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Samenvatting 
Klimaatverandering is tegenwoordig een belangrijk onderwerp voor veel mensen over de hele 

wereld. Om de klimaatverandering effectief te bestrijden is het belangrijk dat er veel onderzoek 

wordt gedaan naar dit onderwerp. De gevolgen van klimaatverandering verschillen per land net als 

de mate waarin een land onderzoek doet naar klimaatverandering en het voorkomen daarvan door 

middel van duurzame energie.  

In deze scriptie wordt de volgende vraag onderzocht: “Welke factoren verklaren het verschil in 

kennisproductie tussen landen op het gebied van duurzame energie?” Hiervoor wordt een database 

van Scopus gebruikt die alle wetenschappelijke artikelen per land vanaf 1996 tot 2016 heeft 

geïndexeerd. De verklarende factoren voor de landen zijn gevonden door middel van 

literatuuronderzoek en zijn het BNP, de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en de aanwezigheid 

van beleid omtrent duurzame energie.  

Deze scriptie heeft de drie verklarende factoren geanalyseerd door eerst te kijken naar de grafieken 

van de wereld, de regio’s en de landen en vervolgens een correlatie test uit te voeren. De gevonden 

resultaten gaven aan dat BNP en de aanwezigheid van beleid een sterke significant positief correlatie 

vertonen met de kennisproductie van landen per regio en daarom de verschillen kan verklaren. De 

aanwezigheid van fossiele brandstoffen had een gemiddeld tot sterk significant negatief effect voor 

West- en Oost-Europa. Voor Afrika en Noord- en Zuid-Amerika is dit verband weinig aanwezig en 

voor Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten verband is dit significant positief.  

Er is vervolgonderzoek nodig naar de onderliggende factoren van de invloed van fossiele 

brandstoffen en uitgebreider onderzoek naar beleid en de kennisproductie van duurzame energie. 

 

Summary 
Climate change is a relevant topic for many people around the globe. To effectively combat the 

hazards of climate change it is important that sufficient research is done on this topic. The risks of 

climate change vary per country as is the case for the amount of research on climate change and 

renewable energy. 

This thesis has the following research question: “Which factors explain the difference in knowledge 

production between countries on the subject of renewable energy?” A database of Scopus is being 

used which has indexed every scientific article between 1996 until 2016. The underlying factors that 

have been found in the literature for the countries are: the GDP, the availability of fossil fuels and 

the amount of policy for renewable energy.  

This thesis analysed the underlying factors by first analysing the graphs for the world, the regions 

and the countries and then analysing them by using a correlation analysis. The results indicated that 

the GDP and the amount of policy have a strong significant positive effect on the knowledge 

production for a country in the world and per region thus provide an explanation for the difference 

between countries. The availability of fossil fuels had an average significant negative correlation for 

West- and East-Europe. For Africa and North- and South-America there is a low average correlation 

and for East-Asia and Oceania, and the Middle-East there is a strong significant positive correlation.  

Further research is necessary to study the underlying factors for the varying effect of fossil fuels and 

more extensive research is needed for the context and the application of policy for renewable 

energy.   
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Inleiding 
Over de hele wereld zijn mensen in meer of mindere mate bezig met duurzaamheid en 

klimaatproblemen en hoe groene energie deze problemen tegen kan gaan (Lee, Markowitz, Howe, 

Ko, & Leiserowitz, 2015). Afrika wordt gezien als het continent dat het meest kwetsbaar is met 

betrekking tot klimaatverandering (Adenle et al., 2017). Afrika heeft een kleiner budget voor 

duurzame energie dan bijvoorbeeld Europa (RECP, 2012). Niet verrassend omdat Europa een 

sterkere economie heeft en Afrika veel ontwikkelingslanden kent. Naast het verschil in investeringen 

voor duurzame energie is ook de kennisproductie van Afrika naar klimaatproblemen en duurzame 

energie lager dan in andere continenten (RECP, 2012). 

Het verschil in kennisproductie op het gebied van duurzame energie tussen Europa en Afrika is niet 

opmerkelijk. Net als de economie is ook de algehele kennisproductie tussen Afrika en Europa minder 

ontwikkeld. Europa heeft meer geld en daardoor ook meer geld voor onderzoek waardoor zij meer 

kennis kan vergaren (Moghalu, 2014). Kennis staat aan de basis van de technologie en de 

implementatie daarvan is een indicator voor een groeiende aanwezigheid van, in dit geval, 

duurzame energie. Aangezien duurzame energie een oplossing kan bieden voor de 

klimaatproblemen is het belangrijk om te kijken of het verband tussen een groeiende economie en 

kennisproductie ook geldt voor duurzame energie.  

Naast een groeiende economie spelen de aan- of afwezigheid van fossiele brandstoffen (Cherp, 

Jewell, Vinichenko, Bauer, & De Cian, 2013) en adequate beleidsplannen omtrent duurzame energie 

(Cherp, Jewell, Vinichenko, Bauer, & De Cian, 2013) ook een belangrijke rol in de aanwezigheid van 

duurzame energie binnen een land. In de wetenschap is er echter weinig geschreven over de rol van 

de economie, fossiele brandstoffen en beleid bij het verschil in kennisproductie over duurzame 

energie tussen landen.   

Het is maatschappelijk relevant om de onderliggende factoren voor een verschil in kennisproductie 

te onderzoeken, omdat daarmee het beleid van ontwikkelingslanden beter kan worden afgestemd 

op hun situatie. Bij het blootleggen van de onderliggende factoren krijgt een land een beter beeld 

van zijn positie en kan het land passender beleid hanteren aangaande klimaatverandering en 

duurzame energie. Daarnaast is het wetenschappelijk relevant, omdat de wetenschap op het gebied 

van duurzame energie ook een beter beeld van zichzelf krijgt en daardoor kritischer kan zijn op eigen 

onderzoek.  

Om het verschil in kennisproductie te meten wordt in deze scriptie gekeken naar het aantal 

gepubliceerde artikelen op het gebied van duurzame energie, duurzaamheid en klimaatverandering 

van 1996 tot en met 2016. Duurzame energie wordt gezien als een gevolg van duurzaamheid en als 

oplossing voor klimaatproblemen (Lee, Markowitz, Howe, Ko, & Leiserowitz, 2015). Om deze reden 

wordt in deze scriptie de focus vooral gelegd op duurzame energie. 

De volgende vraag wordt gesteld: “Welke factoren verklaren het verschil in kennisproductie tussen 

landen op het gebied van duurzame energie?” De doelstelling van deze scriptie is om meer context 

te bieden voor het verschil in kennisproductie op het gebied van duurzame energie tussen landen. 

Om de leesbaarheid te verhogen worden de termen groene en duurzame energie afwisselend 

gebruikt. Doordat er weinig ondersteunende literatuur is op het gebied van de kennisproductie van 

duurzame energie heeft deze scriptie een exploratief karakter. 

De kennisproductie van een land wordt gemeten naar het aantal wetenschappelijke artikelen dat 

een land heeft geproduceerd op het gebied van duurzame energie. De dataset van de landen en hun 

gepubliceerde literatuur is afkomstig van Scopus en is een index van alle wetenschappelijke 
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literatuur geordend op land, wetenschapsgebied en jaar. In deze scriptie wordt in het eerste 

hoofdstuk literatuuronderzoek gedaan om de onderliggende factoren te kunnen verklaren en de 

meest omschreven factoren behandeld. Aangezien er weinig literatuur is omtrent de 

kennisproductie van duurzame energie worden er factoren gezocht die de relatie van een land tot 

duurzame energie verklaren. Deze factoren zijn het bruto nationaal product (BNP), de aanwezigheid 

van fossiele brandstoffen en de aanwezigheid van reguleringen en beleidsplannen omtrent 

duurzame energie in een land.  

In het volgende hoofdstuk over de methodologie worden deze factoren geoperationaliseerd en de 

hypotheses opgesteld. Deze scriptie kent een exploratief karakter waardoor er eerst wordt gekeken 

naar de grafieken van de verklarende factoren. Vervolgens wordt er gekeken of het verband dat 

zichtbaar is in deze grafieken ook statistisch verklaart kan worden door een correlatie test uit te 

voeren. De verkregen resultaten worden vervolgens besproken en er wordt afgesloten met een 

conclusie en een discussie. 

Zoals zal blijken worden de twee van de drie hypotheses die zijn gesteld in de methodologiesectie 

aangenomen. Dit betekent dat er een positief verband bestaat tussen het BNP en de aanwezigheid 

van beleid in een land. Deze twee factoren kunnen daarom het verschil in kennisproductie tussen 

landen verklaren. Voor de aanwezigheid van fossiele brandstoffen geldt dat het verband per regio 

verschilt. Voor Oost- en West-Europa wordt ook deze hypothese echter voorzichtig aangenomen. 

Theorie 
De huidige wetenschappelijke literatuur laat zien dat er een stijging is in kennisproductie op het 

gebied van duurzame energie (Jacobsson & Johnson, 2000) en specifiek voor Europa (Romo-

Fernández, López-Pujalte, Guerrero Bote, & Moya-Anegón, 2011). Verder onderzoek richt zich vooral 

op specifieke onderwerpen: duurzame energie in Mexico (Alemán-Nava et al., 2014), op 

verschillende methodes van duurzame energieopwekking (Kajikawa, Yoshikawa, Takeda, & 

Matsushima, 2008) of over een specifieke tijdsperiode (Uzun, 2002).  

Onderzoek naar de onderliggende factoren van kennisproductie op het gebied van duurzame 

energie is nauwelijks aanwezig in de literatuur. Er is echter wel veel literatuur over de productie van 

duurzame energie en de onderliggende factoren daarvan. Omdat dit een exploratieve scriptie is 

worden de onderliggende factoren voor de productie van duurzame energie gebruikt om een kader 

te schetsen voor de kennisproductie van groene energie.  

Niet geordend op relevantie worden er in de literatuur overwegend drie factoren genoemd: het 

bruto nationaal product van een land (BNP), de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en de 

aanwezigheid van beleid omtrent de ontwikkeling van duurzame energie.  De termen die worden 

gebruikt in deze theoriesectie zullen verder worden geoperationaliseerd in de methodologiesectie.  

Bruto Nationaal Product 

Er is veel geschreven over de (causale) relatie tussen het BNP en het (fossiele) energieverbruik van 

een land. Tegenwoordig staat echter de relatie tussen duurzame energie en het BNP centraal in de 

wetenschap (Cho, Heo, & Kim, 2015). Over de invloed van groene energie op economische groei 

bestaat onenigheid tussen auteurs. Sommige artikelen vinden geen verband (Ben Aïssa, Ben Jebli, & 

Ben Youssef, 2014; Scrieciu, Rezai, & Mechler, 2013). Terwijl andere artikelen voorzichtig een 

positief verband tussen groene energie en economische groei vinden voor Bangladesh, India, Nepal, 

Pakistan en Sri Lanka (Zeb, Salar, Awan, Zaman, & Shahbaz, 2014) of voor de Europese landen 

(Armeanu, Vintilă, & Gherghina, 2017). 
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Cho et al. (2015) vertellen in hun artikel dat er een verschil is tussen het verband tussen duurzaam 

energieverbruik en BNP bij ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Bij ontwikkelde landen is er op 

de lange termijn een causaal verband waarin een hoger BNP een hogere duurzame energieproductie 

tot gevolg heeft. Daartegenover staan de onderontwikkelde landen. In deze landen heeft een 

verhoogde hoeveelheid aan groene energie een hoger BNP tot gevolg. Op het moment dat hun BNP 

echter stijgt, kan dit weer een positieve invloed hebben op de hoeveelheid duurzame energie. Op 

die manier ontstaat er een causale terugkoppeling.  

Samengevat is de literatuur verdeeld over de invloed van duurzame energie op het BNP en welke 

van deze twee factoren oorzaak of gevolg is. Er is echter wel aangetoond dat een hoger BNP een 

intensievere relatie met duurzame energie tot gevolg heeft. Om deze reden wordt in deze scriptie 

BNP gebruikt om een verhoogde productie op het gebied van groene energie te verklaren.  

Aanwezigheid van fossiele brandstoffen 

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die er miljoenen jaren over doen om gevormd te worden en 

niet tijdig opnieuw kunnen worden aangemaakt. Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn 

(aard)olie, kool en natuurlijke gasproducten (The World Bank, 2017). De aanwezigheid van fossiele 

brandstoffen bepaalt de energie-ontwikkeling. Minder fossiele brandstoffen resulteert in meer 

groene energie omdat alternatieve vormen van energieproductie worden geïntroduceerd om het gat 

van fossiele brandstoffen op te vangen (Cherp, Jewell, Vinichenko, Bauer, & De Cian, 2013).  

Andersom zorgt een grotere aanwezigheid van fossiele brandstoffen ervoor dat er minder duurzame 

energie is. Fossiele brandstoffen vormen een barrière voor duurzame energie omdat de huidige 

structuur, bijvoorbeeld op het gebied van transport, van beide vormen niet compatibel is. Dit zorgt 

ervoor dat landen die gespecialiseerd zijn in fossiele brandstoffen meer moeite hebben om over te 

stappen op duurzame energie (Marques, Fuinhas, & Pires Manso, 2010). Het goedkoper verkrijgen 

van deze brandstoffen leidt tot een lager aandeel van duurzame energie (De Cian, Sferra, & Tavoni, 

2013).  

Landen die op een simpele en goedkope manier aan fossiele brandstoffen kunnen komen, zullen 

minder betrokken zijn met duurzame energie. Voor hen is de noodzaak lager en dientengevolge zal 

hun kennisproductie omtrent groene energie minder zijn. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van 

fossiele brandstoffen ervoor dat er een structuur aanwezig is in het land die niet goed overeenkomt 

met de structuur die past bij duurzame energie. Om deze redenen wordt er een negatief verband 

verwacht tussen de kennisproductie van duurzame energie en fossiele brandstoffen.  

Aanwezigheid van beleid omtrent duurzame energie 

Beleid is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van duurzame energie (Bird et al., 2003; Cherp, 

Jewell, Vinichenko, Bauer, & De Cian, 2013; Gan, Eskeland, & Kolshus, 2007; Harmelink, Voogt, & 

Cremer, 2006; Wang, 2006). Landen waarin duurzame energie op een gestructureerde manier en op 

een grote schaal beleidsmatig wordt geïmplementeerd hebben een groot voordeel. Cherpt et al. 

(2013) vinden dat de invloed van het BNP en fossiele brandstoffen een beduidend mindere rol 

spelen als er goed ontwikkeld beleid aanwezig is. 

De studie van Cherp et al. (2013) is gebaseerd op het toetsen van 450 modellen aan de hand van een 

zogenaamde basisvoorspelling. Deze basisvoorspelling gaat ervan uit dat de huidige trends op het 

gebied van fossiele brandstoffen en BNP niet veranderen. In de studie van Cherp et al. (2013) wordt 

er gekeken naar de invloed van beleid op deze basisvoorspelling aan de hand van simulaties. Zo kan 

er gekeken worden of een verandering van een bepaald beleid meer of minder duurzame energie 

tot gevolg heeft. 
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Het artikel van Cherp et al. (2013) is een theoretisch artikel en net als veel theoretische onderzoeken 

tonen zij een relatie tussen beleid en meer duurzame energie aan. Aguirre en Ibikunle (2014) 

noemen als voorbeelden: Bird et al. (2005), Gan et al. (2007), Harmelink et al. (2006) en Wang 

(2006). Daarnaast vinden zij dat empirisch onderzoek echter beduidend minder positief is over de 

relatie tussen beleid en duurzame energie. Dit zie je terug bij: Carley (2009), Johnstone et al. (2010), 

Marques en Fuinhas (2012), Marques et al. (2010) en Menz en Vachon (2006).  

Het blijkt dat duurzaam energiebeleid van positieve invloed kan zijn, maar dat een verkeerde 

uitvoering voor een averechts effect zorgt. Als er fouten worden gemaakt bij het ontwikkelen en 

implementeren van het beleid dan leidt dit tot minder groene energie. Dit gebeurt vaak als een land 

zijn publieke imago op het gebied van duurzame energie wil opkrikken in plaats van zelf echt 

duurzaam te zijn (Aguirre & Ibikunle, 2014).  

Meer en beter beleid levert een intensievere relatie op met duurzame energie. Beleid dat niet goed 

wordt uitgevoerd kan echter een averechts effect hebben volgens Aguirre en Ibikunle (2014). Over 

het algemeen wordt er echter verwacht in deze scriptie dat meer beleid een intensievere relatie met 

duurzame energie tot gevolg heeft.  

Methodologie 
In deze scriptie wordt gekeken naar de verklaring voor het verschil in productie van 

wetenschappelijke artikelen op het gebied van duurzame energie tussen landen. In de theoriesectie 

zijn drie variabelen, gebaseerd op de huidige literatuur, omschreven die dit verschil kunnen 

verklaren. Deze paragraaf vertelt hoe het verschil in kennisproductie wordt gemeten, hoe de drie 

variabelen worden geoperationaliseerd en wat de hypotheses zijn.  

Duurzame energiewetenschapsproductie per land 

Om te meten wat de wetenschappelijke kennisproductie is van een land op het gebied van 

duurzame energie wordt een database van Scopus gebruikt, waarin alle wetenschappelijke artikelen 

per land van 1996 tot 2016 staan. Deze database is gesorteerd op land en maakt een onderscheid 

van 36 categorieën met subcategorieën. Voor deze scriptie is binnen categorie 2100, Energy de 

subcategorie 2105: Renewable Energy, Sustainability and the Environment gebruikt. De focus ligt in 

deze scriptie echter vooral op duurzame energie omdat dit wordt gezien als het gevolg van 

duurzaamheid en een oplossing voor klimaatproblemen (Lee, Markowitz, Howe, Ko, & Leiserowitz, 

2015). 

In deze scriptie wordt er gekeken naar de verschillen tussen landen. Om een representatieve 

steekproef te kunnen nemen en om elke regio van landen even vertegenwoordigd te laten zijn 

wordt er een gestratificeerde streekproef genomen per continent. Dit gebeurt om te voorkomen dat 

kleine continenten ondervertegenwoordigd zijn in de uiteindelijke steekproef (Bryman, 2008). Er 

wordt een gestratificeerde steekproef genomen uit zes regio’s. Deze regio’s zijn gebaseerd op de 

indicatie van Scopus en de aanwezigheid van voldoende artikelen op het gebied van duurzame 

energie. Voldoende artikelen zijn 100 artikelen in de categorie van Renewable Energy, Sustainability 

and the Environment tussen 1996 en 2016. Deze voorwaarde wordt gesteld om een duidelijke 

ontwikkeling te kunnen schetsen van 1996 tot 2016.  

De steekproeven worden per regio gekozen met een random number generator (Google, 2017). De 

verschillende regio’s zijn Oost-Azië en Oceanië, Oost-Europa, West-Europa, Noord- en Latijns- 

Amerika, het Midden-Oosten, en Afrika. De zes regio’s dienen als de strata en om een significante 

uitspraak te kunnen doen worden er per regio zeven landen gekozen. Dit levert een totaal van 42 
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landen op. Hieronder staan de gekozen landen gesorteerd op regio. In Appendix deel A is een lijst 

met alle beschikbare landen, de gekozen landen en het totaal aantal artikelen per land zichtbaar.  
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De hypotheses die in deze scriptie worden getoetst zijn: 

1. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant positief verklaard 

door het BNP van een land.  

2. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant negatief verklaard 

door de aanwezigheid van fossiele brandstoffen in een land.  

3. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant positief verklaard 

door de hoeveelheid beleidsplannen omtrent duurzame energie in een land.  

Voor het BNP wordt er gebruik gemaakt van de gegevens van The World Bank (2017). Voor fossiele 

brandstoffen wordt gebruik gemaakt van het rapport van Ritchie en Roser (2017). In dit rapport 

worden de beschikbare gegevens van fossiele brandstoffen van de wereld omschreven. Zij 

beschikken over een database van de productie van kool, (ruwe) olie en natuurlijk gas. De productie 

van deze fossiele brandstoffen worden los van elkaar gemeten in terrawattuur. Voor deze scriptie is 

het totaal aan fossiele brandstoffen relevant. Om deze reden worden deze drie vormen opgeteld 

zodat er één getal uitkomt in terrawattuur.   

Voor de beleidsplannen van een land wordt er gekeken naar de database van de International 

Energy Agency (IEA) (International Energy Agency, 2017). De IEA heeft een index waarin alle 

beleidsplannen omtrent duurzame energie zijn verzameld. Binnen deze scriptie wordt er gekeken 

naar het cumulatieve aantal beleidsplannen dat een land heeft ontwikkeld vanaf 1996 tot 2016. Alle 

beleidsplannen voor 1996 worden opgeteld en als beginwaarde meegenomen. Zo ontstaat er een 
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schaal van het totaal aantal beleidsplannen dat is ingevoerd tot en met een bepaald jaar. Niet alle 

onderzochte landen hebben al beleid ontwikkeld dat beschikbaar is gemaakt door de IEA. In dit geval 

wordt de factor beleid als niet van toepassing beschouwd.  

Bij beleid is de kwaliteit en de uitvoering van zeer groot belang. Elk individueel beleid toetsen op zijn 

efficiëntie en effectiviteit ligt echter buiten het bereik van deze scriptie. Om deze reden wordt er 

enkel gekeken naar de hoeveelheid plannen die zijn ingevoerd. Op deze manier wordt er een beeld 

geschetst van landen die bezig zijn met het ontwikkelen van beleid en de invloed daarvan op de 

kennisproductie van duurzame energie. Dit past binnen het exploratieve karakter en geeft ruimte 

voor vervolgonderzoek. In de discussie zal dit punt verder worden besproken.  

Analyse 

De verzamelde data van de drie variabelen wordt geanalyseerd met behulp van SPSS. Omdat deze 

scriptie exploratief is wordt er op twee manieren naar de data gekeken. Allereerst worden er per 

land, per continent en voor de wereld grafieken gemaakt waarin de algemene trend wordt 

onderzocht. Daarna wordt er gekeken in welke mate de verklarende factoren correleren met de 

kennisproductie om de trend uit de grafieken statistisch aan te tonen. Per hypothese worden deze 

drie analyses uitgevoerd. 

Voor de correlatie worden de grafieken gecontroleerd op de assumpties die nodig zijn voor een 

correlatie. Dit betekent dat een grafiek een trend moet aantonen die homogeen verspreid is en 

weinig uitschieters kent. Er wordt gekeken in welke mate de verklarende factoren de verschillen in 

kennisproductie kunnen verklaren en of dit consistent is tussen landen. Van enkele landen zijn 

sommige gegevens van de laatste paar jaar nog niet ingevoerd. In het geval van deze ontbrekende 

data wordt de analyse uitgevoerd tot de laatste beschikbare data.   

Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden er eerst grafieken getoond waarin de verklarende factoren en de 

kennisproductie zichtbaar is. Daarna worden de resultaten van de correlatietest besproken.  

Grafieken 

Hieronder zijn drie grafieken afgebeeld die het BNP, de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en 

beleid van 1996 tot 2016 laten zien tegenover de kennisproductie op het gebied van duurzame 

energie van alle landen die zijn geselecteerd in deze scriptie. De grafieken per regio en per land zijn 

zichtbaar in de appendix C.  
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In deze grafiek is op de y-as het aantal artikelen met 

betrekking tot duurzame energie zichtbaar en op de x-

as het BNP van alle landen die zijn geselecteerd. Er is 

een trend zichtbaar dat naarmate het BNP stijgt het 

aantal artikelen ook stijgt.  

 
 
 
 
 
 

 

 

In deze grafiek staat op de y-as weer de 

kennisproductie en op de x-as deze keer de productie 

van fossiele brandstoffen in terrawattuur. De lijn geeft 

aan dat naarmate de productie van fossiele 

brandstoffen stijgt de productie van kennis op het 

gebied van duurzame energie ook stijgt  

 

 

 

 

 

 

 

In deze grafiek staat op de y-as het aantal artikelen en 

op de x-as het aantal ingevoerde beleidstukken bij 

elkaar opgeteld. Er is een stijgende lijn wat betekent 

dat meer beleid en meer kennisproductie samengaan 

 

 

 

 

 

 

Voor alle grafieken is er een stijgende lijn zichtbaar. Dit betekent dat 

voor de wereld geldt dat zodra één van de verklarende factoren stijgt; de kennisproductie met 

Grafiek 1 Kennisproductie tegenover het BNP van de 
wereld in dollars 

Grafiek 2 Kennisproductie tegenover de productie van 
fossiele brandstoffen  voor de wereld in terrawatuur 

Grafiek 3 Kennisproductie tegenover het aantal 
beleidsstukken van de wereld 
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betrekking tot duurzame energie ook stijgt. De grafieken van de regio’s zijn zichtbaar in appendix 

deel C en de grafieken van de landen in appendix deel D. Om de relatie die zichtbaar is in een grafiek 

te analyseren wordt er een correlatietest gedaan. Dit zorgt ervoor dat er een gedetailleerder beeld 

ontstaat van de relatie. De grafieken van de landen en de regio’s worden daarom hier niet 

besproken, maar geanalyseerd aan de hand van een correlatietest.   

Correlatie 

Met een correlatie wordt er gekeken, in het geval dat er twee interval variabelen zijn, naar de 

Pearson’s R. Deze geeft aan in welke mate de gegevens van een factor overeenkomen met de 

kennisproductie van duurzame energie. Voor een zwakke positieve correlatie ligt deze Pearson R 

waarde tussen de .0 en .29, voor een gemiddelde correlatie ligt deze tussen de .30 en .69 en voor 

een sterke correlatie tussen de .70 en 1.0. Voor een negatieve correlatie geldt hetzelfde, maar zijn 

de getallen negatief dus .0 tot -.29, -.30 tot -.69 en -.70 tot -1.0, voor een zwakke, gemiddelde of 

sterke correlatie respectievelijk. 

De Pearson R-waardes en de significantie per land staan in tabel 1 van appendix deel B. In appendix 

deel C zijn omschrijvende statistieken gegeven voor de wereld en de verschillende regio’s. In deze 

scriptie wordt er gewerkt met een significantie kleiner dan 0.05. De gevallen waarin deze 

significantie overschreden wordt staan dikgedrukt in tabel 1. Voor de gevallen waarin een 

scatterplot niet de juiste vorm heeft voor een correlatie analyse wordt dit resultaat onderstreept en 

dik gedrukt.  

Voor de relatie tussen BNP en het aantal gepubliceerde artikelen omtrent duurzame energie geldt 

dat enkel voor Oekraïne en Libië er geen significant verband is. Voor de overige landen is deze relatie 

wel significant. De gemiddelde Pearson R-waarde over de hele wereld voor BNP is .747, een sterke 

correlatie, met een maximum van .959 (China) en een minimum van .467 (Japan). De verschillende 

regio’s tonen weinig verschil met betrekking tot hun R-waardes van het BNP. West-Europa kent de 

kleinste gemiddelde R-waarde met een gemiddelde van .603, dit duidt op een hoge gemiddelde 

correlatie. Dit betekent dat over het algemeen het BNP een goede verklaring vormt voor de 

kennisproductie over de wereld. Voor West-Europa is dit verband het minst sterk, gemiddeld .470. 

De relatie tussen de productie van fossiele brandstoffen en de productie van kennis over duurzame 

energie is voor zeven landen niet significant en voor drie landen zijn er geen of onvoldoende 

gegevens beschikbaar. Voor de R-waarde van de wereld geldt dat deze ver uit elkaar liggen. Het 

gemiddelde ligt op .113 met een maximum van .972 (Thailand) en een minimum van -.945 (Verenigd 

Koninkrijk). Er geldt dat alleen voor de regio Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten er een 

overwegend positief verband is met een gemiddelde van .809 en .494, respectievelijk. Voor het 

Midden-Oosten liggen deze waardes echter wel ver uit elkaar. Zo heeft Israël een waarde van .914, 

zeer sterk positief, en Jordanië, uit dezelfde regio, een waarde van -.769, sterk negatief. Dat de 

waardes ver uit elkaar liggen geldt ook voor de overige regio’s. 

Voor Oost- en West-Europa is er een negatief verband en ligt het gemiddelde net onder de -.5. Voor 

Afrika en Noord- en Zuid-Amerika ligt het gemiddelde tussen de .1 en .2. Er zijn dus grote verschillen 

per continent en per land voor de waardes die de kennisproductie op het gebied van duurzame 

energie verklaren. In totaal zijn er negentien en ook negentien landen die een negatief verband 

tonen met de kennisproductie.1 

                                                           
1 De overige landen hebben of te weinig gegevens beschikbaar of vertonen een te klein verband. 
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Voor de relatie tussen beleid en de duurzame kennisproductie geldt dat er elf landen zijn waarvan 

de grafiek aangeeft dat er geen correlatieanalyse mogelijk is. Dit is het geval wanneer de gegevens te 

ver uit elkaar liggen of er geen duidelijke curve zichtbaar is. Daarnaast zijn er voor drie landen geen 

gegevens beschikbaar. Voor het Midden-Oosten kunnen alleen de gegevens van Iran en de 

Verenigde Arabische Emiraten worden gebruikt en voor Afrika is dat enkel Ethiopië en Kenia.  

In de wereld is er een positief verband tussen beleid en de kennisproductie. Het gemiddelde ligt op 

.861, een sterke positieve correlatie, met een standaarddeviatie van .091. Dit verschilt niet veel per 

continent. Oost-Europa en Noord- en Zuid-Amerika hebben elk waardes die tussen de .6 en de.9 

liggen. Daarmee vertonen zij de grootste spreiding. Dit betekent dat over de hele wereld de 

aanwezigheid van beleid een significante en goede verklaring biedt voor de kennisproductie van 

duurzame energie. Over het Midden-Oosten en Afrika valt er echter weinig te zeggen doordat per 

regio slechts twee landen beschikbaar zijn.  

Interpretatie 

Het blijkt dat er over het algemeen een positieve relatie is voor de drie verklarende factoren en de 

kennisproductie met betrekking tot groene energie. Dit was zichtbaar omdat alle grafieken een 

stijgende lijn vertoonden. Dit betekent dat zodra het BNP, de productie van fossiele brandstoffen of 

de aanwezigheid van beleid stijgt het aantal artikelen omrent duurzame energie ook stijgt.  

Vervolgens is er gekeken naar de Pearson R’s correlatie waarin naar vorenkomt dat voor het BNP en 

voor de aanwezigheid van beleid er een significant sterke correlatie is met de kennisproductie. Zij 

hebben een mondiaal gemiddelde waarde van .747 en .861 respectievelijk. Dit betekent dat zodra 

het BNP of de aanwezigheid van beleid stijgt de kennisproductie ook stijgt. De R-waarde van beleid is 

hoger dan die van het BNP en heeft daarom het meeste invloed.  

Voor de relatie tussen de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en kennisproductie zijn er grote 

verschillen tussen landen. De R-waarde van de wereld ligt op .113, een zwakke positieve correlatie, 

met een standaarddeviatie van .720. Dit geeft aan dat er grote verschillen zijn in de waardes tussen 

landen. De hypothese die in deze scriptie is gesteld, is dat een stijgende kennisproductie van 

duurzame energie overeenkomt met een dalende productie van fossiele brandstoffen. Dit blijkt 

echter niet het geval. Zeker in Oost-Azië met China en Thailand, met R-waardes van .796 en .972 

respectievelijk, blijkt er een sterk positief verband te zijn. Voor Oost- en West-Europa daarentegen is 

er wel een negatief verband gevonden. De aanwezigheid van dit gemiddeld sterke verband zorgt 

ervoor dat hypothese twee voor deze regio’s voorzichtig wordt aangenomen.  

Voor het BNP en het beleid van een land is er een overwegend positief en significant verband op de 

duurzame kennisproductie voor de wereld en voor de afzonderlijke regio’s. Voor de relatie tussen 

fossiele brandstoffen en de duurzame kennisproductie op het gebied van energie is dit verband ook 

vaak significant; echter kan de aard positief dan wel negatief zijn. Hypothese één en hypothese drie 

worden aan de hand van deze analyses aangenomen. Hypothese twee wordt voor de wereld en alle 

regio’s verworpen, maar behalve voor West- en Oost-Europa wordt zij voorzichtig aangenomen. 

 

Verklaringen 

Voor de gevonden variabelen geldt dat de verklaring voor hun invloed wisselend makkelijk te vinden 

is. Het BNP van een land is een indicatie voor de ontwikkeling van een land. Gepaard met de relatie 

tussen wetenschap en ontwikkeling is het daarom voor de hand liggend dat BNP een verklaring 

vormt voor een hogere kennisproductie. In deze scriptie is aangetoond dat dit verband ook geldt 

voor duurzame energie.  
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Terwijl de relatie tussen BNP en de kennisproductie van duurzame energie niet verwonderlijk is, is 

de gevonden relatie met de aanwezigheid van fossiele brandstoffen opmerkelijker. De hypothese 

voor de relatie tussen de kennisproductie en fossiele brandstoffen ging ervanuit dat een dalende 

productie van fossiele brandstoffen een stijgende kennisproductie van groene energie zou hebben. 

Uit de resultaten blijkt echter dat dit verband slechts beperkt terug te vinden is.  

Voor Oost- en West-Europa wordt de hypothese bevestigd. Voor Noord- en Zuid-Amerika is dit 

verband niet meer aanwezig en bij Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten is dit verband 

tegenovergesteld. Daar vertonen de meeste landen een positieve relatie met duurzame energie. Dit 

betekent dat naarmate de productie van kennis omtrent duurzame energie stijgt, de productie van 

fossiele brandstoffen ook stijgt.  

Oost- en West-Europa gebruiken waarschijnlijk, zo wordt verklaard door de theorie, hun stijging in 

duurzame energie om hun productie van fossiele brandstoffen tegen te gaan. Afrika en Noord- en 

Zuid-Amerika vertonen grote verschillen tussen landen. Dit betekent dat sommige landen dezelfde 

ontwikkeling volgen als Oost- en West-Europa, maar dat sommige landen de ontwikkeling volgen 

zoals die zich voltrekt in Oost-Azië en Oceanië en het Midden-Oosten.  

In Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten is de productie van fossiele energie tegelijkertijd 

gestegen met de duurzame kennisproductie. Dit staat haaks op de hypothese uit deze scriptie. De 

verklaring voor het omgekeerde effect kan gezocht worden in het feit dat voor deze landen de 

relatie met BNP wel significant is. Zoals verteld in de theoriesectie is er een algemeen verband 

tussen de ontwikkeling van een land en het verbruik van energie. Dit betekent dat de stijging van de 

productie van fossiele brandstoffen door Oost-Azië en Oceanië, en het Midden-Oosten verklaard kan 

worden door een stijgend BNP. Andersom geldt dat de minder sterke correlatie van West- en Oost-

Europa en het BNP een verklaring biedt voor hun negatieve relatie met fossiele brandstoffen. Er is 

geen fossiele energie nodig om de ontwikkeling van de landen te forceren waardoor de focus op 

duurzame energie kan worden gericht.  

Het blijft echter een dubieus punt omdat aan de ene kant deze regio’s de kennis heeft om duurzaam 

te zijn, maar dit niet doet zodat hun ontwikkeling stijgt. De gegevens uit deze scriptie zijn echter van 

enige periode geleden en tegenwoordig laat China, het grootste en belangrijkste land van Oost-Azië 

en Oceanië, zien dat zij graag willen meewerken aan duurzame energie (Van Noort, 2017). Hopelijk 

zullen de landen van deze regio de ontwikkeling die zij meemaken gebruiken om hun focus te 

verleggen naar duurzame energie.  

De gemiddelde R-waarde van beleid is erg hoog (.861) met een kleine standaardafwijking (.091). Dit 

geeft aan dat er een sterke relatie is tussen beleid en de kennisproductie van duurzame energie. Dit 

wordt onderstreept door de literatuur. De vraag of het simplistische beeld van beleid dat deze 

scriptie hanteert terecht is, wordt in de discussie behandeld.   

Conclusie en discussie 
In deze scriptie is de vraag gesteld: Welke factoren verklaren het verschil in kennisproductie tussen 

landen op het gebied van duurzame energie? Voor de verklarende factoren is literatuuronderzoek 

gedaan. Daaruit bleek dat er weinig bekend was over de factoren die invloed hebben op de 

kennisproductie van duurzame energie. Om die reden is er gekeken naar literatuur die een sterke 

relatie tussen de verklarende factoren en duurzame energie beargumenteert. Deze factoren zijn: het 

bruto nationaal product, de aanwezigheid van fossiele brandstoffen en de aanwezigheid van beleid. 



13 
 

Om deze drie factoren te toetsen zijn de volgende hypotheses opgesteld:  

1. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant positief verklaard 

door het BNP van een land.  

2. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant negatief verklaard 

door de aanwezigheid van fossiele brandstoffen in een land.  

3. De kennisproductie op het gebied van duurzame energie wordt significant positief verklaard 

door de hoeveelheid beleidsplannen omtrent duurzame energie in een land.  

Vervolgens zijn de gegevens van The World Bank (2017), Ritchie en Roser (2017), en de International 

Energy Agency (IEA) gebruikt om een analyses uit te voeren over het verband met het aantal 

gepubliceerde artikelen over duurzame energie afkomstig van Scopus. Eerst werd er gekeken naar 

de grafieken van de wereld, de regio’s en de landen en vervolgens naar de correlatie tussen de 

verklarende factoren en de kennisproductie op het gebied van duurzame energie. 

Naar aanleiding van de resultaten zijn hypothese één en hypothese drie aangenomen en wordt 

hypothese twee verworpen voor alle regio’s en de wereld. Voor Oost- en West-Europa echter wordt 

zij voorzichtig aangenomen. Dit betekent dat de hoofdvraag beantwoord kan woorden door te 

stellen dat het BNP en de aanwezigheid van beleid een verklaring bieden voor het verschil in 

kennisproductie omtrent duurzame energie tussen landen. Voor de aanwezigheid van fossiele 

brandstoffen geldt dat daarmee de verschillen niet verklaard kunnen worden, behalve voor de 

regio’s Oost- en West-Europa.  

De hypotheses van deze scriptie zijn opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek. In de literatuur 

is er echter weinig geschreven over de onderliggende factoren voor de kennisproductie omtrent 

duurzame energie. Er is grondig onderzoek verricht in meerdere databases, Google Scholar en Web 

of Science, en er zijn geen artikelen gevonden die hier betrekking op hebben. Wel zijn er artikelen 

gevonden die een verklaring bieden voor de aanwezigheid van duurzame energieproductie. Deze 

bronnen zijn gebruikt om verklarende factoren te identificeren. Dit is deels een goede keuze 

gebleken omdat twee van de drie hypotheses zijn aangenomen. Voor fossiele brandstoffen is de 

relatie echter onduidelijk. Het is mogelijk dat vervolgonderzoek aanwijst dat de aanwezigheid van 

fossiele brandstoffen geen duidelijke verklaring biedt voor de kennisproductie van duurzame 

energie.  

De gekozen literatuur focust zich daarnaast vooral op duurzame energie terwijl de database ook 

Sustainability en the Environment meeneemt. Deze begrippen tonen een nauw verwantschap met 

duurzame energie en in deze scriptie ligt de focus op duurzame energie omdat dit beide omhelst. 

Toch zouden er andere resultaten kunnen zijn zodra de focus naar deze twee onderwerpen wordt 

verlegd. Dit is een goede start voor vervolgonderzoek.  

Daarnaast is in deze scriptie beleid meegenomen, maar enkel als cijfer. Daardoor wordt de context 

van beleid niet meegenomen, maar deze context is voor beleid wel belangrijk.  De data van beleid is 

ook cumulatief waardoor er altijd een stijging plaatsvindt en zodra er een stijging is op het gebied 

van de kennisproductie is, zal dit al snel een verklaring vormen. 

In de literatuur wordt beleid genoemd als een van de belangrijkste factoren, daarom is er besloten 

dat het een belangrijk onderdeel van deze scriptie moet zijn. Het is echter buiten het bereik van deze 

scriptie om elke beleid te toetsen op effectiviteit en efficiëntie. Omdat deze scriptie een exploratief 

karakter heeft, is er daarom besloten om beleid slechts te testen aan de hand van aantallen aan te 

houden, ook al is het verband misschien opzichtig. 
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Vervolgonderzoek kan kijken naar de context van dit beleid en wat daarvan de invloed is op de 

kennisproductie. Voor het BNP geldt dat de relatie met fossiele en duurzame energie al veel 

onderzocht is dus vervolgonderzoek in dit gebied geen prioriteit heeft. Voor de productie van 

fossiele brandstoffen is er wel vervolgonderzoek nodig. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van de 

resultaten kan niet worden verklaard door de theorie.  
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Deel A 

Beschikbare landen met meer dan 100 artikelen en geselecteerde 

landen 
Land Regio Totaal aantal 

documenten 

Land Regio Totaal aantal 

documenten 

Algerije Afrika 1330 Polen Oost-Europa 1997 

Libië Afrika 103 Oekraïne Oost-Europa 526 

Ghana Afrika 166 Colombia Latijns Amerika 535 

Ethiopië Afrika 151 Argentinië Latijns Amerika 1078 

Tanzania Afrika 115 Cuba Latijns Amerika 153 

Tunesië Afrika 1166 Chili Latijns Amerika 603 

Zuid-Afrika Afrika 1773 Uruguay Latijns Amerika 115 

Kameroen Afrika 121 Brazilië Latijns Amerika 4512 

Nigeria Afrika 1151 Venezuela Latijns Amerika 133 

Marokko Afrika 670 Mexico Latijns Amerika 2598 

Kenia Afrika 276 Verenigde 
Staten 

Noord-Amerika 54628 

Vietnam Aziatische regio 278 Canada Noord-Amerika 10402 

Filippijnen Aziatische regio 319 Egypte Midden-Oosten 1859 

Pakistan Aziatische regio 1039 Libanon Midden-Oosten 300 

Indië Aziatische regio 18300 Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

Midden-Oosten 742 

Japan Aziatische regio 15099 Turkije Midden-Oosten 5647 

Maleisië Aziatische regio 4423 Jordanië Midden-Oosten 534 

Indonesië Aziatische regio 773 Oman Midden-Oosten 232 

Singapore Aziatische regio 2656 Qatar Midden-Oosten 378 

Zuid-Korea Aziatische regio 11522 Israël Midden-Oosten 1128 

Hong Kong Aziatische regio 2054 Koeweit Midden-Oosten 274 

Sri Lanka Aziatische regio 241 Iran Midden-Oosten 4508 

Taiwan Aziatische regio 7237 Saoedi-Arabië Midden-Oosten 2036 

Thailand Aziatische regio 1865 Irak Midden-Oosten 303 

Bangladesh Aziatische regio 589 Oostenrijk West-Europa 1689 

Nepal Aziatische regio 144 Griekenland West-Europa 2812 

Oezbekistan Aziatische regio 923 België West-Europa 2551 

China Aziatische regio 51612 Verenigd 
Koningkrijk 

West-Europa 13388 

Nieuw Zeeland Pacifisch gebied 1198 Cyprus West-Europa 339 

Australië Pacifisch gebied 7977 Denemarken West-Europa 3687 

Estland Oost-Europa 279 Zwitserland West-Europa 2996 

Bulgarije Oost-Europa 332 Finland West-Europa 2022 

Macedonië Oost-Europa 127 Frankrijk West-Europa 8743 

Kroatië Oost-Europa 400 Zweden West-Europa 4560 

Hongarije Oost-Europa 540 Nederland West-Europa 4570 
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Litouwen Oost-Europa 417 Spanje West-Europa 9295 

Letland Oost-Europa 260 IJsland West-Europa 216 

Tsjechische 
Republiek 

Oost-Europa 786 Ierland West-Europa 1054 

Roemenië Oost-Europa 983 Italië West-Europa 9064 

Slowakije Oost-Europa 220 Portugal West-Europa 2597 

Slovenië Oost-Europa 575 Noorwegen West-Europa 2022 

Russische 
Federatie 

Oost-Europa 1987 Duitsland West-Europa 12770 

Servië Oost-Europa 1179    

Tabel 1: Landen die beschikbaar waren per regio en dikgedrukt de landen die zijn geselecteerd met 

de Random Number Generator (Google, 2017) 

 

Deel B 

Pearson’s R correlatie coëfficiënt van alle landen gesorteerd op regio 
 

 

Land b BNP Sig. BNP b Fossiele 
brandstoffen 

Sig. Fossiele  
Brandstoffen 

b Beleid Sig. Beleid 

Afrika 

Libië .165 .542 -0.440 .059 .515 .017 

Ethiopië .887 .000 NVT NVT .824 .000 

Tanzania .651 .002 .577 .010 .819 .000 

Tunesië .633 .003 -.687 .001 923 .000 

Nigeria .759 .000 .517 .024 .757 .000 

Marokko .575 .006 -.125 .611 .635 .002 

Kenia .886 .000 -.239 .325 .897 .000 

Oost-Azië en Oceanië 

Fillipijnen .782 .000 .677 .001 .783 .000 

Pakistan .749 .000 .832 .000 .852 .000 

Japan .467 .033 -.361 .129 .902 .000 

Maleisië .884 .000 .592 .008 .917 .000 

Thailand .941 .000 .972 .000 .954 .000 

China .959 .000 .796 .000 .994 .000 

Nieuw 
Zeeland 

.831 .000 .044 .859 .836 .000 

Oost-Europa 

Estland .811 .000 .905 .000 .889 .000 

Macedonië .533 .013 -.469 .043 NVT NVT 

Hongarije .562 .008 -.767 .000 .817 .000 

Slowakije .637 .002 -.679 .001 .806 .000 

Slovenië .729 .000 -.679 .001 .795 .000 

Polen .796 .000 -.807 .000 .940 .000 

Oekraïne .008 .972 -.573 .010 .602 .004 

Noord- en Zuid- Amerika 
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Cuba .805 .000 .552 .014 NVT NVT 

Uruguay .777 .000 .616 .005 .861 .000 

Brazil .794 .000 .907 .000 .932 .000 

Venezuela .773 .000 -.757 .000 .679 .001 

Mexico .867 .000 -.469 .043 .980 .000 

Verenigde 
States 

.905 .000 .902 .000 .870 .000 

Canada .864 .000 .641 .003 .922 .000 

Midden-Oosten 

Egypte .929 .000 .574 .001 .935 .000 

Libanon .750 .000 .680 .009 NVT NVT 

Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

.878 .000 .881 .000 .952 .000 

Jordanië .792 .000 -.769 .000 .750 .000 

Israel .935 .000 .914 .000 .925 .000 

Koeweit .694 .001 .663 .004 .761 .000 

Iran .789 .000 .702 .001 .945 .000 

West-Europa 

Griekenland .470 .032 -.711 .000 .890 .000 

Verenigd 
Koninkrijk 

.660 .001 -.945 .000 .839 .000 

Nederland .659 .001 -.447 .660 .924 .000 

Spanje .617 .003 -.867 .000 .919 .000 

IJsland .507 .019 -.683 .001 .663 .001 

Ierland .787 .000 -.601 .006 .880 .000 

Portugal .523 .015 .708 .001 .782 .000 

Tabel 1: De correlatiecoëfficiënten in Pearson R van alle geselecteerde landen, dikgedrukt betekent 

dat de relatie niet significant is, dik gedrukt en onderstreept betekent dat de scatterplot niet 

voldeed aan de voorwaardes voor een correlatietest 
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Deel C 

Grafieken en correlaties van de wereld en regio’s 
 

Wereld 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 40 ,467 ,959 ,74618 ,138542 

R Fossiele 35 -,945 ,972 ,11314 ,719848 

R Beleid 27 ,602 ,994 ,87359 ,080912 

Valid N (listwise) 24     

Tabel 2: R-waardes van de wereld  
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Afrika 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 6 ,575 ,887 ,73183 ,133777 

R Fossiele 5 -,687 ,577 ,00860 ,534921 

R Beleid 2 ,824 ,897 ,86050 ,051619 

Valid N (listwise) 3     

Gegevens over de R-waardes van landen uit Afrika 
 

Oost-Azië en Oceanië 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 7 ,467 ,959 ,80186 ,166818 

R Fossiele 5 ,592 ,972 ,80900 ,171887 

R Beleid 6 ,783 ,994 ,88683 ,078492 

Valid N (listwise) 4     

Gegevens over de R-waardes van landen uit Oost-Azië en Oceanië 

 

 

 
Oost-Europa 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 6 ,533 ,811 ,67800 ,118639 

R Fossiele 7 -,807 ,905 -,43843 ,603241 

R Beleid 6 ,602 ,940 ,80817 ,115477 

Valid N (listwise) 5     

Gegevens over de R-waardes van landen uit Oost-Europa 
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Noord- en Zuid-Amerika 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 7 ,773 ,905 ,82643 ,051704 

R Fossiele 8 -,757 ,907 ,22738 ,700922 

R Beleid 6 ,602 ,980 ,86117 ,134227 

Valid N (listwise) 5     

Gegevens over de R-waardes van landen uit Noord- en Zuid-Amerika 

 

 

 
Midden Oosten 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 7 ,694 ,935 ,82386 ,092093 

R Fossiele 6 -,769 ,914 ,49417 ,632386 

R Beleid 2 ,945 ,952 ,94850 ,004950 

Valid N (listwise) 2     

Gegevens over de R-waardes van landen uit het Midden-Oosten 

 

 

 
West-Europa 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R BNP 7 ,470 ,787 ,60329 ,110861 

R Fossiele 5 -,945 ,708 -,48320 ,679207 

R Beleid 6 ,782 ,924 ,87233 ,053832 

Valid N (listwise) 5     

Gegevens over de R-waardes van landen uit West-Europa 
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Deel D 

Grafieken en correlatiecoëfficiënten van alle landen op alfabetische 

volgorde 
 

 

 
Brazilië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,794** ,907** ,932** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Canada 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,864** ,641** ,922** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,003 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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China 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,959** ,796** ,994** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Cuba 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,805** ,552* .b 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,014 .  

N 20 19 0 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 

Egypte 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,929** ,574* ,935** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,010 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Estland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,811** ,905** ,889** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 20 18 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Ethiopië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,887** .a ,824** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

. ,000  

N 21 7 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 

 

 
 

Fillipijnen 

 

 

 

 
 
 



25 
 

 
 

 

Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,782** ,677** ,783** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,001 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Griekenland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,470* -,711** ,890** 1 

Sig. (2-tailed) 
,032 

,000 ,000  

N 21 20 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hongarije 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,562** -,767** ,817** 1 

Sig. (2-tailed) 
,008 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

IJsland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,507* -,684** ,663** 1 

Sig. (2-tailed) 
,019 

,001 ,001  

N 21 20 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Iran 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,789** ,702** ,945** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,001 ,000  

N 20 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Ierland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

 Docs Pearson 

Correlation 

,787** -,601** ,880** 

 
Sig. (2-

tailed) 

,000 ,006 ,000 

 N 21 19 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Israël 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,935** ,914** ,925** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Japan 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,467* -,361 ,902** 1 

Sig. (2-tailed) 
,033 

,129 ,000  

N 21 19 21 21 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Jordanië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,792** -,769** ,750** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Kenia 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,866** ,897** 1 -,239 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000  ,325 

N 21 21 21 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Koeweit 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,694** ,633** ,761** 1 

Sig. (2-tailed) 
,001 

,004 ,000  

N 20 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

Libanon 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,750** ,680** .b 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,001 .  

N 21 19 0 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 
  



41 
 

 

Libië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,442 -,440 ,753** 1 

Sig. (2-tailed) 
,051 

,059 ,000  

N 20 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Macedonië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,533* -,469* .b 1 

Sig. (2-tailed) 
,013 

,043 .  

N 21 19 0 21 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

 
 

Maleisië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,825** ,592** ,836** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,008 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Mexico 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,867** -,445 ,980** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,056 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Marokko 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,575** -,125 ,635** 1 

Sig. (2-tailed) 
,006 

,611 ,002  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Nederland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,659** -,108 ,924** 1 

Sig. (2-tailed) 
,001 

,660 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Nieuw Zeeland 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,831** ,044 ,836** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,859 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Nigeria 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,759** ,517* ,757** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,024 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Oekraïne 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,008 -,573* ,602** 1 

Sig. (2-tailed) 
,972 

,010 ,004  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Pakistan 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,849** ,832** ,852** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Polen 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,796** -,807** ,940** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Portugal 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,523* ,708** ,782** 1 

Sig. (2-tailed) 
,015 

,001 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Slovenië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,729** -,867** ,795** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Slowakije 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,637** -,679** ,806** 1 

Sig. (2-tailed) 
,002 

,001 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Spanje 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,617** -,887** ,979** 1 

Sig. (2-tailed) 
,003 

,000 ,000  

N 21 20 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tanzania 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,651** ,577** ,819** 1 

Sig. (2-tailed) 
,002 

,010 ,000  

N 20 19 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Thailand 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,941** ,972** ,954** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Tunesië 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,633** -,687** ,899** 1 

Sig. (2-tailed) 
,003 

,001 ,000  

N 20 19 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Verenigde Arabische Emiraten 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,878** ,881** ,952** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Verenigd Koningkrijk 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,660** -,945** ,839** 1 

Sig. (2-tailed) 
,001 

,000 ,000  

N 21 20 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Verenigde Staten 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,905** ,902** ,870** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uruguay 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,777** ,616** ,861** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,005 ,000  

N 21 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Venezuela 
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Correlations 

 GDP Fossil Policy Docs 

Docs Pearson Correlation ,773** -,757** ,679** 1 

Sig. (2-tailed) 
,000 

,000 ,001  

N 18 19 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 


