, ⇤⇤ ⌘ p < 2%, ⇤ ⌘ p < 10%
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Sysselsättning som beroende variabel

I första kolumnen med resultat ser vi estimaten för variablerna då tillväxten i syssel-

sättningen är den oberoende variabeln. Alla variabler är signifikanta med 1 % förutom

artificiella variabeln databreak, som är signifikant på en 5 %:s nivå, och första ordning-

ens tidsförskjutna passagerartrafiken, som inte uppnår en signifikant nivå.

Konstanten estimeras vara positiv med en elasticitet på 0,007 %. Koefficienten för

databreak är vi direkt inte intresserade av, den uppfyller sin uppgift igen genom att

fånga differensen i datarapporteringen.

Passagerartrafiken är signifikant utan och med tidsförskjutning av 2 år. Koefficienten

för ld-total_trfk är 0,06 och för laggade ld-total_trfk-2 variabeln nästan hälften 0,036.

Intressant nog är ld-total_trfk-1 inte signifikant, fastän -2 är det.

Vi ser igen ett strakt samband med tillväxten i föregående års sysselsättningen med

nästa års tillväxt, en koefficient på 0,428.

Artificiella variabeln för finanskrisen d2009 är också signifikant och visar naturligtvis

en negativ trend.

Förklaringsgraden är nu tom. 50 %, korrigerade förklaringsgraden är nästan lika

högt (49 %).

BNP som beroende variabel

Nu skådar vi på den tredje kolumnen i tabell 11, dvs. resultaten för tillväxten av BNP

som beroende variabel för samplet utan skogsindustri.

Konstanten i modellen är signifikant med 3 asterisker och estimeras vara 0,012.

Databreak är inte signifikant i denna omgång.

Totala passagerartrafiken är återigen signifikant på nivån 1 %, men elasticiteten

faller till 0,036 %. Första tidförskjutningen är inte här heller signifikant och variabeln

med 2 års skillnad är signifikant endast på en 10 %:nivå (2-sidigt test) med igen en

ungefärlig halvering av koefficienten.

Som vi är redan vana att se är tillväxten av BNP:n inte signifikant beroende av
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förra årets tillväxt. Finanskrisen visar en tydlig trend även för BNP tillväxten, nu är

koefficienten –0,05.

Förklaringsgraden i BNP-modellen är också hög lika hög som i sysselsättningsmo-

dellen, ca. 50 % och korrigerat värde igen ca. 49%.

Passagerartrafik som beroende variabel

I denna del ser vi för första gången i denna avhandling flygtrafiken som en oberoende

variabel. Vi ser ingen signifikant trend i variabeln och att finanskrisen har påverkat

negativt på den relativa förändringen av flygtrafiken i landskapen utanför skogsindustrin

i Finland. Tillväxten av passagerartrafiken är tydligt beroende på förra årets tillväxt i

flygtrafiken.

Vi ser att tillväxten av sysselsättningen under samma år är signifikant och har ett

relativt högt estimat på 1,464. Det som är överraskande i resultaten är att ld_syssel-1

inte är signifikant och ld_syssle-2 är signifikant men koefficienten är negativ. Det är

sannerligen svårt att förklara en negativ relation, koefficienten uppgår till –1,04.

BNP tillväxten visar liknande resultat som sysselsättningen på flygtrafiken. En till-

växt i BNP under samma år ökar trafiken med en elasticitet på 1,22 %. Tillväxten året

före är också signifikant, med en 5 %:s nivå, och effekten halveras då. Vi ser igen ett ne-

gativt samband mellan tillväxten i ekonomin två år tillbaka på flygtrafiken, koefficienten

för tillv_BNP är –0,803 och erhåller 3 asterisker.

Förklaringsgraden av dessa två modeller håller sig kring ca. 33 %.

5.6 Analys

I detta kapitel analyserar och sammanfattar vi resultaten som presenterades i avsnitt

5.
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5.6.1 Storområden

Den första iakttagelsen gör vi i att skillnaderna i estimaten mellan modellerna för

sysselsättningen och BNP varierar väldigt lite. Detta förstärker vår uppfattning om

antagandet att dessa två variabler mäter samma sak, i vårt fall är vi ju intresserade av

den regionala utvecklingen. Korrelationen mellan tillväxten i sysselsättningen och BNP

är hög (se Appendix 5 för korrelationsmatris), vilket förstärker vårt antagande.

Fastän värden för estimaten är relativt små har inrikespassagerarmängden varit

signifikant på 1%:s-nivå i alla modeller, vilket gör det svårt att bortse resultaten. Vi

hoppar tillbaka till figur 6 i data kapitlet, därifrån kan vi se att en årlig förändring med

över 10 % i inrikespassagerare är inte alls ovanligt. Deskriptiva statistiken visar också

att standardavvikelsen för variabeln dom_trfk är just 10 %. En sådan ökning skulle

då i bästa fall med allt annat lika leda till en tillväxt av nästan 1,4 % i BNP:n eller

sysselsättningen i regionen.

Internationell passagerartrafik har enligt empiriska undersökningen inte en märk-

värdig effekt på de finländska storområdens ekonomiska utveckling. Variabeln int_trfk

eller dess tidsfördröjda variabel var sällan signifikant och då den var förblev koeffici-

enten väldigt liten. Det högsta värdet och signifikansen på variabeln int_trfk fick vi i

WLS-BNP-modellen med Åland utesluten. Då var koefficienten lika med 0,025 % och

den var signifikant på 1 %:s nivå. Detta värde betyder alltså att en ökning med 10 %

av internationella passagerare skulle som bäst medföra en tillväxt på 0,25 % i BNP:n i

regionen.

Den tidsfördröjda variabeln för flygfrakt visade det motsatta tecknet än förväntat på

WLS-modellerna för sysselsättningen i första modellen och i WLS-modellen med Åland

utesluten. Denna variabel visade dock aldrig signifikanta nivåer på tillväxten av BNP,

inte ens med en 10%:s signifikansnivå. I denna område skiljer sig alltså de oberoende

variablerna, BNP och sysselsättning, mest från varandra.

Estimaten ändrade inte märkvärdigt då vi exkluderade Södra-Finland ur modellen.

Förklaringsgraden av BNP-modellerna försämrades från 8 % till 3%. Exklusionen av
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Åland medförde däremot en förhöjning av förklaringsgraderna, då var den för t.o.m.

23 % för BNP-FD-modellen. Genom att jämföra resultaten kan vi försiktigt påstå att

Södra-Finland inte snedvrider resultaten. Vi ser alltså en mindre variation i resultaten

med att exkludera Södra-Finland, fastän den innehåller huvudstadsregionen, än genom

att exkludera den det minsta storområdet Åland från samplet.

Estimatet av tidsfördröjda variabeln av dom_trfk var signifikant för båda model-

lerna på sysselsättningen med Åland exkluderad. Variabeln visade också signifikanta

resultat i den obegränsade WLS-BNP-modellen. Dessa resultat förstärker det tidigare

nämnda om inrikestrafikens påverkan på regionala utvecklingen och den kombinerade

effekten av dom_trfk och dom_trfk-1 ligger kring 0,14 för sysselsättningen och BNP:s

del. Det är svårt att säga varför den fördröjda variabeln dom_trfk-1 är signifikant då

Åland exkluderas ur modellen. Ålands mindre geografiskt mindre yta i förhållande till

de andra storområden skulle kunna tänkas bidra till denna skillnad.

Förklaringsgraden av modellerna verkar trovärdiga på 20 %:s-nivån, då relativa an-

delen av hela luftfartsbranschen uppgår till 3,2 % av Finlands BNP. Genom att exklu-

dera Åland erhöll vi mycket bättre förklaringsgrader och ett större antal signifikanta va-

riabler fastän antalet observationer sänktes då med en femtedel. En ytterligare skillnad

mellan Åland och de andra storområden, som tillägg till de demografiska skillnaderna,

kan vara Ålänningarnas positiva förhållande till Sverige i kombination med att flygre-

sorna dit. Märk att flygresorna mellan Åland och Sverige klassas som internationella.

5.6.2 Landskap

Generellt sett är resultaten ur landskapsmodellerena lika som för storområdesmodeller-

na. Fördelen med landskapsdata är den större mängden observationer och möjligheten

att exkludera specifika landskap ur samplet. Data för flygtrafiken i landskapen lider

dock av flera nollvärden och för vissa år en mångfaldig tillväxt i trafiken, vilket leder

till extremvärden, t.ex. maximum av approximation av tillväxten i internationell trafik

är 440% (se Appendix 2). Nyttan av att lämna ut landskapen utan flygfält kan också

ifrågasättas eftersom landskapen utan flygfält är bara tre till antalet och de har rela-
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tivt närliggande flygfält till förfogande. Dessa tillkortakommanden i landskapsdatan har

dock tagits i beaktande i de sista modellerna, då skogsindustrin lämnas ut ur samplet.

Heteroskedasticitet är närvarande på ett eller annat sätt i landskapsmodellerna och

fokus har därmed lagts på resultaten som tar detta i beaktande.

I landskaps modellerna ser vi generellt en skillnad i resultaten mellan sysselsätt-

ningen och BNP:n. Tillväxten i sysselsättningen är signifikant beroende av den tidsför-

skjutna tillväxten i sysselsättningen, medan tillväxten i BNP inte är beroende på förra

årets tillväxt. BNP:n har snarare en konstant tillväxt, dock ligger estimatet jämt un-

der 0,001 %. Förklaringsgraden för sysselsättningsmodellerna är genomgående högre för

landskapsmodellerna, och når sitt maximum (nästan 40 %) igen då Åland exkluderas

ur samplet. Den höga förklaringsgraden kan orsakas av det relativt starka sambandet

med föregående års tillväxt i sysselsättningen (tom. 0,50 % elasticitet).

Oberoende av iakttagelserna ovan är inrikestrafiken signifikant i alla landskapsmo-

deller med en signifikansnivå under 1 % och har i medeltal en elasticitet på 0,05 %.

Standard avvikelsen för dom_trk i landskapsdata är betydligt högre, ca. 0,4. En till-

växt i inrikespassagerartrafiken med en standardavvikelse skulle därmed resultera i en

ca. 2 % tillväxt i sysselsättningen. Tidsförskjutna variabeln är däremot signifikant en-

dast för BNP tillväxten i landskapsmodellerna då vi använder en tröskelnivå på 5 %.

Denna resultat kan tyda på ett kausalitetsproblem, dvs. via har inte bevis på att det

är just flygtrafiken som påverkar utvecklingen och inte vice versa.

Internationella passagerartrafiken är signifikant i sysselsättningsmodellerna, men in-

te då vi regresserar mot BNP-tillväxten i landskapen. I denna variabel ser vi en liten

men förväntad förändring i resultaten på estimaten då vi estimerar samplet som Ny-

land är exkluderad från. Estimatet för int_trfk mister en signifikansnivå och minskar

marginellt då Nyland inte är med i data. Regionen står klart i topp med internationella

förbindelser och som sagt har Helsingfors-Vanda en exklusiv hubb status i Finland, vil-

ket förklarar denna förändring i resultatet. Koefficienten är högst för int_trfk i samplet

utan Åland: ett p-värde under 5 % och estimerad elasticitet på 0,004. Trots att variabeln

är signifikant är estimatet väldigt litet, även i förhållande till estimatet av inrikestrafi-
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ken.

Flygfrakten visar ett negativt samband på sysselsättningen då den är tidsförskjuten,

i regel erhåller det ett p-värde tom. under 5 %. Variablerna för flygfrakten visat inga

negativa samband då de regresseras mot BNP-tillväxten. Detta oväntade tecken är svår

att förklara.

Orsakssambandet förblir stort sett oklart även efter en glimta av positiv bevis i tabell

11. Det är relativt klart att reella BNP-tillväxten ökar på efterfrågan flygtransport,

men enligt de positiva resultaten av tidsfördröjda passagerartrafiken på ekonomiska

utvecklingen kan vi som högst påstå att flyginfrastrukturen möjliggör en ekonomisk

tillväxt men skapar inte sådant ur intet.
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6 Diskussion

I denna del reflekterar vi resultaten av empiriska delen med resultaten av tidigare

forskning.

Enligt tidigare forskning i både Europa och USA kan flygtrafiken ha en positiv effekt

på en regions utveckling, och detta kausala samband har påvisats för mindre Europeiska

regioner.

I föreliggande avhandling har vi kommit fram till att inrikesflygpassagerare har en

signifikant men liten positiv effekt på utvecklingen av de Finländska regionerna i form

av ökad tillväxt av sysselsättningen och BNP:n. Enligt de empiriska resultaten kan vi

avrundat säga att en 10 %:s ökning i inrikespassagerare kan leda till en ca. 1 % ökning

i sysselsättningen och BNP:n i regionen.

Argument ovan kan backas upp av Brueckners (2003) och Percocos (2010) liknande

resultat. Skillnaderna i modellerna presenterade i denna avhandling och Brueckners mo-

deller är dock rätt stora och regionerna i Finland skiljer sig enormt från de amerikanska

metropolområden. En likhet i underliggande faktorerna finns dock, vi kan lätt tänka oss

att största delen av passagerarna i Amerika är inrikespassagerare, vilka i våra resultat

gav de starkaste sambandet. Den Italienska undersökningen av Percoco kom fram till

en elasticitet med värdet 0.056 mellan sysselsättningen i servicesektorn och flygtrafiken

i regionen. Enligt de tidigare forskning är servicesysselsättningen mera beroende av

förändringen i flygtransport. Det är värt att nämna att denna aspekt har inte tagits i

beaktande i empiriska undersökningen i avhandlingen, utan resultaten som erhållits är

faktiskt på hela sysselsättningen eller BNP:n i regionen.

Densiteten av flygplatser i Finland är dock relativt stor i förhållande till invånaran-

talet, vilket missgynnar marknadskrafterna att fungera smidigt. Uppkomst av ny utbud

i form av en ny flygrutt från en flygplats kan också diskuteras. Flygbolagen torde basera

sitt utbud på en verklig eller uppskattad efterfrågan, vilket resulterar i antingen en lön-

sam eller en olönsam flygrutt beroende på uppskattningens och kalkylernas riktighet.

Poängen med denna insikt är att efterfrågan i flesta fall måste först uppskattas av ett

70



flygbolag, som sedan möjliggör tillväxten i passagerartrafiken till flygplatsen. Andra

former av utbud för flygtransport är antingen privat jets, t.ex. för företagsresor, eller

charterflyg, som ofta beställs av resebyråer eller större bolag. Dessa senare alternativ

skulle därmed kunna föregå indikatorer på ekonomisk tillväxt och kunna antingen för-

utspå eller gynna tillväxten i området utöver vad reguljär trafiken kan åstadkomma på

kort sikt. Större charterflyg används antingen till nöje och upplevelse eller i regel av

service industri relaterade bolag.

Så gott som alla inrikesrutter förutom Uleåborg - Helsingfors tycks vara olönsamma

för tillfället, då denna rutt är den ända som uppnår en sådan stadig efterfrågan att det

uppstår konkurrens genom året på rutten. Andra flygrutter opereras antingen enligt

säsong, som flyg till Lappland, eller enbart av Finnair, eller des dotterbolag, i avsikt att

transportera resenärer till Helsingfors varifrån de fortsätter sin resa på en för flygbolaget

lönsammare rutt.

Finavias rabatter ger en bild av att ökning av långdistans flyg på de finska flyg-

platserna är mera önskvärd än rutter på kort distans, då långdistans rutterna bevil-

jas rabatter för en längre tidsperiod. Finns det skäl till detta, då inrikesflygen enligt

empiriska delen i denna avhandling ger bevis på att inrikestrafik är lönsammare för

regionen? Detta kan ge tecken på ett principal agent problem mellan staten och flyg-

platsens upprätthållare, fastän Finavia är i princip en offentlig organisation. Karikerat

kan vi säga att Finavia har som mål att höja på vinsten flygplatsen genererar istället

för att maximera regionala välfärden. Fastän rabatterna på landningsavgifterna troligt-

vis höjer dynamiken på flygtransportmarknaden kan de enformiga landningsavgifterna

i Finland ha en negativ effekt på lågprisflygbolagens villighet att flyga internationella

flyg till regionala flygplatser i Finland. Enligt Campisi et al. (2010) är det viktigt för

lågprisflygbolagen att kunna förhandla passliga avtal till de regionala flygplatserna. Då

de inte kan förhandla om kontrakten kan vi gå miste om exotiska rutter. Det skulle vara

intressant att studera flygbolagens allokering av rutter och se ifall det finns samband

mellan nya rutters uppkomst och rabatten på landningsavgifterna.

Med hjälp av konfidensintervall skulle vi kunna räkna ut vad den den möjliga effek-
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ten vore av Nyslotts beslut att subventionera flygrutten till Helsingfors, men då skulle

vi också måsta estimera relativa förändringen i passagerare med subventionen. Ifall

rutten skulle sluta existera helt, vilket är sannolikt, blir procentuella kalkylen menings-

lös. Dessutom är dessa resultat gjorda på Finländska storområden och är därmed inte

tillämbar i exemplet ovan, men vi får tankarna på en mera praktisk nivå då vi använder

oss av exemplet, som introducerades i kapitel 2.4.

Pyyny (2011) kom fram till att det finns positiv Granger-kausalitet mellan några

finska kommuners BNP tillväxt och flygtrafik, men som sagt var sambandet tydligt

enbart på ett färre antal kommuner.

Resultaten av denna avhandling ger vidare grund för användningen av allmän tra-

fikplikt och andra subventioner för inrikesflygtrafiken i Finland. Gordijns och van de

Coeverings (2006) rekommendationer om att använda allmän trafikplikt till Västra

och Östra Finland kan försiktigt motiveras då resultaten av att exkludera Åland gav

bättre resultat i positiva sambandet mellan flygtrafik, både inrikes och internationell,

och regional utveckling. Dock testades inte Västra och Östra Finland explicit i denna

avhandling.

Estimaten av den fördröjda variabeln av flygfrakten i första WLS-modellen och mo-

dellerna med Åland exkluderat var oväntat signifikant negativ. En möjlig förklaring till

denna negativa förtecken skulle kunna vara att på kortsikt skulle sysselsättningen mins-

ka i regionen desto mera man importerar varor från utlandet, eller tom. bara från andra

regioner. En om allokering av sysselsättningen till en ny bransch i regionen kan orsaka

strukturell arbetslöshet. Hela företag sätts ovanligtvis ner omedelbart eller minskar ens

på sin arbetskraft, vilket skulle motivera fördröjningen. Då man huvudsakligen använ-

der flygfrakt på värdefulla varor eller på produkter med högt tidsvärde kan vi tänka

på exempelvis elektronik som importvara. Kan en avtagande export av elektronik från

Finland kombinerat med en möjlig tillväxt av importerade produkter ha skapat denna

negativa relation mellan frakt och sysselsättning?

En annan förklaring kan förknippas med teknologisk utveckling, de regioner eller

landskap som är tvungna att transportera mycket har förblivit i produktionsindustrin

72



även om Finlands konkurrenskraft i denna industri har försämrats under de senaste år-

tionden. De regioner som har en snabbare utveckling i teknologin och fokus på service

industrin skulle tänkas ha mindre flygfrakt och en högre produktivitet i och med spe-

cialisering i komparativa fördelar. Empiriska studien i denna avhandling kommer inte

nära på att bevisa iden ovan, och frågan kan därmed föreslås som fortsatt forskning.

Vi kan dock minnas att Campisi et al. (2010) fann en högt avtagande trend av

flygfrakten på flera regionala flygplatser i Italien, vilket orsakas av lågprisflygbolagens

sätt att operera. En till möjlig och betydligt enklare förklaring kan finnas i minskningen

av postflyg i Finland, vilket också mäts av variabeln för flygfrakten. Dessutom kan den

negativa relationen bero på att vikten av frakten har minskat. Detta problem kunde

undersökas med hjälp av data på värdet av flygtransporten.

Negativa relationen för flygfrakten är i varje fall kontroversiell och strider en del mot

tidigare forskning, där t.ex Button och Yuans (2013) resultat av Granger-kausaliska test

visar att frakt mängden orsakar utveckling i städer i de Förenta Staterna. Granger test

kan ge bevis på statistisk orsakssamband, men det är inte ett fullständigt bevis på att

en ökning av flygfrakt skulle föregå en ekonomisk utveckling.

Kan vi genom att notera mindre koefficienter för landskapsmodellerna än för sto-

rområdesmodellerna säga att flygplatserna har en signifikant positiv effekt på grann-

landskapen som inte själv har ett flygfält? Det skulle betyda att landskapen lider av

flygfälten (osannolikt) eller så drar de närliggande landskapen större nytta av flygplat-

sen än landskapen med flygfältet. För att vi skulle kunna svara på denna fråga borde

vi undersöka kostnads- och finansieringsstrukturen av de regionala flygfälten i sin hel-

het. Flygplatser kan ses lida av free-rider problem t.ex ifall ett landskap skulle ara

tvungen att investera i och upprätthålla flygplatsen och stå för dess kostnader, fastän

populationen i de närliggande landskapen kan dra nytta av flygplatsen. Man erhåller

nog passagerarskatt av varje resenär, men jag har inte i denna avhandlingen undersökt

kostnadsstrukturen av flygplatserna i Finland. Frågor som höjer en flygplats på kom-

munalskatten i ifrågavarande kommun och har det signifikanta effekter på utvecklingen

i kommunen förblir obesvarad i denna avhandling.
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7 Avslutning

Hur ser Finlands framtida flygtrafikutveckling ut i ljuset av regional välfärd? Enligt mig

ser det dåligt ut. Att lägga fokus på Helsingfors-Vanda flygfält och de internationella

passagerarna kan försämra flygtrafiken till de regionala flygfälten, och därmed minska

på inrikespassagerartrafiken.

Enligt resultaten i denna avhandling har just inrikestrafiken en positiv effekt på den

regionala utvecklingen, inte den internationella trafiken. En ökning av inrikestrafiken

med 10 % skulle i bästa fall medföra en aggregerad effekt under två år på ekonomiska

tillväxten med över 1 % i de finska regionerna.

De enformiga landnings- och passageraravgifterna för regionala flygfälten kan sänka

lågprisflygbolagens villighet att flyga till dem. Att kunna binda goda och förmånliga

avtal är viktigt för dessa operatorer som minimerar sina kostnader. Finavias rabatter

på dessa avgifter är ett försök att höja på dynamiken på marknaden, men dess ef-

fekter förblir o-testade på grund av otillgänglig data. Privatiserade eller andra hybrid

ägarskaper av regionala flygplatser skulle möjligtvis ha en starkare effekt på att höja

dynamiken på flygrutterna då lågprisflygbolagen skulle kunna avtala om avgiterna och

högre incitament för användningen av allmän trafikplikt skulle troligtvis uppkomma.

Situationen av inrikesflygtrafiken ställer frågor. Varför används inte allmän trafik-

plikt som understöd för rutter i Finland? Sverige och speciellt Norge använder denna

understöd aktivt. Med hjälp av denna stöd skulle Finland kunna upprätthålla eller

t.o.m. höja på inrikestrafiken, då olönsamma men ekonomiskt eller socialt viktiga rut-

ter kunde hållas igång med stöd.

Flygfraktens påverkan på regionala utvecklingen i Finland förblir oklar. Resultaten

i denna avhandling indikerar att en ökning i flygfrakten skulle medföra en försvagad

tillväxt av sysselsättningen i regionen. Vidare undersökning i detta problem krävs.

Speciellt värdet på flygfrakten kunde vara av hög intresse, i denna avhandling har

vi undersökt vikten av den på grund av brist på data av fraktvärdet.

Fortsatt undersökning i området skulle även kunna göras i att studera förhållandet
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mellan industrins och service branschens effekter på flygtrafiken. Hypotesen skulle kun-

na vara att industriell utveckling i regionen föregår ökningen av flygtrafik, ifall det finns

kapacitet att utnyttja på det regionala flygfältet. Affärsmöten och besök på samarbets-

partners fabrik leder till en ökad efterfrågan av snabb transport över längre sträckor.

Som exempel på detta har vi Vasa stad med Wärtsilä som den drivande industrin. Då

nya rutter har öppnats används de av andra också och då ökar trafiken till regionen, vil-

ket skulle kunna leda till en utveckling av service relaterade industrier i regionen. Med

hjälp av multiplikatoreffekter skulle hela regionen då växa i välfärd tack vare möjlighe-

ten av snabb transport. För att undersöka detta samband skulle man kunna använda

data på sysselsättningen eller arbetslöshetsgraden i respektive industri för att testa hy-

potesen. Tyvärr finns inte data tillgängligt på dessa två olika industrityperna i de finska

landskapen eller storområden.
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Appendix

Appendix 1 - ADF

Tabell 12: Individuella p-värden av ett utvidgat Dickey-Fuller test för stationäritet med
en tidsfördröjning på variablerna för storområden.

variabel/grupp 1 2 3 4 5 T Invers chi-kvadrat
�log(syssel) 13,24 % 11,16 % 11,79 % 2,14 % 1,72 % 16 0,15 %
tillv_BNP 4,38 % 0,15 % 1,69 % 12,11 % 0,01 % 16 0,00 %

�log(int_trfk) 4,39 % 13,6 % 1,41 % 17,75 % 29,19 % 18 0,60 %
�log(dom_trfk) 1,99 % 5,23 % 5,77 % 0,15 % 38,21 % 18 0,02 %
�log(cargo) 12,13 % 19,46 % 0,69 % 34,47 % 0,01 % 18 0,00 %

�log(total_trfk) 4,20 % 2,91 % 8,71 % 0,03 % 39,45 % 18 0,01 %
H0: alla grupper har en enhetsrot

Tabell 13: Individuella p-värden av ett utvidgat Dickey-Fuller test för stationäritet med
en tidsfördröjning på variablerna för landskapen, år 1994–2013

grupp/variabel �log(syssel) tillv_BNP �log(total_trfk)
1 14,42 % 14,27 % 17,31 %
2 7,57 % 11,75 % 67,44 %
3 2,52 % 0,00 % 26,41 %
4 28,16 % 0,86 % 11,03 %
5 14,16 % 2,90 % 4,68 %
6 0,06 % 0,00 % 99,60 %
7 1,84 % 6,14 % 12,95 %
8 8,18% 0,75 % 25,11 %
9 28,99 % 1,29 % 1,51 %
10 26,06 % 0,00 % 2,72 %
11 0,037 % 0,04 % 10,82 %
12 3,88 % 3,97 % 37,30 %
13 1,27 % 2,30 % 19,43 %
14 0,56 % 5,93 % 1,81 %
15 9,05 % 13,52 % 1,56 %
16 1,72 % 0,01 % 55,45 %

T 16 16 min:15, max:16
Invers chi-kvadrat 0,00 % 0,00 % 0,03 %

H0: alla grupper har en enhetsrot
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Tabell 14: Individuella p-värden av ett utvidgat Dickey-Fuller test för stationäritet med
en tidsfördröjning på variablerna för landskapen, år 1989–2013

grupp/variabel �log(syssel) tillv_BNP �log(total_trfk) sampel
1 35,85 % 36,04 % 1,63 %
2 17,39 % 21,29 % 21,10 %
3 2,47 % 7,10 % 9,38 %
4 25,41 % 16,73 % 3,38 %
5 x x x 0
6 x x x 0
7 57,09 % 19,58 % 7,26 %
8 15,77 % 2,09 % 25,10 %
9 33,43 % 1,53 % 22,73 %
10 x x x 0
11 48,53 % 2,13 % 22,52 %
12 17,37 % 0,65 % 14,26 %
13 32,77 % 12,7 % 15,55 %
14 3,40 % 0,34 % 5,09 %
15 7,72 % 6,61 % 6,41 %
16 x x x 0

T 21 21 21
Invers chi-kvadrat 1,37 % 0,00 % 0,02 %

H0: alla grupper har en enhetsrot

Noggrannare test för att se bevisa stationäritet i ld-tot_trfk och ld_syssel krävde

ett sampel utan Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Finland och Södra Savolax

och kainuu. Nedan resultaten ur ADF med 1 tidsfördröjning, konstant och en trend.
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Augmented Dickey-Fuller test for ld_tot_trfk including one lag of (1-L)ld_tot_trfk

with constant and trend model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e

Unit1 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,882647 test statistic = -3,80434 [0,0163]

Unit2 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,928441 test statistic = -2,76343 [0,2110]

Unit3 lag = 1 estimated value of (a - 1): -1,23801 test statistic = -3,15442 [0,0938]

Unit4 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,906041 test statistic = -3,55473 [0,0338]

Unit5 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,845262 test statistic = -2,6659 [0,2510]

Unit6 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,874675 test statistic = -2,72253 [0,2273]

Unit7 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,706457 test statistic = -2,72753 [0,2252]

Unit8 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,81536 test statistic = -2,9638 [0,1426]

Unit9 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,970814 test statistic = -2,92147 [0,1555]

Unit10 lag = 1 estimated value of (a - 1): -1,20631 test statistic = -3,40314 [0,0509]

Unit11 lag = 1 estimated value of (a - 1): -1,15764 test statistic = -3,31267 [0,0641]

Unit12 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,925235 test statistic = -2,78231 [0,2038]

H0: all groups have unit root

N = 12, Tmin = 21, Tmax = 21 Im-Pesaran-Shin W_tbar = -3,39472 [0,0003]

Choi meta-tests: Inverse chi-square(24) = 53,8165 [0,0005] Inverse normal test =

-4,13601 [0,0000] Logit test: t(64) = -4,05073 [0,0001]
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Augmented Dickey-Fuller test for ld_syssel including one lag of (1-L)ld_syssel with

constant and trend model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e

Unit 1 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,500148 test statistic = -2,44019 [0,3585]

Unit 2 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,653444 test statistic = -2,86538 [0,1739]

Unit 3 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,938664 test statistic = -3,66487 [0,0247]

Unit 4 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,572711 test statistic = -2,65867 [0,2541]

Unit 5 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,632045 test statistic = -2,91449 [0,1577]

Unit 6 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,642634 test statistic = -2,48764 [0,3343]

Unit 7 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,531576 test statistic = -2,20659 [0,4853]

Unit 8 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,843833 test statistic = -2,86606 [0,1737]

Unit 9 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,59285 test statistic = -2,50087 [0,3277]

Unit 10 lag = 1 estimated value of (a - 1): -1,20462 test statistic = -3,5522 [0,0340]

Unit 11 lag = 1 estimated value of (a - 1): -0,703834 test statistic = -3,23731 [0,0772]

Unit 12 lag = 1 estimated value of (a - 1): -1,06419 test statistic = -3,30581 [0,0652]

H0: all groups have unit root

N = 12, Tmin = 21, Tmax = 21 Im-Pesaran-Shin W_tbar = -2,73678 [0,0031]

Choi meta-tests: Inverse chi-square(24) = 46,0997 [0,0043] Inverse normal test =

-3,33243 [0,0004] Logit test: t(64) = -3,24754 [0,0009]
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Appendix 2 - Deskriptiv statistik

Deskriptiv statistik på variablerna för storområden:

Summary Statistics, using the observations 1:01–5:21

(missing values were skipped)

Variable Mean Median Minimum Maximum

ld_syssel 0,0101046 0,0135168 �0,0347799 0,0762071

tillv_BNP 0,0107395 0,0136184 �0,0518291 0,0517651

ld_int_trfk 0,0603143 0,0715904 �0,631719 0,578247

ld_dom_trfk �0,00564881 0,000329241 �0,278767 0,282050

ld_tot_cargo �0,0465908 �0,0239093 �0,965876 0,819091

Variable Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis

ld_syssel 0,0205063 2,02940 0,105847 0,783952

tillv_BNP 0,0181239 1,68760 �1,30227 3,02101

ld_int_trfk 0,215344 3,57036 �0,418317 1,73651

ld_dom_trfk 0,100527 17,7962 �0,0378050 0,493801

ld_tot_cargo 0,259105 5,56130 �0,759356 3,54454

Variable 5% perc. 95% perc. IQ Range Missing obs.

ld_syssel �0,0300781 0,0450787 0,0222498 15

tillv_BNP �0,0382326 0,0353031 0,0162491 15

ld_int_trfk �0,266757 0,467176 0,183210 5

ld_dom_trfk �0,196679 0,121221 0,130368 5

ld_tot_cargo �0,443661 0,215398 0,253927 5
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Deskriptiv statistik för variablerna för landskapen:

Summary Statistics, using the observations 1:01–16:24

(missing values were skipped)

Variable Mean Median Minimum Maximum

ld_syssel �0,00185551 0,00504060 �0,0940232 0,0877622

tillv_BNP 0,00630789 0,00813318 �0,0675549 0,0564624

ld_int_trfk 0,00752778 0,0600052 �6,13070 4,40916

ld_dom_trfk �0,0328013 �0,0108801 �3,71357 2,35138

ld_tot_cargo �0,0943628 �0,0354304 �3,33220 2,39790

Variable Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis

ld_syssel 0,0314322 16,9399 �0,876300 0,740365

tillv_BNP 0,0206381 3,27178 �0,530617 0,587619

ld_int_trfk 0,760988 101,091 �1,93764 19,7611

ld_dom_trfk 0,395447 12,0558 �2,61253 36,1950

ld_tot_cargo 0,554775 5,87917 �0,863122 9,80549

Variable 5% perc. 95% perc. IQ Range Missing obs.

ld_syssel �0,0701109 0,0397883 0,0313374 16

tillv_BNP �0,0314507 0,0376991 0,0242268 16

ld_int_trfk �0,959268 0,888625 0,372654 44

ld_dom_trfk �0,300456 0,187302 0,165899 24

ld_tot_cargo �0,862850 0,593342 0,336044 39

84



Eftersom flygtrafik variablerna i landskapsmodellen är väldigt spridda (har höga

maximum och låga minimum), pga. nollvärden och år med bara några passagerare till

åt med fler gånger den föregående års mängd, har jag här introducerat en ny variabel

ld_total_trfk. Den mäter först sammanlagt passagerartrafiken i absoluta tal och sedan

log-differentieras variabeln för att uppfylla stationäritet. Deskriptiv statistik nedan:

Summary Statistics, using the observations 1:01–16:24

for the variable ld_total_trfk (365 valid observations)

Mean Median Minimum Maximum

�0,00601892 0,0104551 �2,81341 1,44899

Std. Dev. C.V. Skewness Ex. kurtosis

0,310438 51,5771 �2,59819 30,1893

5% perc. 95% perc. IQ Range Missing obs.

�0,217522 0,251621 0,162136 19
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Appendix 3 - Resultat storområden

Fullständiga rapporter av de obegränsade modellerna för de 5 storområden är bifogade

nedan. Observera att alla p-värden är rapporterade enligt tvåsidiga test.

Model 1.1: Pooled OLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Time-series length = 17

Dependent variable: ld_syssel

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0141202 0,00270888 5,2126 0,0000

databreak �0,00854645 0,00906114 �0,9432 0,3486

ld_int_trfk �0,00580692 0,00981839 �0,5914 0,5560

ld_int_trfk_1 �0,00401218 0,00957801 �0,4189 0,6765

ld_dom_trfk 0,0792362 0,0236106 3,3560 0,0012

ld_dom_trfk_1 0,00976370 0,0290685 0,3359 0,7379

ld_tot_cargo 0,00512457 0,0105422 0,4861 0,6283

ld_tot_cargo_1 �0,00336830 0,0120008 �0,2807 0,7797

ld_syssel_1 �0,119130 0,108532 �1,0977 0,2758

Mean dependent var 0,011617 S.D. dependent var 0,020002

Sum squared resid 0,027302 S.E. of regression 0,018954

R2 0,187576 Adjusted R2 0,102058

F (8, 76) 2,193403 P-value(F ) 0,037081

Log-likelihood 221,2362 Akaike criterion �424,4725

Schwarz criterion �402,4886 Hannan–Quinn �415,6300

⇢̂ �0,056240 Durbin–Watson 1,984576
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Model 1.2: Pooled OLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Time-series length = 17

Dependent variable: ld_syssel

Robust (HAC) standard errors
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0141202 0,00291571 4,8428 0,0000

databreak �0,00854645 0,00926806 �0,9221 0,3594

ld_int_trfk �0,00580692 0,0140442 �0,4135 0,6804

ld_int_trfk_1 �0,00401218 0,00294810 �1,3609 0,1776

ld_dom_trfk 0,0792362 0,0229917 3,4463 0,0009

ld_dom_trfk_1 0,00976370 0,0400695 0,2437 0,8081

ld_tot_cargo 0,00512457 0,00521569 0,9825 0,3290

ld_tot_cargo_1 �0,00336830 0,00906434 �0,3716 0,7112

ld_syssel_1 �0,119130 0,0741500 �1,6066 0,1123

Mean dependent var 0,011617 S.D. dependent var 0,020002

Sum squared resid 0,027302 S.E. of regression 0,018954

R2 0,187576 Adjusted R2 0,102058

F (8, 76) 2,193403 P-value(F ) 0,037081

Log-likelihood 221,2362 Akaike criterion �424,4725

Schwarz criterion �402,4886 Hannan–Quinn �415,6300

⇢̂ �0,056240 Durbin–Watson 1,984576
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Model 1.3: WLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Dependent variable: ld_syssel

Weights based on per-unit error variances
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0117784 0,00220018 5,3534 0,0000

databreak �0,00532344 0,00679904 �0,7830 0,4361

ld_int_trfk 0,00721213 0,00750708 0,9607 0,3397

ld_int_trfk_1 �0,00316271 0,00763108 �0,4145 0,6797

ld_dom_trfk 0,0605326 0,0198131 3,0552 0,0031

ld_dom_trfk_1 0,0543333 0,0250432 2,1696 0,0332

ld_tot_cargo 0,00768206 0,00713816 1,0762 0,2852

ld_tot_cargo_1 �0,0126015 0,00747734 �1,6853 0,0960

ld_syssel_1 �0,0587426 0,105431 �0,5572 0,5791

Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid 76,97374 S.E. of regression 1,006386

R2 0,269824 Adjusted R2 0,192963

F (8, 76) 3,510560 P-value(F ) 0,001675

Log-likelihood �116,3943 Akaike criterion 250,7887

Schwarz criterion 272,7725 Hannan–Quinn 259,6312

Statistics based on the original data:
Mean dependent var 0,011617 S.D. dependent var 0,020002

Sum squared resid 0,029466 S.E. of regression 0,019690
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Model 1.4: Pooled OLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Time-series length = 17

Dependent variable: tillv_BNP

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0122234 0,00266275 4,5905 0,0000

databreak �0,00114447 0,00852128 �0,1343 0,8935

ld_int_trfk 0,00797715 0,00930911 0,8569 0,3942

ld_int_trfk_1 0,00241850 0,00909968 0,2658 0,7911

ld_dom_trfk 0,0571072 0,0225720 2,5300 0,0135

ld_dom_trfk_1 0,0267448 0,0267694 0,9991 0,3209

ld_tot_cargo 0,00430156 0,00998025 0,4310 0,6677

ld_tot_cargo_1 �0,000816710 0,0114050 �0,0716 0,9431

tillv_BNP_1 �0,193746 0,118272 �1,6381 0,1055

Mean dependent var 0,010517 S.D. dependent var 0,018620

Sum squared resid 0,024357 S.E. of regression 0,017902

R2 0,163691 Adjusted R2 0,075658

F (8, 76) 1,859436 P-value(F ) 0,078990

Log-likelihood 226,0877 Akaike criterion �434,1754

Schwarz criterion �412,1916 Hannan–Quinn �425,3329

⇢̂ �0,004982 Durbin–Watson 1,952707
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Model 1.5: Pooled OLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Time-series length = 17

Dependent variable: tillv_BNP

Robust (HAC) standard errors
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0122234 0,00298898 4,0895 0,0001

databreak �0,00114447 0,0113207 �0,1011 0,9197

ld_int_trfk 0,00797715 0,0106680 0,7478 0,4569

ld_int_trfk_1 0,00241850 0,00294046 0,8225 0,4134

ld_dom_trfk 0,0571072 0,0167803 3,4032 0,0011

ld_dom_trfk_1 0,0267448 0,0200965 1,3308 0,1872

ld_tot_cargo 0,00430156 0,00521984 0,8241 0,4125

ld_tot_cargo_1 �0,000816710 0,0106428 �0,0767 0,9390

tillv_BNP_1 �0,193746 0,0764322 �2,5349 0,0133

Mean dependent var 0,010517 S.D. dependent var 0,018620

Sum squared resid 0,024357 S.E. of regression 0,017902

R2 0,163691 Adjusted R2 0,075658

F (8, 76) 1,859436 P-value(F ) 0,078990

Log-likelihood 226,0877 Akaike criterion �434,1754

Schwarz criterion �412,1916 Hannan–Quinn �425,3329

⇢̂ �0,004982 Durbin–Watson 1,952707
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Model 1.6: WLS, using 85 observations

Included 5 cross-sectional units

Dependent variable: tillv_BNP

Weights based on per-unit error variances
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,0106868 0,00237810 4,4938 0,0000

databreak 0,00265081 0,00761266 0,3482 0,7286

ld_int_trfk 0,0139346 0,00880652 1,5823 0,1177

ld_int_trfk_1 0,00131321 0,00895710 0,1466 0,8838

ld_dom_trfk 0,0698284 0,0217523 3,2102 0,0019

ld_dom_trfk_1 0,0434028 0,0265709 1,6335 0,1065

ld_tot_cargo 0,00538112 0,00889849 0,6047 0,5472

ld_tot_cargo_1 �0,00729966 0,00956251 �0,7634 0,4476

tillv_BNP_1 �0,140339 0,119354 �1,1758 0,2433

Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid 82,11349 S.E. of regression 1,039442

R2 0,239175 Adjusted R2 0,159088

F (8, 76) 2,986446 P-value(F ) 0,005783

Log-likelihood �119,1414 Akaike criterion 256,2829

Schwarz criterion 278,2668 Hannan–Quinn 265,1254

Statistics based on the original data:
Mean dependent var 0,010517 S.D. dependent var 0,018620

Sum squared resid 0,025139 S.E. of regression 0,018187
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Appendix 4 - Resultat landskap

Fullständiga rapporter av de obegränsade modellerna för de 16 landskapen är bifogade

nedan. Observera att alla p-värden är rapporterade enligt tvåsidiga test.

Model 2.1: Pooled OLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Time-series length: minimum 2, maximum 22

Dependent variable: ld_syssel

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const �0,000151596 0,00165088 �0,0918 0,9269

databreak �0,00327583 0,00767876 �0,4266 0,6700

ld_int_trfk 0,00216850 0,00217526 0,9969 0,3196

ld_int_trfk_1 0,00179525 0,00212266 0,8458 0,3984

ld_dom_trfk 0,0606409 0,0110460 5,4899 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,00802455 0,00884524 0,9072 0,3650

ld_tot_cargo �0,00192565 0,00306173 �0,6289 0,5299

ld_tot_cargo_1 �0,00393139 0,00291190 �1,3501 0,1780

ld_syssel_1 0,436010 0,0511931 8,5170 0,0000

Mean dependent var �0,001735 S.D. dependent var 0,032421

Sum squared resid 0,224622 S.E. of regression 0,027455

R2 0,301623 Adjusted R2 0,282875

F (8, 298) 16,08798 P-value(F ) 9,70e–20

Log-likelihood 672,6844 Akaike criterion �1327,369

Schwarz criterion �1293,827 Hannan–Quinn �1313,956

⇢̂ �0,015531 Durbin–Watson 1,951113
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Model 2.2: Pooled OLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Time-series length: minimum 2, maximum 22

Dependent variable: ld_syssel

Robust (HAC) standard errors
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const �0,000151596 0,000980114 �0,1547 0,8772

databreak �0,00327583 0,00396713 �0,8257 0,4096

ld_int_trfk 0,00216850 0,00193000 1,1236 0,2621

ld_int_trfk_1 0,00179525 0,00125613 1,4292 0,1540

ld_dom_trfk 0,0606409 0,0100326 6,0444 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,00802455 0,0102414 0,7835 0,4339

ld_tot_cargo �0,00192565 0,00286407 �0,6723 0,5019

ld_tot_cargo_1 �0,00393139 0,00229147 �1,7157 0,0873

ld_syssel_1 0,436010 0,0792192 5,5038 0,0000

Mean dependent var �0,001735 S.D. dependent var 0,032421

Sum squared resid 0,224622 S.E. of regression 0,027455

R2 0,301623 Adjusted R2 0,282875

F (8, 298) 16,08798 P-value(F ) 9,70e–20

Log-likelihood 672,6844 Akaike criterion �1327,369

Schwarz criterion �1293,827 Hannan–Quinn �1313,956

⇢̂ �0,015531 Durbin–Watson 1,951113
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Model 2.3: WLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Dependent variable: ld_syssel

Weights based on per-unit error variances
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const �0,000336182 0,00150711 �0,2231 0,8236

databreak �0,00392881 0,00701537 �0,5600 0,5759

ld_int_trfk 0,00377063 0,00222939 1,6913 0,0918

ld_int_trfk_1 0,00174100 0,00210736 0,8262 0,4094

ld_dom_trfk 0,0570822 0,0101503 5,6237 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,0105082 0,00775887 1,3543 0,1767

ld_tot_cargo �0,00217188 0,00260956 �0,8323 0,4059

ld_tot_cargo_1 �0,00424105 0,00245394 �1,7283 0,0850

ld_syssel_1 0,506560 0,0485179 10,4407 0,0000

Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid 303,9141 S.E. of regression 1,009874

R2 0,375290 Adjusted R2 0,358519

F (8, 298) 22,37766 P-value(F ) 1,13e–26

Log-likelihood �434,0634 Akaike criterion 886,1268

Schwarz criterion 919,6684 Hannan–Quinn 899,5398

Statistics based on the original data:
Mean dependent var �0,001735 S.D. dependent var 0,032421

Sum squared resid 0,226687 S.E. of regression 0,027581
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Model 2.4: Pooled OLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Time-series length: minimum 2, maximum 22

Dependent variable: tillv_BNP

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,00679637 0,00127587 5,3269 0,0000

databreak 0,00723753 0,00556781 1,2999 0,1946

ld_int_trfk 0,000650456 0,00158944 0,4092 0,6827

ld_int_trfk_1 0,00142824 0,00154913 0,9220 0,3573

ld_dom_trfk 0,0411666 0,00827906 4,9724 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,00465330 0,00648066 0,7180 0,4733

ld_tot_cargo 2,22265e–05 0,00223731 0,0099 0,9921

ld_tot_cargo_1 0,000791272 0,00212627 0,3721 0,7101

tillv_BNP_1 �0,0638160 0,0587341 �1,0865 0,2781

Mean dependent var 0,005975 S.D. dependent var 0,020745

Sum squared resid 0,119746 S.E. of regression 0,020046

R2 0,090693 Adjusted R2 0,066282

F (8, 298) 3,715274 P-value(F ) 0,000371

Log-likelihood 769,2432 Akaike criterion �1520,486

Schwarz criterion �1486,945 Hannan–Quinn �1507,073

⇢̂ 0,003789 Durbin–Watson 1,940286
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Model 2.5: Pooled OLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Time-series length: minimum 2, maximum 22

Dependent variable: tillv_BNP

Robust (HAC) standard errors
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,00679637 0,00106020 6,4104 0,0000

databreak 0,00723753 0,00716101 1,0107 0,3130

ld_int_trfk 0,000650456 0,000985895 0,6598 0,5099

ld_int_trfk_1 0,00142824 0,00123221 1,1591 0,2474

ld_dom_trfk 0,0411666 0,00965820 4,2623 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,00465330 0,00556916 0,8355 0,4041

ld_tot_cargo 2,22265e–05 0,00189421 0,0117 0,9906

ld_tot_cargo_1 0,000791272 0,00261636 0,3024 0,7625

tillv_BNP_1 �0,0638160 0,0532373 �1,1987 0,2316

Mean dependent var 0,005975 S.D. dependent var 0,020745

Sum squared resid 0,119746 S.E. of regression 0,020046

R2 0,090693 Adjusted R2 0,066282

F (8, 298) 3,715274 P-value(F ) 0,000371

Log-likelihood 769,2432 Akaike criterion �1520,486

Schwarz criterion �1486,945 Hannan–Quinn �1507,073

⇢̂ 0,003789 Durbin–Watson 1,940286
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Model 2.6: WLS, using 307 observations

Included 16 cross-sectional units

Dependent variable: tillv_BNP

Weights based on per-unit error variances
Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const 0,00652249 0,00115040 5,6698 0,0000

databreak 0,00543896 0,00527293 1,0315 0,3031

ld_int_trfk 0,000306304 0,00145789 0,2101 0,8337

ld_int_trfk_1 0,000809890 0,00140108 0,5780 0,5637

ld_dom_trfk 0,0442428 0,00712999 6,2052 0,0000

ld_dom_trfk_1 0,00711018 0,00319601 2,2247 0,0268

ld_tot_cargo �0,000245516 0,00184763 �0,1329 0,8944

ld_tot_cargo_1 �3,48249e–05 0,00174163 �0,0200 0,9841

tillv_BNP_1 �0,0217340 0,0579438 �0,3751 0,7079

Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid 303,4264 S.E. of regression 1,009064

R2 0,304848 Adjusted R2 0,286186

F (8, 298) 16,33542 P-value(F ) 5,02e–20

Log-likelihood �433,8169 Akaike criterion 885,6337

Schwarz criterion 919,1753 Hannan–Quinn 899,0467

Statistics based on the original data:
Mean dependent var 0,005975 S.D. dependent var 0,020745

Sum squared resid 0,120394 S.E. of regression 0,020100
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Appendix 5 - Korrelationsmatriser

Korrelationsmatris utan log-differetiering (landskapsdata):

Correlation coefficients, using the observations 1:01–15:24

5% critical value (two-tailed) = 0,1034 for n = 360

int_trfk dom_trfk tot_trfk tot_cargo syssel

1, 0000 0, 9165 0, 9948 0, 9924 0, 9414 int_trfk

1, 0000 0, 9526 0, 9213 0, 9227 dom_trfk

1, 0000 0, 9902 0, 9518 tot_trfk

1, 0000 0, 9376 tot_cargo

1, 0000 syssel

f_BNP

0, 9640 int_trfk

0, 8822 dom_trfk

0, 9586 tot_trfk

0, 9529 tot_cargo

0, 9476 syssel

1, 0000 f_BNP
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Och med log diff (landskapsdata):

Correlation coefficients, using the observations 1:01–15:24

(missing values were skipped)

5% critical value (two-tailed) = 0,1034 for n = 360

tillv_BNP ld_int_trfk ld_dom_trfk ld_tot_cargo ld_syssel

1, 0000 �0, 0002 0, 1000 0, 0087 0, 5309 tillv_BNP

1, 0000 0, 0761 0, 0526 �0, 0151 ld_int_trfk

1, 0000 0, 0787 0, 1060 ld_dom_trfk

1, 0000 �0, 0082 ld_tot_cargo

1, 0000 ld_syssel

Sysselsättning och BNP har högsta korrelationen efter transformationen till tillväx-

ten. Detta är naturligt och orsakar inga problem eftersom variablerna inte förekommer

i samma modell.
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