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Sammanfattning  

Denna uppsats undersöker effekterna av korruption på BNP-tillväxt per capita. Förutom 

korruptionens direkta effekt analyseras korruptionens indirekta effekter via överföringskanaler. De 

överföringskanaler som testas är utbildningsnivå, privata investeringar, offentlig konsumtion och 

handel. Direkt och indirekt effekt summeras sedermera och utgör korruptionens totala effekt på 

BNP-tillväxt per capita. Dessa effekter undersöks med ekonometriska metoder där en multipel linjär 

regression genomförs med minstakvadratmetoden. Analysen baseras på data för de 35 OECD-

länderna över tidsperioden 1996-2014. Resultatet av regressionsanalysen visar en negativ direkt 

effekt av korruption på tillväxt, vilket stödjer tidigare forskning. Endast överföringskanalerna 

offentlig konsumtion och handel uppvisar signifikanta resultat. Korruption genom offentlig 

konsumtion visar på ett positivt samband med BNP-tillväxt per capita medan korruption genom 

handel visar på det motsatta. Den totala effekten är negativ.  

Nyckelord: Korruption, BNP-tillväxt per capita, överföringskanaler, direkt effekt, indirekt effekt, 

total effekt.   
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1. Introduktion  

Att ett hederligt och rättskaffens samhälle är eftersträvansvärt råder det få oenigheter om. Ett 

okorrumperat samhälle är dock en ren utopi då fenomenet korruption av olika grad går att finna i 

alla ekonomier (Pellegrini och Gerlagh 2008, 246). Enligt World Economic Forums kalkyler från 

2014 beräknades årligen totalt 2,6 triljoner amerikanska dollar betalas i muthärvor vilket utgör 5 % 

av världens BNP. Det är alltså inte enbart en fråga om etik, det handlar även om betydande resurser 

som i korruptionssyfte omfördelas i alla världens ekonomier (CleanGovBiz, 2014).  

I en historisk kontext föreligger konsensus om att korruption varit närvarande så länge som 

människan existerat (Törnvall 2016, 22). Några fall av betydande korruption har uppmärksammats i 

närliggande tid. Ryssland fick som värdland för olympiska spelen 2014 utstå hård kritik och 

granskning. Det uppdagades att det mesta utöver idrotten i sig skedde osportsligt och stora 

mutskandaler kom upp till ytan (Rensfeldt, 2014). Sverige, tillsammans med Danmark och Finland, 

står överst på listan över de länder med lägst korruption i världen. Men inte ens i de bästa av länder 

har bestickningen visat sig eliminerad. Det svensk-finska bolaget Telia Sonera, som dessutom ägs 

till 37 procent av svenska staten, har visat sig ägnas åt tvivelaktiga och omoraliska affärer för egen 

vinning på den internationella arenan (Transparency International, 2015).  

Korruptionsbrott tenderar dock att vara svårupptäckta då parterna är mån om att allmänheten förblir 

ovetandes. Dessa typer av brott avviker från annan brottslighet då den utsatte sällan har ett ansikte 

eftersom det ofta rör sig om ett företag, en kommun eller en stat. Korruptionsbrott upplevs sällan på 

individnivå utan skadan slås ut på större grupper eller en hel befolkning vilket straffar samhället 

kollektivt (Törnvall 2016, 9-10). Legitimiteten för samhällsinstitutioner undermineras med minskat 

förtroende som följd (Regeringskansliet 2015, 7). Korruption kan påverka effektivitet såväl som 

fördelning i samhället (Andersson et al. 2014, 40). För att fler ska kunna leva ett gott liv krävs 

ökade resurser och tillväxt i någon mening blir således essentiell. Frågan är om denna 

allokeringsförlust som följer av korruption sätter käppar i hjulet för ekonomisk tillväxt? Vissa 

forskare hävdar att korruption kortsiktigt bidrar till att effektivisera offentliga förfaranden och 

politiska stelheter (Leff 1964). På lång sikt menar andra forskare att korruption bidrar till 

snedvridning på marknaden vilket hämmar ekonomisk tillväxt (Mauro 1995).  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida korruption påverkar BNP-tillväxt per capita. 

Om så är fallet, vilken blir då den direkta, indirekta och totala effekten? Genom vilka 

överföringskanaler har korruption störst indirekt effekt på BNP-tillväxt per capita? 

Inledningsvis redogör avsnitt 2 för tidigare forskning. Därefter presenteras den teoretiska 

referensramen i avsnitt 3 och i avsnitt 4 introduceras datamaterial. Avsnitt 5 behandlar metod och 

avsnitt 6 innehåller deskriptiv statistik. Resultatet presenteras i avsnitt 7 och diskuteras i avsnitt 8.   

1.1 Avgränsningar  

På grund av uppsatsens omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Den empiriska analysen baseras 

på data för samtliga 35 OECD-länder (Bilaga 1 i Appendix) för tidsperioden 1996-2014. Detta 

relativt långa tidsintervall har valts för att kunna fånga upp eventuella förändringar i tillväxt. Val av 

variabler i modellen har begränsat tidsperioden då datamaterial varit svårtillgängligt för vissa av 

dem. 

Det optimala hade varit om möjlighet fanns att undersöka alla världens länder. Men i och med 

begränsad tid har ett urval gjorts för samtliga OECD-länder. Detta för att OECD-länderna är  

relativt lika ekonomiskt men spridningen i korruptionsmåttet är ganska stor länderna emellan.  
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2. Tidigare forskning  

Det har avsnittet presenterar tidigare forskning inom området. Avsnittet inleds med en genomgång 

av teoretisk forskning och därefter presenteras de huvudsakliga resultaten från den empiriska 

forskningen om korruption och tillväxt.  

2.1 Teoretisk forskning 

Redan på 1960-talet fanns det forskare som teoretiskt studerade effekterna av korruption i termer av 

ekonomisk tillväxt. Den amerikanske ekonomen Nathaniel H. Leff (1964, 13) belyste både för,- och 

nackdelar med korruptionens effekt på tillväxt. Leff argumenterade för att korruption inte 

nödvändigtvis behöver vara ogynnsam utan kan även ha positiva effekter. Detta på grund av att 

bestickning kan komma att effektivisera byråkratin. Detta tankesätt delade den amerikanske 

statsvetaren Samuel P. Huntington (1968, 68). Med tillväxt som utgångspunkt argumenterade 

Huntington för att det enda som är värre än ett samhälle med en trög, övercentraliserad och opålitlig 

byråkrati är ett samhälle med en trög, övercentraliserad och pålitlig byråkrati. Detta antagande 

skulle således förklara korruptionens positiva inverkan på tillväxt.  

Francis T. Lui (1985, 28, 760) belyste också fördelarna med korruption ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Enligt denna argumentation skulle mutor fungera som ett smörjmedel för en ineffektiv 

byråkrati. Lui skapade en kömodell enligt vilken aktörer med olika värdering av tid skulle rankas 

olika. Analogt med denna hypotes skulle byråkrater ge förtur i kön åt de som värderar tid högst. De 

köande skulle kunna ta mutor till sitt förfogande för att således påskynda den byråkratiska 

processen. I en senare studie utförd av samma forskare framhölls att korruption har en långsiktig 

och en kortsiktig effekt. Den första effekten styrkte Luis tidigare studie, att bestickning på kort sikt 

har en positiv inverkan på effektivitet. Den långsiktiga effekten av korruption gav en negativ effekt 

på ekonomisk tillväxt. En ytterligare modell som kom att skapas i linje med detta förhållningssätt 

till korruption och tillväxt var en så kallas anbudsmodell. Paul J. Beck och Michael W. Maher 

(1986, 5) skapade ursprungligen denna modell och argumenterade för att mutor i en 

budgivningsprocess kan främja effektivitet. Korruption skulle enligt Beck och Maher medföra 

konkurrens om de knappa statliga resurserna med resultat att tjänsterna tillhandahålls mer effektivt 

än de annars skulle ha gjort. Denna modell utvecklades vidare av Da-Hsiang Donald Lien (1986, 

337) som även fångade upp korruptionens påverkan på ekonomisk tillväxt. Denna studie gav 

ytterligare stöd åt Beck och Mahers hypotes. Korruptionens fördelar framfördes också av Andrei 
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Shleifer och Robert W. Vishny (1994, 1013). De menade att bestickning möjliggör för privata 

aktörer att köpa sig ur en stel byråkrati. Mutor går hand i hand med graden av politisk kontroll och 

skulle på så vis kunna upphäva den skadliga effekten som statlig reglering medför på tillväxt.  

Det finns även teoretisk forskning som stödjer det motsatta, det vill säga att korruption skulle ha en 

negativ effekt på tillväxt. Vito Tanzi (1998, 582) invände mot tidigare argumentation och menade 

att de företag som betalar höga mutor inte nödvändigtvis behöver vara de mest ekonomiskt 

effektiva. I forskningen framgick det att korruption minskar de offentliga inkomsterna och ökar 

offentlig konsumtion. Detta medför ett större budgetunderskott vilket försvårar för regeringen att 

bedriva en sund finanspolitik. Det är troligt att bestickning ökar inkomstskillnaderna eftersom det 

tillåter välbärgade individer att sko sig på statens verksamhet på bekostnad av resten av 

populationen. Korruption skulle således snedvrida marknader och resursfördelning vilket sannolikt 

skulle minska den ekonomiska tillväxten.. Toke S. Aidt (2003, 635) observerade också de negativa 

effekterna av korruption på tillväxt. I forskningsartikeln motsatte sig Aidt ideén om att mutor 

effektiviserar en annars trög marknad. Huvudargumentationen var att företag inte ägnar sig åt 

korruption för att bli mer effektiva utan snarare i ett vinstmaximerande syfte. Det skulle leda till en 

suboptimal användning av resurser vilket följaktligen skadar den makroekonomiska tillväxten. 

2.2 Empirisk forskning  

En tidig empirisk studie av korruptionens inverkan på tillväxt presenterades av Mauro (1995, 

683-705). Mauro undersökte den totala effekten av korruption på tillväxt under perioden 

1960-1985. Analysen fokuserade främst på de sekundära effekterna som exempelvis kan uppstå 

genom politisk obalans och privata investeringar. Det index som användes för att beskriva 

korruption var Business International. Slutsatserna i denna studie var att graden av investeringar är 

mindre i länder med hög korruption vilket indirekt påverkar tillväxten i BNP per capita negativt. 

Det negativa sambandet mellan korruption och tillväxt gav både statistisk och ekonomisk 

signifikans. 

Mauro (1998, 263-267, 278) byggde vidare på studien från 1995 och analyserade huruvida 

korrumperade makthavare kan komma att påverka offentlig konsumtion. Denna studie baserades på 

ett annat korruptionsindex kallat International Country Risk Guide (ICRG) samt Total Government 

Consumption Expenditure som mäter offentlig konsumtion. Mauro använde data för åren 
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1982-1995 från drygt 100 länder. Denna studie gav ett negativt signifikant samband mellan 

korruption och offentlig konsumtion. En ökad korruption skulle således också minska offentliga 

investeringar i utbildningssektorn. Mauro uttryckte en oro över detta då tidigare litteratur visat att 

utbildning är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och skulle därför påverka indirekt. 

Pak-Hung Mo (2001, 66-77) introducerade ett nytt synsätt gällande korruptionens effekt på tillväxt. 

Med utgångspunkt i Mauros studie från 1995 utvecklade Mo en ny analysram för att studera 

effekterna av korruption och genom vilka överföringskanaler korruption påverkar BNP-tillväxt. De 

överföringskanaler som nu låg i fokus för modellen var investeringar, humankapital och politisk 

instabilitet vars effekter på BNP-tillväxt analyserades både indirekt och direkt. Corruption 

Perception Index (CPI) var det mått som användes för att beskriva korruption. Studien baserades på 

data från 46 länder inom tidsintervallet 1970-1985. Resultatet i denna empiriska analys visade att 

korruption genom överföringskanalen politisk instabilitet hade störst negativ indirekt påverkan på 

tillväxt. Det gick även att påvisa korruptionens direkta effekt vilken uppgick till 11,8 %. 

Lorenzo Pellegrini och Reyer Gerlagh (2004, 433-443) återupptog Mos studie från 2001 och 

beaktade ytterligare en överföringskanal, handelsöppenhet. De använde sig av samma 

korruptionsindex som Mo men nu studerades korruptionens påverkan på 48 länders BNP-tillväxt 

per capita under tidsperioden 1975-1996. Ett negativt samband uppvisades mellan korruption och 

tillväxt. Det huvudsakliga resultatet som presenterades visade på att överföringskanalerna 

investeringar och handelsöppenhet stod för den största delen indirekt effekt av korruption på 

tillväxt. Av den totala effekten utgjorde den direkta effekten 19 % medan den indirekta effekten 

uppgick 81 %. Vidare studerade även Axel Dreher och Thomas Herzfeld (2005, 1, 9-10) effekten av 

korruption på BNP-tillväxt och BNP-tillväxt per capita. Denna analys sträckte sig mellan åren 

1975-2001 och baseras på 71 länder. I modellen inkluderades sex överföringskanaler vilka var 

utbildningsnivå, bistånd, statens omfattning, inflation, investeringar och förväntad livslängd. Till 

skillnad från föregående studie användes nu korruptionsindexet International Country Risk Guide 

(ICRG). Som tidigare empiriska studier kunde även Dreher och Herzfeld påvisa att korruption gav 

negativ effekt på ekonomisk tillväxt. 

Mohamed Dridi (2013) presenterade en studie i syfte att undersöka genom vilka överföringskanaler 

korruption sannolikt påverkar ekonomisk tillväxt. Undersökningen byggde vidare på Mo (2001) och 

Pellegrini och Gerlagh (2004) men omfattade nu 82 länder under perioden 1980-2002. 
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Korruptionsindexet som användes i denna studie var International Country Risk Guide (ICRG). I 

regressionen blev de två variablerna politisk instabilitet och humankapital signifikanta. De visade 

sig vara de överföringskanaler med störst effekt och stod för 70 % av den totala negativa effekten. 

Överföringskanalerna inflation och investeringar testades också men resultatet blev insignifikant. 

Dridi fann att när korruptionsindexet ökar med en enhet så minskar den årliga tillväxttakten med 0,9 

% (Dridi 2013, 1, 13-19). 
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3. Teori  

Detta avsnitt kommer behandla tillväxtteori vilket omfattar neoklassisk och endogen tillväxtteori. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om korruptionens påverkan på ekonomisk tillväxt.  

3.1 Exogen tillväxtteori 

Solow-Swan modellen är en utgångspunkt inom neoklassisk tillväxtteori. Denna tillväxtmodell 

förklarar hur befolkningstillväxt och sparkvot påverkar kapitalackumulation, vilket i sin tur 

bestämmer ekonomisk tillväxt. Modellen utvecklades ursprungligen av Robert Solow 1956 

(Mishkin 2012, 149, 163). Solow belyste framförallt substitutionen mellan arbetskraft och kapital. 

Dock presenterades ytterligare en tillväxtmodell samma år, oberoende av Solows arbete. Detta 

bidrag framställdes av Trevor Swan som utöver arbetskraft och kapital presenterade en mer 

fullständig analys av teknologisk utveckling. Solow behandlade detta mer ingående i en separat 

publikation 1957 (Dimand och Spencer 2009, 122).  

Den neoklassiska tillväxtmodellen har två huvudfunktioner; produktionsfunktionen och 

investeringsfunktionen. Kärnan i Solow-Swan modellen är den aggregerade produktionsfunktionen 

per arbetare. I funktionen antas konstant skalavkastning och avtagande marginalprodukt av kapital. 

Inom produktionsfunktionen transformeras insatsfaktorerna kapital och arbetskraft till output. 

Variabeln teknologisk utveckling anses vara exogent given och modellen förklarar inte hur 

teknologin förändras över tid. För investeringsfunktionen antas en sluten ekonomi där offentlig 

konsumtion är lika med noll. I termer av per arbetare innebär detta att den totala efterfrågan på 

produktion är summan av konsumtion per arbetare plus investeringar per arbetare. 

Investeringsfunktionen förklarar hur kapital, arbetskraft och output varierar över tid. I modellen är 

sparkvoten exogent given och antas vara lika med investeringar (Mishkin 2012, 149-151).  

I Solow-Swan modellen är kapital en stock medan investeringar är inflöden och deprecieringar är 

utflöden. Investering och depreciering är två krafter som bestämmer förändringar i kapitalstocken. 

Till investeringar räknas inköp av nya maskiner och fabriker som bidrar till ökat kapital. Förslitning 

av befintliga investeringar bidrar till minskad kapitalstock och kallas depreciering. Det tillstånd i 

ekonomin där inflödet är lika med utflödet kallas steady-state. I detta stadie hålls kapitalstocken per 

capita konstant då samma mängd kapital som slits ut ersätt med nytt. Eftersom ingen förändring 

sker kommer således output per capita hållas konstant. Om investeringar överstiger deprecieringar 
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kommer kapitalstocken och output vara större än läget i steady-state, allt uttryckt i per capita. 

Tvärtom skulle gälla i det fall då investeringar underskrider deprecieringar. Enligt neoklassisk 

tillväxtteori kommer ekonomin på lång sikt röra sig mot jämvikten steady-state (Mishkin 2012, 

151-154). Senare har modellen utvecklats genom att inkludera humankapital som fångas upp av 

utbildningsnivå. Det har observerats att högre utbildningsnivå skulle leda till ökad i output i steady-

state (Carlin och Soskice 2006, 505). 

Ekonomisk konvergens är ett viktigt resultat i exogen tillväxtteori. I enlighet med Solow-Swan 

modellen bygger konvergensteorin på samma antaganden. Det antas att ekonomin rör sig mot 

steady-state men denna teori diskuterar olika länders konvergens mot samma jämvikt. Teorin om 

konvergens delas in i två inriktningar; absolut och betingad. Absolut konvergens innebär att 

samtliga länder har identiska produktionsfunktioner, sparkvoter och befolkningstillväxt och därmed 

rör sig mot samma steady-state. Detta innebär att länder med olika kvoter av arbetskraft och kapital 

konvergerar mot samma jämvikt med liknande nivå på output per capita som följd. Ett land som är 

fattigt karaktäriseras av lägre nivå på kapitalstock och output. Denna ekonomi skulle växa i 

snabbare takt än ett rikt land vilket således skulle leda till konvergens. Konvergensen kan förklaras 

genom avtagande marginalprodukt på kapitalstocken. Ju större kapitalet blir, desto mindre blir 

nyttan av att tillföra ytterligare en enhet. När nivån på kapital per capita är lägre är produktion per 

capita i genomsnitt högre vilket medför en snabbare tillväxttakt. Hypotesen om betingad 

konvergens framhåller att länder har olika produktionsfunktion, sparkvot och populationstillväxt. 

Samtliga ekonomier skulle fortfarande gå mot steady-state men jämvikten skulle skilja sig åt. 

Likartade länder skulle i detta fall grupperas och konvergens skulle ske mellan dem  (Mishkin 2012, 

154-156, 158).  

Solow-Swan modellen beskriver ekonomisk tillväxt och försöker även förklara varför vissa länder 

är rikare än andra med hjälp av konvergensteori. I den exogena tillväxtteorin finns dock vissa 

begränsningar. För det första har absolut konvergens inte kunnat påvisas vilket främst kan bero på 

att många ekonomier skiljer sig mycket åt. Skillnaden beror främst på olika produktivitet, vilken i 

Solow-Swan modellen antas vara identisk länder emellan. Vid test har betingad konvergens 

uppvisat större signifikans och är därför mer trovärdig. För det andra misslyckas även Solow-Swan 

modellen förklara kvarstående ökning av levnadsstandard, vilket anses vara ett centralt inslag i 

modern ekonomi. I modellen kan endast teknologisk utveckling förklara tillväxt i levnadsstandard. 
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Teknologisk utveckling är som ovan nämnt exogent given och bestäms utanför modellen vilket 

således minskar modellens legitimitet (Mishkin 2012, 156, 164).  

3.2 Endogen tillväxtteori 

Solow-Swan modellen lyckas inte förklara varför levnadsstandarden i världens ekonomier ökar över 

tid och därför måste även teknologisk utveckling studeras. Genom ökat humankapital växer 

innovationer fram vilket skapar teknologisk utveckling som vidare frambringar tillväxt. Nya idéer 

bygger på gamla vilket är teknologins drivande kraft. Teknologisk utveckling måste således ges 

endogent i modellen vilket drev Paul Romer till utvecklandet av endogen tillväxtteori (Mishkin 

2012, 186-187).  

Teorin bygger på idéen om att befolkningen ägnar sig åt forskning och utveckling som genererar 

ekonomisk tillväxt. Romer-modellen skiljer sig från Solow-Swan modellen med avseende på 

kapitalavkastning. I denna modell överges antagandet om avtagande avkastning på kapital och 

istället antas en balanserad ekonomisk tillväxt där kapitalavkastningen är konstant. Inom teknologi 

finns ingen rivalitet vilket medför att idéer kan utvecklas oändligt många gånger för skapa nya 

innovationer, varor och tjänster. Genom att införa icke-rivalitet av teknologi i tillväxtmodellen kan 

ekonomisk tillväxt per capita förklaras. I Solow-Swan modellen exkluderas detta vilket medför att 

teknologisk utveckling per capita kommer vila i ett stabilt tillstånd utan tillväxt i steady-state. I den 

endogena tillväxtmodellen kommer ekonomin fortsätta växa med teknologisk utveckling och 

ekonomin kommer därmed aldrig hamna i steady-state. Med dessa antaganden kommer ekonomier 

aldrig konvergera utan snarare fortsätta divergera från varandra (Mishkin 2012, 187-188).  

3.3 Korruption och ekonomisk tillväxt  

Med ovan nämnda tillväxtteorier som utgångspunkt har flera forskare undersökt korruptionens 

påverkan på tillväxt via överföringskanaler. Raul A. Baretto (2000, 36, 52) resonerade kring 

korruptionens betydelse i den neoklassiska tillväxtmodellen. Baretto fokuserade på korruption inom 

offentlig sektor vilket inkluderades i tillväxtmodellen. Bestickning inom offentlig sektor 

definierades enligt Baretto som när en offentlig aktör utnyttjar sin maktposition för egen vinning. 

Variabeln korruption inom offentlig sektor behandlades endogent i modellen. Baserat på denna teori 

finns tre olika fall hur korruption inom offentlig sektor kan påverka tillväxt. Det första fallet belyser 

en korruptionsfri ekonomi. Där skulle priset på offentliga varor och tjänster vara lika med 

marginalkostnaden som vid fullständig konkurrens. Det andra fallet är en ekonomi där offentliga 
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aktörer tillskansar sig varor och tjänster för egen vinning. Eftersom aktörerna inte betalar för detta 

skulle marginalkostnaden vara lika med noll. Prissättningen blir således lägre än under fullständig 

konkurrens vilket enligt denna teori skulle öka effektiviteten ytterligare. Det tredje fallet är en 

situation där offentliga aktörer har befogenhet att sälja varor och tjänster utan risk att bli upptäckt. I 

ett sådant fall skulle det vara optimalt för dessa aktörer att ta ut ett överpris likt fallet vid monopol. 

Monopolprissättning ger sämre förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Tillväxten blir därför lidande 

till följd av korruption. Modellen som Baretto presenterar har en enkel teoretisk ram inom vilken 

grad av korruption samt dess effekter på inkomst, konsumtion och tillväxt kan identifieras (Baretto 

2000, 38, 42).  

Paolo Mauro har som nämnt i tidigare forskning haft en betydande roll inom detta 

forskningsområde. Till skillnad från Baretto diskuterade Mauro korruptionens påverkan på tillväxt 

utifrån både neoklassisk och endogen tillväxtteori. Mauro satte upp ett dataset med flera variabler 

men fokuserade främst på överföringskanalerna investeringar och byråkrati. I en endogen 

tillväxtmodell antas korruption påverka tillväxt genom byråkratisk ineffektivitet på två olika sätt. 

Antingen kan tillväxten påverkas indirekt genom färre investeringar eller direkt på grund av 

missallokering av investeringar sektorer emellan. I en neoklassisk tillväxtmodell antas korruption 

påverka nivån på inkomst i steady-state. Det kan inträffa genom exempelvis snedvridning av 

produktion mellan sektorer. När ekonomin ännu inte nått steady-state kan därför högre korruption 

leda till en lägre tillväxttakt. Dessutom skulle byråkratisk ineffektivitet även sänka 

marginalprodukten av kapital, vilket således skulle sänka investeringstakten (Mauro 1995, 704).  
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4. Ekonometrisk metod  

I detta avsnitt presenteras den empiriska metoden. Inledningsvis introduceras den valda 

regressionsmodellen och de ingående variablerna. Vidare kommer antaganden och avgränsningar 

för modellen diskuteras. Slutligen behandlas estimering av korruptionens direkta, indirekta och 

totala effekt på BNP-tillväxt per capita.  

4.1 Regressionsmodell  

Nedan presenteras den linjära regressionsmodell som estimeras. Denna analys baseras på årsdata 

och samtliga förklarande variabler är laggade en tidsperiod (t-1). Data behandlas på detta sätt för att 

undvika eventuella problem med omvänd kausalitet. Med utgångspunkt i tidigare studier och teori 

har nedanstående variabler valts ut. 

yj,t = β0 + β1Yj,t-1 + β2CPIj,t-1 + β3UTBj,t-1+ β4INVj,t-1 + β5KONj,t-1 + β6POPj,t-1 + β7HANj,t-1 + εj,t-1 (1) 

yj,t är benämningen på den beroende variabeln och uttrycker BNP-tillväxt per capita för land j i 

tidpunkt t. BNP per capita uttrycks som Yj,t-1 i regressionsmodellen för land j i tidpunkt t-1. I 

enlighet med konvergensteorin avtar tillväxttakten i samband med att ekonomin rör sig mot steady-

state. Det förväntade värdet på betakoefficienten är således negativ.  Den oberoende variabeln vars 

effekt undersöks i denna studie betecknas CPIj,t-1. Korruptionsindexet CPI observeras för land j i 

tidpunkt t-1.  

Den oberoende variabel som beskriver utbildningsnivå för land j i tidpunkt t-1 är UTBj,t-1. Inom 

endogen tillväxtteori återfinns ofta humankapital som en förklarande variabel av vikt för ekonomisk 

tillväxt varför den också inkluderas i denna regressionsmodell. Det finns svårigheter vid mätning av 

humankapital och därför används utbildningsnivå som proxyvariabel. Utbildningsnivå är också en 

möjlig överföringskanal. Mauro (1998, 278) diskuterade betydelsen av en minskad 

utbildningssektor vid hög korruption vilket således skulle påverka ekonomisk tillväxt negativt. 

Signifikanta resultat har även påvisats i andra studier där humankapital inkluderats i modellen 

(Dridi 2013, 1).  

INVj,t-1 är en oberoende variabel står för privata investeringar för land j i tidpunkt t-1. Enligt 

tillväxtteori är investeringar inflödet i kapitalstocken och är därför en avgörande faktor för dess 
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storlek. Kapitalstocken är en viktig komponent i modellen eftersom den styr tillväxtens riktning. 

Privata investeringar används därför som proxyvariabel för att beskriva kapitalstocken. Utöver 

teoretisk förankring av denna variabels betydelse för tillväxt har den även använts i empiriska 

studier. Sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt med privata investeringar som 

överföringskanal studerades av Mauro (1995, 705) där resultatet blev signifikant. Denna variabel 

anses därför rimlig att inkludera i modellen.  

Offentlig konsumtion för land j i tidpunkt t-1 benämns KONj,t-1. Denna variabel är en tänkbar 

överföringskanal för korruptionens effekt på BNP-tillväxt per capita. Detta för att tidigare studier 

uppvisat ett negativt signifikant samband mellan korruption och offentlig konsumtion på BNP-

tillväxt per capita (Mauro 1998, 263). POPj,t-1 beskriver populationstillväxt för land j i tidpunkt t-1. 

Denna variabel inkluderas i modellen då den är en grundläggande beståndsdel i ekonomisk 

tillväxtteori. Detta för att populationstillväxt påverkar ekonomisk tillväxt genom   

kapitalackumulation. Handel mätt som andel av BNP för land j i tidpunkt t-1 betecknas som 

HANj,t-1. I denna analys används handel som proxyvariabel för att beskriva handelsöppenhet. Detta 

för att tidigare studier använt handel som överföringskanal för korruption på ekonomisk tillväxt 

vilket resulterat i ett negativt signifikant samband (Pellegrini och Gerlagh 2004).  

4.2  Antaganden 

I denna analys skattas en multipel linjär regression med minstakvadratmetoden (OLS). Med OLS 

som metod är estimatorn konsistent, väntevärdesriktig och effektiv vilket gör metoden lämplig för  

analysen (Stock och Watson 2014, 162, 167). Att estimatorn är konsistent hänger ihop med lagen 

om de stora talen. Det innebär att vid stora stickprov kommer estimatorn ge värden nära väntevärdet 

i populationen (Stock och Watson 2014, 94). Konsistens föreligger om sannolikheten att 

stickprovsmedelvärdet hamnar nära det sanna medelvärdet ökar när stickprovet blir större. En 

väntevärdesriktig estimator innebär att vid oändligt antal stickprov från samma population skulle 

stickprovsmedelvärdet i genomsnitt vara lika med det sanna medelvärdet i populationen. Den mest 

effektiva estimatorn är den som uppvisar lägst varians av samtliga väntevärdesriktiga estimatorer 

(Westerlund 2005, 84-85). För att minstakvadratmetoden ska vara konsistent, väntevärdesriktig och 

effektiv måste några antaganden vara uppfyllda.  

Det första antagandet som måste vara uppfyllt gäller slumptermen εj,t i regressionsanalysen. Ingen 

korrelation bör uppvisas mellan slumpterm och oberoende variabler, E[εj | Xj] = 0. Vidare ska 
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slumptermen vara normalfördelad kring väntevärdet noll, det vill säga medelvärdet för residualerna 

ska anta värdet noll. Det andra antagandet som måste vara uppfyllt är att observationerna emellan 

ska vara både oberoende och identiskt fördelade. Om observationerna dras slumpmässigt från en 

stor population och [Xj, Yj], j = 1, … ,n är antagandet uppfyllt. Det tredje antagandet för 

minstakvadratmetoden är att stora outliers osannolika. En outlier är värden på Xj och Yj som 

avviker från andra observationer. Stora outliers påverkar estimaten och kan således ge upphov till 

missvisande resultat i regressionen. De ovan nämnda antagandena gäller vid enkel regression. Vid 

multipel regressionsanalys tillkommer dock ytterligare ett antagande. Detta antagande säger att 

perfekt multikolinjäritet inte får förekomma. Perfekt multikolinjäritet uppstår då två oberoende 

variabler förklarar samma sak, en variabel är därmed en linjär funktion av en annan (Stock och 

Watson 2014, 170-174, 246). 

Det finns många fördelar med minstakvadratmetoden vid regressionsanalys. Dock medför metoden 

vissa avgränsningar då de ovan nämnda antagandena måste vara uppfyllda. Ett exempel är när stora 

outliers observeras i datamaterialet vilket tenderar att snedvrida analysen. Eftersom 

minstakvadratmetoden är känslig för avvikande observationer bör det tas i beaktande vid tolkning 

av resultaten. Om outliers upptäcks måste dessa undersökas noggrant för att säkerställa att de är 

korrekt insamlade samt att de hör hemma i datamaterialet (Stock och Watson 2014, 175).  

Ett annat exempel är om perfekt multikolinjäritet föreligger. I detta fall uppstår problem vid 

hantering av datat i statistiska program. Beroende på hur programmet hanterar perfekt 

multikolinjäritet kommer en av följande inträffa: antingen plockas en variabel bort, alternativt 

vägrar programmet genomföra en OLS-regression. När perfekt multikolinjäritet uppstår beror det 

ofta på ett logiskt misstag i val av variabler. Generellt kan datamaterialet modifieras för att 

eliminera problemet (Stock och Watson 2014, 246).  
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4.3 Direkt, indirekt och total effekt  

Effekterna av korruption på BNP-tillväxt per capita kan delas in i direkt och indirekt effekt. Den 

direkta effekten innebär att korruption påverkar BNP-tillväxt per capita utan omvägar. I denna 

uppsats är en överföringskanal en variabel som har effekt på ekonomisk tillväxt men också påverkas 

av korruption. Vid indirekt effekt påverkar därför korruption BNP-tillväxt per capita via 

överföringskanaler. Dessa två effekter utgör tillsammans total effekt. Denna uppsats följer Mo 

(2001, 75)  och skattar följande ekvation:  

 

                                                                                                                       (2) 
Korruptionens totala effekt på BNP-tillväxt per capita  
ÖK = överföringskanal  

Vid beräkning av total effekt genomförs en regressionsanalys där samtliga variabler inkluderas. 

Direkt effekt ges av betakoefficienten för korruptionsindexet i analysen. Vid tolkning av indirekt 

effekt beaktas i ett första led överföringskanalernas betakoefficienter som utgör en effekt på den 

beroende variabeln. Därefter genomförs en enskild regressionsanalys för varje överföringskanal där 

de sätts som beroende variabler och korruption som oberoende. Detta för att undersöka 

korruptionens direkta effekt på överföringskanalerna. För att beräkna korruptionens indirekta effekt 

på BNP-tillväxt per capita multipliceras därefter betakoefficiententen för överföringskanalernas 

inverkan på BNP-tillväxt per capita med betakoefficienten för korruptionens inverkan på 

överföringskanalerna. Total effekt beräknas genom addering av direkt effekt och indirekt effekt för 

samtliga överföringskanaler (Mo 2001, 72-76).  

4.4 Metodens svagheter   

Modellen som presenterats ovan har som nämt använts i tidigare publicerat arbete. Dock finns vissa 

svagheter i modellen som är värda belysa. Dessa kommer att diskuteras i detta stycke. Inledningsvis 

redogörs för vissa antaganden som måste vara uppfyllda vid användandet av multipel linjär 

regression med minstakvadratmetoden. Ett av dessa är att ett oberoende antas mellan de förklarande 

variablerna i modellen. Vid beräkning av korruptionens direkta effekt på BNP-tillväxt per capita 

antas antagandet vara uppfyllt. I metodens andra steg, det vill säga beräkningen av korruptionens 

indirekta effekt på BNP-tillväxt per capita, kan antagandet om oberoende inte vara uppfyllt. Detta 

för att korruption sätts som beroende variabel i andra steget där de förklarande variablerna är 
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samma som antagits vara oberoende från korruption i första steget. För varje överföringskanal 

existerar en sann modell vilka också med säkerhet inkluderar fler än en variabel. När den indirekta 

effekten ska mätas blir ekvationerna därmed felspecificerade vilket medför en överskattning av 

parametervärdena. Detta är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet.  
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5. Datamaterial och beskrivning av variabler 

I denna studie används data för de 35 OECD-länderna (se Bilaga 1 i Appendix för lista över länder) 

över tidsperioden 1996-2014. Datamaterialet är hämtat från Transparency International, 

Världsbanken och OECD. Nedan följer beskrivningar av samtliga variabler som därefter summeras 

i Tabell 1.  

BNP-tillväxt per capita  

Data för BNP-tillväxt per capita är hämtat från OECDs databank (2016). Variabeln uttrycks som en 

procentuell årlig tillväxttakt.  

BNP per capita 

BNP per capita inkluderas i analysen och är hämtat från OECD (2016). Denna variabel uttrycks i 

amerikanska dollar (USD) per capita där basåret för variabeln är 1993.   

Korruption 

Det finns olika tillvägagångssätt för att mäta korruption vilket genererar olika korruptionsmått 

(Andersson et al. 2014, 62). I denna studie används korruptionsindexet CPI som hämtats från 

Transparancy International (2016). För vissa år antar indexet värden från 0 till 10 och för andra år 0 

till 100. På grund av detta skalas indexet om så det enbart antar värden från 0 till 10 där 0 innebär 

mycket hög korruption och 10 innebär mycket låg korruption. Korruptionsmåttets begränsning är att 

det baseras på experters uppfattningar om korruption snarare än faktisk korruption (Andersson et al. 

2014, 17).  

Utbildningsnivå  

Datamaterialet för utbildningsnivå är hämtat från Världsbanken (2016) och benämns Gross 

Enrolment Ratio (GER). Denna variabel mäter total inskrivning i secondary school (högstadie och 

gymnasie eller motsvarande) som procent av befolkningen. GER kan överstiga 100 % på grund av 

över,- och underåriga som börjar skolan tidigt eller sent.  

Privata investeringar  

Gross Fixed Capital Formation (GFCF) är det mått som används för privata investeringar och är 

hämtat från OECD (2016). GFCF definieras som förvärvet och skapandet av tillgångar av 
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producenter för eget bruk. Variabeln anges ursprungligen i miljoner USD men skrivs om som andel 

av BNP.  

Offentlig konsumtion  

Det mått som förklarar offentlig konsumtion i denna uppsats är General Government Final 

Consumption Expenditure. Det inhämtade datat kommer från Världsbanken (2016) och uttrycks 

som procent av BNP. Måttet inkluderar alla statliga löpande utgifter för inköp av varor och tjänster, 

inklusive löner. 

Populationstillväxt  

Populationstillväxt mäts som en årlig tillväxttakt och är uttryckt i procent. Statistiken har samlats in 

från Världsbanken (2016) och omfattar samtliga invånare oavsett juridisk status eller 

medborgarskap. Det enda undantaget är flyktingar som saknar uppehållstillstånd då de fortfarande 

räknas som invånare i sitt hemland.  

Handel  

Handel beskrivs som summan av import och export för varor och tjänster. Datat hämtat från 

Världsbanken (2016) och uttrycks i procent av BNP. 

!17



Tabell 1. Beskrivning av data  

Variabel Variabelbeskrivning Källa 

BNP-tillväxt per capita 
(y)

Procentuell årlig tillväxttakt i BNP per 
capita

OECD

BNP per capita (Y) Real BNP per capita i miljoner USD Världsbanken och OECD

Korruption (CPI) Index 0 - 10 Transparency 
International

Utbildningsnivå  
(UTB)

Procentuell andel av befolkningen inskrivna 
i ”secondary school”

Världsbanken

Privata investeringar 
(INV)

Procentuell andel av BNP OECD

Offentlig konsumtion 
(KON)

Procentuell andel av BNP Världsbanken

Populationstillväxt 
(POP)

Årlig procentuell tillväxttakt i population Världsbanken

Handel (HAN) Procentuell andel av BNP Världsbanken
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6. Deskriptiv statistik  

I datamaterialet finns vissa bortfall som bör tas i beaktande. För korruptionsmåttet CPI saknas data 

för några länder under åren 1996-1998. Variabeln humankapital saknar framförallt data för år 1997 

där 10 bortfall observerades. Under ytterligare några år saknas även data, men bara för ett fåtal 

länder. Bortfall noterades även för variabeln politisk instabilitet under åren 1997, 1999 och 2001. 

Trots de observerade bortfallen gjordes bedömningen att samtliga länder ändå skulle inkluderas i 

analysen. Detta på grund av att datamaterialet fortfarande anses vara omfattande samt att små 

variationer i variablerna observeras från år till år. För de saknade observationerna görs ett 

genomsnitt av värden baserat på föregående och efterföljande år. Utifrån det behandlade 

datamaterialet summeras samtliga variabler med deskriptiv statistik i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik 

Analysens beroende variabel BNP-tillväxt per capita (y) uppmätte ett medelvärdet till 1,943 med en 

standardavvikelse på 3,134. Estland är det land som i datamaterialet både visat på högst och lägst 

tillväxt. 1997 hade landet en BNP-tillväxt per capita på cirka 13 procentenheter. En stark 

nedåtgående riktning noterades dock under åren 2008 och 2009. Under 2009 observerades en 

minskning i BNP-tillväxt per capita med knappt 15 procentenheter. Detta tyder på stora svängningar 

i landets tillväxttakt mellan åren. Grannlandet Lettland uppvisade också en drastisk nedgång i BNP-

tillväxt per capita under dessa år. Tillväxttakten minskade med cirka 13 procentenheter under 2009. 

Variabel Obs. Medelvärde Standardavvikelse Min Max

BNP-tillväxt per capita 
(y)

665 1,943 3,134 -14,559 13,081

BNP per capita (Y) 665 29512,871 13612,661 6164,803 98863,041

Korruption (CPI) 665 6,886 1,913 2,66 10

Utbildningsnivå (UTB) 665 104,949 15,739 52.561 164,812

Privata investeringar 
(INV)

665 0,229 0,039 0.116 0,379

Offentlig konsumtion 
(KON)

665 18,887 3,862 9.951 28,064

Populationstillväxt 
(POP)

665 0,589 0,734 -2,082 2,891

Handel (HAN) 665 88,391 51,703 18,756 374,148
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BNP-tillväxten per capita för Estland och Lettland kan således ses som två outliers i datamaterialet 

under 2009 (se Bilaga 2 i Appendix). De flesta andra länder visade också på minskad tillväxttakt 

under dessa år, vissa även på negativ tillväxttakt. En förklaring till detta är finanskrisen som växte 

fram under denna period. 

I Tabell 2 kan utläsas att det genomsnittliga värdet för den oberoende variabeln korruption (CPI) är 

6,886. Länder som uppmäter värden i närhet av genomsnittet är till exempel Frankrike, Irland, 

Österrike och Chile. År 1997 värderades Mexicos korruption till 2,66 vilket är det lägst uppmätta 

värdet i denna studie. De länder som uppvisar lägst korruption är Danmark och Finland. Vissa år har 

de bedömts uppfylla kraven för högsta betyg, det vill säga 10 på indexskalan.  

Ovan har en överskådlig bild av datamaterialet presenterats. För att utföra en regressionsanalys 

krävs dock en mer djupgående undersökning av det insamlade datat. Två viktiga företeelser att ta 

hänsyn till är heteroskedasticitet och multikolinjäritet varpå förekomsten av dessa analyseras. När 

variansen hos slumptermerna är konstant mellan länder eller över tid och spridningen är jämn 

föreligger homoskedasticitet. Motsatsen är heteroskedasticitet och innebär att en ökning i värdet på 

den oberoende variabeln leder till en ökning eller minskning av variationen som inte kan förklaras i 

den beroende variabeln. För att undersöka eventuella problem med heteroskedasticitet kan ett White 

test utföras. Resultatet av testet i denna studie uppvisar ett datamaterial där spridningen inte är 

konstant hos slumptermerna. För att korrigera för detta används därmed i vidare analys robusta 

standardfel. Eftersom det fjärde antagandet vid multipel regressionsanalys berör multikolinjäritet 

undersöks problem med detta innan skattning av modellen påbörjas. För att kontrollera för 

multikolinjäritet görs ett VIF-test (Stock och Watson 2014, 203-204, 248). Resultatet ger ett lågt 

VIF-värde som uppmäts till 1,97. Detta ger indikationer på att problem med multikolinjäritet ej 

föreligger.  
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7. Resultat  

I enlighet med funktionsformen, Ekvation (1), presenterad under avsnittet Ekonometrisk metod har 

den linjära modellen skattats . Resultatet från regressionsanalysen redovisas i Tabell 3.  1

Tabell 3. Regressionsanalys av Ekvation 1, beroende variabel är BNP-tillväxt per capita (y) 

***, **, * är indikatorer för signifikansnivå 1 %, 5 % samt 10 %.  
F-test: H0: samtliga koefficienter är lika med noll. Ha: minst en av koefficienterna är skild från noll.  

I tabellen ovan kan utläsas att den oberoende variabeln BNP per capita är negativ och signifikant på 

1 % signifikansnivå. När BNP per capita ökar med en enhet, ceteris paribus, minskar BNP-tillväxt 

per capita med 0,001 procentenheter. Tolkningen av detta är att tillväxttakten i BNP per capita avtar 

när ett land blir rikare. Vidare är betakoefficienten för korruptionsindexet positivt och signifikant på 

1 % signifikansnivå. Om korruptionsindexet ökar med en enhet, ceteris paribus, ökar BNP-

tillväxten per capita med 0,283 procentenheter. När korruptionsindexet ökar betyder det att 

korruptionen i landet minskar. Resultatet uppvisar därmed ett negativt samband mellan korruption 

och BNP-tillväxt per capita. Offentlig konsumtion och handel är de variabler som uppvisar 

signifikanta samband med BNP-tillväxt per capita. Betakoefficienten för offentlig konsumtion antar 

negativt tecken och är signifikant på 5 % signifikansnivå. Om offentlig konsumtion ökar med 1 % 

av BNP, ceteris paribus, minskar BNP-tillväxten per capita med 0,079 procentenheter. Handel visar 

på ett positivt signifikant samband med BNP-tillväxt per capita med en signifikansnivå på 1 %. En 

Betakoefficient p-värde

BNP per capita (Y) −0,001*** 0,000

Korruptionindex (CPI)   0,283*** 0,001

Utbildningsnivå (UTB)   0,003 0,697

Privata investeringar (INV) −2,239 0,606

Offentlig konsumtion (KON) −0,079** 0,013

Populationstillväxt (POP) −0,379* 0,067

Handel (HAN)   0,016*** 0,000

Konstant   3,927** 0,002

Modellstatistik R2 : 0,175 F : 18,41 (p-värde 0,000)

 I ett första led inkluderas variabeln politisk instabilitet mätt som index i regressionen. Ger ej signifikans på grund av 1

hög korrelation med korruptionsindexet och utesluts därmed i vidare analys (se Bilaga 3 i Appendix). Det testas även att 
skapa en indikatorvariabel för att skilja på åren före och efter finanskrisen, en integrationsvariabel mellan CPI och 
offentlig konsumtion samt kvadrering av korruptionsindexet (på grund av att U-format samband hittats i tidigare studier 
mellan CPI och tillväxt). Ingen av dessa test ger dock signifikans. 
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ökning i handel med 1 % av BNP, ceteris paribus, genererar en ökning i BNP-tillväxt per capita med 

0,016 procentenheter. I skattning av regressionsmodellen uppvisar variablerna utbildningsnivå och 

privata investeringar icke-signifikanta resultat och exkluderas därför i vidare analys då resultaten 

inte går att tolka.  

För att kunna beräkna total effekt krävs fullständig information om direkta och indirekta effekter. 

Den direkta effekten av korruption på BNP-tillväxt per capita framgick i Tabell 3. Vid beräkning av 

korruptionens indirekta påverkan genomförs enskilda regressionsanalyser där de signifikanta 

variablerna sätts som beroende variabler.   

Tabell 4. Regressionsanalys där beroende variabel är offentlig konsumtion  

***, **, * är indikatorer för signifikansnivå 1 %, 5 % samt 10 %.  

I Tabell 4 visas korruptionens direkta effekt på offentlig konsumtion. Från regressionsanalysen kan 

utläsas att betakoefficienten för korruptionsindexet är positiv och signifikant på 1 % 

signifikansnivå. Om korruptionsindexet ökar med en enhet, ceteris paribus, ökar offentlig 

konsumtion med 0,583 procentenheter. Då indexet är rankat från hög till låg korruption, där 10 är 

lägst, innebär detta ett negativt samband mellan korruption och offentlig konsumtion.  

Tabell 5. Regressionsanalys där beroende variabel är handel 

***, **, * är indikatorer för signifikansnivå 1 %, 5 % samt 10 %.  

En regressionsanalys med handel och korruption presenteras i Tabell 5. Resultatet ger en positiv och 

signifikant betakoefficient med en signifikansnivå på 5 %. Handel ökar med 1,636 procentenheter 

när korruptionsindexet ökar med en enhet, ceteris paribus. Även detta resultat tolkas som ett 

negativt samband mellan korruption och överföringskanalen handel.  

Betakoefficient p-värde

Korruptionindex (CPI) 0,583*** 0,000

Konstant 14,869*** 0,000

Betakoefficient p-värde

Korruptionsindex (CPI) 1,636** 0,004

Konstant 77,125*** 0,000
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Resultatet från dessa tre regressionsanalyser ger tillräckligt med information för att sammanställa 

korruptionens direkta, indirekta och totala effekt på BNP-tillväxt per capita. Den direkta effekten av 

korruption på BNP-tillväxt per capita ges av den ursprungliga regressionsanalysen medan indirekt 

effekt och total effekt beräknas manuellt i enlighet med Ekvation (2). Resultaten summeras i Tabell 

6.  

Tabell 6. Resultat av direkt, indirekt och total effekt 

***, **, * är indikatorer för signifikansnivå 1 %, 5 % samt 10 %.  

Den överföringskanal genom vilken korruption visar sig ha störst indirekt påverkan på BNP-tillväxt 

per capita är offentlig konsumtion. När effekten av överföringskanalen på BNP-tillväxt per capita 

summeras med effekten av korruption på överföringskanalen ger detta ett negativt värde för den 

indirekta effekten som korruption har genom offentlig konsumtion. En enhetsökning av 

korruptionsindexet inom denna överföringskanal, ceteris paribus, medför en minskning i BNP-

tillväxt per capita med 0,046 procentenheter. Tolkningen blir således ett positivt samband mellan 

korruption och BNP-tillväxt per capita när det går via offentlig konsumtion. Handel visar i motsats 

till offentlig konsumtion ett negativt samband. Vid beräkning enligt Ekvation (2) visar resultatet att 

när korruptionsindexet inom handel ökar med en enhet, ceteris paribus, ökar BNP-tillväxt per capita 

med 0,026 procentenheter. Detta kan tolkas som att minskad korruption inom överföringskanalen 

handel ökar BNP-tillväxt per capita.  

Korruptionens totala effekt på BNP-tillväxt per capita skattas enligt Ekvation (2) genom att addera 

direkt effekt med summan av indirekt effekt från samtliga överingskanaler. Den totala effekten visar 

på att en enhetsökning av korruptionsindexet i både direkta och indirekta led, ökar BNP-tillväxten 

per capita med 0,263 procentenheter. Det observerade sambandet är således negativt.   

Effekten av 
överföringskanal på 
BNP-tillväxt per capita

Effekten av korruption 
på överföringskanal

Effekten av korruption 
på BNP-tillväxt per 
capita

Offentlig konsumtion 
(KON)

−0,079** 0,583*** −0,046

Handel (HAN)   0,016*** 1,636**   0,026

Korruption (CPI)   0,283***

Total effekt   0,263
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8. Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka eventuella effekter av korruption på BNP-tillväxt per 

capita. Vidare ämnade studien undersöka korruptionens direkta, indirekta och totala effekt samt 

genom vilka överföringskanaler den indirekta effekten sker. Dessa frågeställningar grundades i 

tidigare empirisk forskning av bland andra Mauro (1995), Mo (2001), Pellegrini och Gerlagh 

(2004). Mauro (1995) fokuserade främst på de indirekta effekterna av korruption på tillväxt genom 

privata investeringar och politisk instabilitet. Mo (2001) byggde vidare på Mauros studie men 

analyserade även överföringskanalerna investeringar och humankapital. Pellegrini och Gerlagh 

(2004) inkluderade utöver tidigare nämnda överföringskanaler även handelsöppenhet i modellen.  

I modellen som presenterats i denna studie innefattas samtliga ovan nämnda överföringskanaler. 

Politisk instabilitet uppvisade dock hög korrelation med korruptionsindexet varpå den exkluderades 

från vidare analyser. Utöver de grundläggande beståndsdelarna i tillväxtmodellen, som 

populationstillväxt och BNP per capita, inkluderades även överföringskanalen offentlig konsumtion 

då den inte testats empiriskt i tidigare forskning som behandlats inom ramen för denna uppsats. 

Analysen baserades på data för de 35 OECD-länderna under tidsintervallet 1996-2014. Metoden 

som användes för att skatta modellen var minstakvadratmetoden vilket är en vanligt förekommande 

metod i tidigare forskning.                                                

Resultatet visade på ett negativt samband mellan korruption och BNP-tillväxt per capita som 

uppmättes till 0,283 procentenheter. Det påvisade direkta sambandet stämmer överens med all 

tidigare empirisk forskning som presenterats. Variabeln BNP per capita uppvisade ett negativt 

samband med den beroende variabeln BNP-tillväxt per capita. Tolkningen är att i samband med att 

ett land blir rikare avtar tillväxttakten. Teorin om ekonomisk konvergens bekräftades således. Det är 

intuitivt att tro att det i detta fall rör sig om betingad konvergens. Detta på grund av att 

medlemmarna i OECD liknar varandra ekonomiskt och borde enligt tillväxtteori växa mot samma 

steady-state. BNP per capita bedömdes därför vara en lämplig variabel då den fångar effekten av 

konvergens. De överföringskanaler av störst vikt genom vilka korruption påverkar BNP-tillväxt per 

capita var offentlig konsumtion och handel.  
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Korruption genom offentlig konsumtion gav ett positivt samband på BNP-tillväxt per capita. I 

tidigare forskning finns det olika ståndpunkter gällande korruptionens effekter inom offentlig 

sektor. Mauro (1998) presenterade en empirisk forskning som motsäger sig resultatet i denna studie. 

Det undersöktes huruvida korrupta politiker påverkar offentlig konsumtion. Mauro fann att ökad 

korruption minskar offentliga investeringar i utbildningssektorn och argumenterade för att detta 

indirekt skulle påverka tillväxt negativt. Andra forskare argumenterade för motsatsen, vilket styrker 

resultatet i denna studie. Enligt Tanzi (1998) ökar offentlig konsumtion av korruption. Beck och 

Maher (1986) visade att korruption medför konkurrens om de knappa statliga resurserna vilket 

skulle skapa effektivitet. Baretto (2000) diskuterade korruptionens betydelse utifrån neoklassisk 

tillväxtteori. Variabeln korruption inom offentlig sektor behandlades i denna studie endogent i 

modellen. I slutsatserna framgick att korruption inom offentlig sektor skulle påverka tillväxt 

positivt. Den andra överföringskanalen av vikt i denna studie var handel. Korruption genom handel 

uppvisade ett negativt samband på BNP-tillväxt per capita. Även tidigare forskare är eniga om 

effekterna genom denna överföringskanal. Pellegrini och Gerlagh (2004) uppmätte att handel hade 

en betydande roll i den totala effekten av korruption på tillväxt.  

De överföringskanaler som uppvisade insignifikanta resultat var utbildningsnivå och privata 

investeringar. Detta är av intresse att nämna då tidigare studier fått signifikanta resultat för dessa 

variabler. Enligt Dridi (2013) var humankapital en av de överföringskanaler med störst negativ 

effekt på ekonomisk tillväxt. I endogen tillväxtteori framhålls humankapital som en viktig drivkraft 

för ekonomisk tillväxt varpå den inkluderades i modellen. En tänkbar anledning till insignifikanta 

resultat kan vara ett bristfälligt mått på proxyvariabeln utbildningsnivå. Mauro (1995) presenterade 

ett signifikant negativt resultat för överföringskanalen privata investeringar och i neoklassisk 

tillväxtteori utgör investeringar en av huvudfunktionerna. Eftersom privata investeringar tenderar 

vara känsliga för förändringar i ekonomin kan stora svängningar i måttet ge missvisande resultat. 

Ett sätt att testa för detta skulle kunna vara att dela upp observationerna i längre tidsperioder och 

göra ett genomsnitt.  

Resultaten i denna studie skiljer sig som ovan nämnt från andra studier vilket kan grundas i flera 

olika faktorer. En första tänkbar förklaring är att urvalet av länder är olika studier emellan. I denna 

uppsats inkluderades 35 länder medan exempelvis Mauro (1998) analyserade cirka 100 länder och 

Dridi (2013) inräknade 82 länder. Eftersom variationerna i korruptionsmåttet tenderar att vara små 

över tid inom länder är det tänkbart att fler antal länder skulle tillföra större variationer.  
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En annan möjlig anledning till att resultaten skiljer sig åt kan bero på val av tidsintervall. Ett längre 

tidsintervall medför fler observationer. Flera tidigare studier använder överlappade tidsperioder i 

samband med analys av tillväxtmodeller. Det främsta skälet till att modifiera data på detta sätt är för 

att undvika problem med omvänd kausalitet. Detta skulle dock medföra en mindre mängd data och 

observationerna för de sista åren skulle falla bort. Eftersom denna studie ämnar bidra till något nytt 

behövs aktuell data. Vid denna typ av modifiering är det den senast insamlade datan som försvinner 

vilken måste behandlas med försiktighet. Därav modelleras datat inte på detta sätt i studien.  

En ytterligare förklaring till varför resultatet blir annorlunda jämfört med andra studier kan grundas 

i val av metod. Denna uppsats bygger på en modell framtagen av Mo (2001, 75). Som diskuterats i 

metodavsnittet finns svagheter som kan leda till missvisande resultat. Därför bör detta tas i 

beaktande vid tolkning av de estimerade värdena. Det finns alltså anledning till misstanke att de 

presenterade resultatet inte helt speglar de sanna värdena. Andra tidigare studier kan ha använt en 

annan metod som mer eller mindre uppfyllt antagandena.  

Eftersom korruption av olika grad ständigt är närvarande i alla världens ekonomier kommer ämnet 

vara av fortsatt intresse. Denna studie har redogjort för korruptionens direkta, indirekta och totala 

effekt på BNP-tillväxt per capita i OECD-länderna och slutsatsen blev att korruption har en negativ 

påverkan på ekonomisk tillväxt. Intressant för vidare forskning skulle vara att inkludera fler länder 

för att undersöka om resultatet skulle skilja sig från det som presenterats i denna studie. Genom att 

dela in länder i exempelvis regioner eller världsdelar skulle det kunna undersökas huruvida 

korruptionens effekter på ekonomisk tillväxt skiljer sig mellan grupper. I denna studie kunde även 

avtagande marginalprodukt på kapitalstocken påvisas, vilket således gav stöd för teorin om 

konvergens. Genom att inkludera fler länder skulle även korruptionens effekter på konvergens 

kunna undersökas och eventuella samband studeras. Detta lämnas för vidare forskning.  
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Appendix   

Bilaga 1 - Lista över OECD-länderna  
1. Sverige  

2. Belgien  

3. Danmark  

4. Frankrike 

5. Grekland 

6. Irland  

7. Island  

8. Italien  

9. Kanada  

10. Luxemburg  

11. Nederländerna  

12. Norge  

13. Portugal  

14. Schweiz 

15. Spanien  

16. Storbritannien  

17. Turkiet  

18. Tyskland  

19. USA  

20. Österrike  

21. Japan  

22. Finland  

23. Australien  

24. Nya Zeeland  

25. Mexiko 

26. Tjeckien  

27. Polen 

28. Ungern  

29. Sydkorea  

30. Slovakien  

31. Chile  

32. Slovenien 

33. Israel  

34. Estland  

35. Lettland  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Bilaga 2 - Scatterplot av BNP-tillväxt per capita mot korruption 
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Bilaga 3 - Korrelationsmatris  

Y y CPI KON INV POL UTB HAN POP

Y 1,00

y -0,323 1,00

CPI 0,576 -0,142 1,00

KON 0,169 -0,088 0,289 1,00

INV -0,241 0,102 -0,172 -0,199 1,00

POL 0,389 0,024 0,858 0,211 0,089 1,00

UTB 0,303 -0,085 0,553 0,472 -0,074 0,383 1,00

HAN 0,425 0,061 0,061 0,043 0,046 0,304 0,012 1,00

POP 0,314 -0,179 0,264 −0,229 -0,061 -0,202 -0,018 -0,007 1,00
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