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Aikaisemmissa tutkimuksissa korruption on havaittu vaikuttavan negatiivisesti yhteiskunnan eri 
osa-alueisiin, ja korruption haitallisuus on ollut viime vuosina laajasti esillä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Talouskasvun ja korruption välistä yhteyttä on tutkittu paljon ja useiden aikai-
sempien empiiristen tutkimusten mukaan korruptiolla on negatiivinen vaikutus talouskasvuun, 
joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi investointien kautta. Tutkimukset ovat kuitenkin olleet 
ajoittain ristiriitaisia ja osassa tutkimuksista on havaittu, että korruption vaikutus talouskasvuun 
on jopa olematon, jos esimerkiksi maan instituutiot ovat heikkoja. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka suuri vaikutus korruptiolla on Länsi-
Balkanin talouskasvuun ja tarkastella myös, missä määrin alueen maat ovat kehittyneet ja edis-
tyneet niin taloudellisesti, kuin myös korruption torjunnan osalta. Empiirinen osuus on toteutettu 
kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä on käytetty kiinteiden 
vaikutusten estimointimenetelmää. Tutkimusaineisto sisältää havaintoja viidestä Länsi-Balkanin 
maasta ajanjaksona 2007-2019. Suurin osa aineistosta on kerätty Maailmanpankin tietokannas-
ta, jonka lisäksi tutkimuksessa on käytetty Transparency Internationalin korruptioindeksiä, Yh-
distyneiden kansakuntien inhimillisen kehityksen indeksiä sekä myös Penn World Table-
tietokantaa. 

Empiirisessä tutkimuksessa korruption ja talouskasvun välille ei löytynyt suoraa yhteyttä. Talou-
dellisesti alueen maat ovat kehittyneet asukaskohtaisella bruttokansantuotteella mitattuna, mut-
ta jokaisella maalla on vielä haasteita erityisesti heikon ja epävakaan liiketoimintaympäristön 
kanssa ja useat instituutiot tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tehokkuutta. Osa Län-
si-Balkanin maista on kehittynyt korruption torjunnassa, mutta osalla taas korruption määrä on 
entisestään kasvanut valitun ajanjakson aikana. 
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Several previous studies prove that corruption has negative impacts on social development and 
the topic has gained more interest in the societal debate in recent years. The role of corruption 
in economic growth has been increasingly recognized in academic literature and many studies 
show that corruption acts as a significant deterrent to growth. It also affects indirectly through 
several transmission channels such as investment formation. Despite several studies the rela-
tionship between corruption and economic growth is still not entirely clear and some research-
ers suggest that corruption may not have an impact on economic growth if, for example, a coun-
try’s institutions are weak. 

The aim of this study is to examine the impact of corruption on economic growth in the Western 
Balkans. In addition, the study focuses on how the countries of the region have developed eco-
nomically as well as made progress in the fight against corruption. The empirical part of the 
research is conducted using quantitative research methodology and the method of estimation 
was a fixed effects model. The data includes observations from five countries of the Western 
Balkans over the period between 2007 and 2019. The research material was collected from the 
World Bank Database, the Human Development Index, the Transparency International Corrup-
tion Perception Index and the Penn World Table.  

The empirical research did not find a direct link between corruption and economic growth. All 
the countries in the Western Balkans have developed economically when measured in terms of 
GDP per Capita, but all countries still face challenges such as a weak and unstable business 
environment and several institutions need more transparency, openness and efficiency. Some 
countries have been able to make progress in the fight against corruption, but some of them 
have deteriorated further over the chosen period.  
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1. Johdanto 
 

”Jos on kotoisin vähäisen korruption maasta, lahjonnan vaikutusta on vaikea sisäis-

tää. Usein käytetty vertaiskuva on syöpä. Julmuudestaan huolimatta vertaiskuva 

osuu oikeaan. Korruptio sairastuttaa yhteiskuntaruumiin, näivettää elämän ja pa-

himmillaan tuhoaa sen. Korruptio on sitä, kun poliisipäällikkö Afganistanissa maksaa 

tuhansia dollareita virastaan, jotta pääsee sitten rahastamaan kymmeniätuhansia 

dollareita kansalaisilta. Korruptio on sitä, kun Mumbain rakennusurakoitsija maksaa 

poliitikolle kymmenen miljoonan rupian baksheesh-rahan, jotta satojen miljoonien 

urakka päätyy oikealle firmalle. Korruptio on sitä, kun ukrainalainen tulliviranomainen 

kerää rajalla tuhansien eurojen ”lupamaksuja”, jotta maahantuoja saisi satojentuhan-

sien eurojen kuljetuksen pimeästi maahan. Korruptio on sitä, kun pietarilainen ap-

teekkari joutuu joka vuosi hyysäämään ensin kaupunginosan, sitten kaupungin ja 

lopuksi valtion vero- ja terveystarkastajia, jotka aina löytävät jotakin huomautettavaa, 

ja toimiluvan säilyttämiseksi asia pitäisi pystyä jotenkin sopimaan, ymmärrättehän…“ 

 

Lainaus on moninkertaisesti palkitun kirjailijan ja journalistin Heikki Aittokosken kir-

jasta Narrien laiva – Matka pieleen menneessä maailmassa (2013, 3. luku). Kirjas-

saan hän käsittelee globaaleja yhteiskunnallisia ongelmia, kuten esimerkiksi sotaa, 

köyhyyttä sekä ahneutta, joka kytkeytyy vahvasti korruptioon. Korruptio on usein 

määritelty henkilökohtaisen edun tavoitteluksi valtaa, virka-asemaa ja yhteiskunnan 

sääntöjä väärinkäyttämällä ja se on ollut yhteiskunnan ongelmana jo vuosisatojen 

ajan. Korruptiota esiintyy yksityisellä ja julkisella sektorilla, eikä yksikään maa ole 

siltä kokonaan suojassa, vaikkakin erityisesti yhteiskunnan eri instituutioiden toimi-

vuudella, tehokkuudella ja läpinäkyvyydellä on merkittävä rooli korruption ehkäisyssä. 

(Bardhan 1997; Treisman 2000; Jain 2001) 

 

Lainaus kiteyttää mielestäni hyvin sen, miten korruptio ja sen haitallisuus ymmärre-

tään maailmassa tänä päivänä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on havaittavissa 

tietynlainen konsensus siitä, että korruptiolla on negatiivisia vaikutuksia yhteiskunnan 

eri osa-alueisiin, kuten demokratiaan, tasa-arvoon ja eriarvoistumiseen, mutta min-
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kälainen vaikutus ja yhteys esimerkiksi poliisipäällikön, tulliviranomaisen tai vaikkapa 

poliitikon toimilla on talouskasvuun? 

 

1.1 Tutkimuksen aihe, tausta ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, minkälainen vaikutus korruptiolla on ollut 

Länsi-Balkanin talouskasvuun sekä sitä, miten alueen maiden, Albanian, Bosnia ja 

Hertsegovinan, Kosovon, Montenegron, Pohjois-Makedonian ja Serbian taloudet 

ovat kasvaneet ja miten korruption torjuntaa on pystytty kehittämään. Korruptio on 

ollut ja on vielä tänäkin päivänä yksi alueen merkittävimmistä ongelmista ja omalta 

osaltaan vaikuttanut myös esimerkiksi maiden integroitumiseen Euroopan unionin 

kanssa. Tutkimus on rajattu koskemaan vain niitä Länsi-Balkanin valtioita, jotka eivät 

ainakaan vielä ole Euroopan unionin jäseniä. Määritelmällisesti ja maantieteellisesti 

myös Kroatia kuuluu Länsi-Balkaniin, mutta tässä tutkimuksessa se on rajattu ulko-

puolelle. Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin vuonna 2013.  

 

Tutkimuksen aiheessa yhdistyvät taloustieteellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus ja 

se koskettaa tavalla tai toisella jokaista kansalaista, kuluttajaa, perhettä, yritystä, val-

tiota ja kokonaisuudessaan koko yhteiskuntaa. Talouskasvun ja korruption välistä 

yhteyttä on tutkittu paljon ja empiiristen tutkimusten tulokset ovat historian aikana 

vaihdelleet hieman esimerkiksi valitusta ajanjaksosta sekä tutkittavista maista ja nii-

den yhteiskunnallisista rakenteista riippuen. Korruptiota pidetään usein yhteiskunnal-

le haitallisena ja sen on arvioitu maksavan esimerkiksi Euroopan unionille vuosittain 

120 miljardia euroa (EU 2017). 

 

Vaikka korruption ja talouskasvun välisestä suhteesta on verrattain paljon aikaisem-

paa tutkimusta, pelkästään Länsi-Balkanin aluetta on tutkittu huomattavasti vähem-

män. Tämän lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat vain ne kuusi 

Länsi-Balkanin maata, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, eikä vastaavalla ra-

jauksella ole tehty aikaisempaa tutkimusta. Aihe on myös ajankohtainen, koska laa-
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jalle levinneen korruption on todettu olevan yksi alueen merkittävimmistä ongelmista 

ja se on ollut osittain myös yhtenä esteenä maiden liittymiselle Euroopan unioniin. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on syventyä Länsi-Balkanin maiden taloudellisiin erityispiir-

teisiin sekä siihen, miten maat ovat edistyneet korruption torjunnassa. Tarkoituksena 

on selvittää, kuinka suuri vaikutus korruptiolla on Länsi-Balkanin talouskasvuun ja 

tutkimushypoteesina on, että korruptiolla on negatiivinen vaikutus. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

Kuinka suuri vaikutus korruptiolla on Länsi-Balkanin talouskasvuun? 

 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat: 

Missä määrin Länsi-Balkanin maat ovat kehittyneet taloudellisesti ajanjakson 2007-

2019 aikana? 

Missä määrin Länsi-Balkanin maat ovat edistyneet korruption torjunnassa ajanjakson 

2007-2019 aikana? 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu aikaisemmasta kirjallisuudesta, jos-

sa on tutkittu talouskasvun eri teorioita sekä korruptiosta ja erityisesti sen vaikutuk-

sista talouskasvuun. Talouskasvua selittävät teoriat on usein jaettu eksogeeniseen ja 

endogeeniseen kasvuteoriaan, sen mukaan, miten ne ottavat teknologian kehityksen 

huomioon. Eksogeeninen eli uusklassinen kasvuteoria pohjautuu Robert M. Solowin 

(1956) ja Trevor W. Swanin (1956) lähes samanaikaisesti muodostamaan uusklassi-

seen kasvumalliin, jossa korostuu erityisesti säästämisasteen kasvattaminen ja siitä 

seuraava pääoman kumuloituminen. Eksogeeninen kasvuteoria olettaa teknologian 
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taloudellisen toiminnan ulkopuolelta annetuksi. Endogeeninen kasvuteoria taas on 

muodostunut suurimmilta osin 1980-luvulla ja nimensä mukaisesti teoriassa olete-

taan teknologia endogeeniseksi, eli sisäsyntyiseksi tekijäksi, jonka kehittymiseen 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi investoimalla tutkimus- ja kehitystoimintaan. (Mankiw 

et al. 1992; Romer 1994; Aghion & Festre 2017) 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen toinen osa rakentuu korruption ympä-

rille. Korruption ja talouskasvun välisestä suhteesta löytyy paljon aikaisempaa kirjal-

lisuutta ja useissa tutkimuksissa korruption on havaittu vaikuttavan negatiivisesti ta-

louskasvuun (esim. Mauro 1995; Jain 2001; Mo 2001; d’Agostino et al. 2016). Vaiku-

tukset ovat kuitenkin monisyisiä ja osassa aiempia tutkimuksia on havaittu viitteitä 

siitä, että maan yhteiskunnallisella tehokkuudella sekä instituutioiden laadulla on 

vahva yhteys siihen, onko korruptiolla lopulta vaikutusta talouskasvuun vai onko vai-

kutus jopa olematon (esim. Méon & Sekkat 2005; Aidt et al. 2008; Ahmad et al. 2012; 

Dimant et al. 2018). Tämän lisäksi erityisesti vanhemmissa tutkimuksissa (Leff 1964; 

Huntington 1968) on väitetty, että korruptiosta voi olla jopa hyötyä talouskasvulle, 

koska sen avulla on mahdollista ohittaa esimerkiksi tehotonta byrokratiaa.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvasta teoriaosuudesta sekä em-

piirisestä osasta, joka toteutetaan kvantitatiivisin eli määrällisin keinoin. Kirjallisuus-

katsauksen lähdeaineistona käytetään erityisesti kansainvälisiä tutkimusartikkeleita 

sekä tukena esimerkiksi myös Euroopan komission ja parlamentin julkaisuita. Empii-

risessä osassa käytetään paneeliaineistoa ja siihen soveltuvaa regressioanalyysiä, 

joka toteutetaan Stata/SE 16 versiolla. 

 

Tutkimusaineiston ajanjakso on 2007-2019, jonka valintaan on vaikuttanut erityisesti 

Serbian ja Montenegron valtioliiton hajoaminen vuonna 2006. Suurin osa aineistosta 

on kerätty Maailmanpankin tietokannasta. Tämän lisäksi tutkimuksessa on käytetty 
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Transparency Internationalin korruptioindeksiä, Yhdistyneiden kansakuntien inhimilli-

sen kehityksen indeksiä sekä Penn World Table-tietokantaa. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa on avattu aiheen taustaa, teoreettista viiteke-

hystä, tutkimusongelmaa sekä tutkimuksessa käytettävää aineistoa ja siihen sovel-

tuvaa menetelmää. Toisessa luvussa käsitellään talouskasvua, joka on tämän tutki-

muksen kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen osa. Kolmannessa luvussa tarkastel-

laan toista osaa, jossa syvennytään korruptioon, sen määritelmään, vaikutuksiin, 

mittaamiseen ja torjuntaan. Tämän jälkeen neljännessä luvussa käsitellään tarkem-

min Länsi-Balkania lyhyesti historian, mutta erityisesti taloudellisen tilanteen ja kor-

ruption torjunnan näkökulmista. Viides luku rakentuu empiirisen tutkimuksen ympäril-

le ja tutkimuksen kuudes luku sisältää johtopäätökset ja yhteenvedon sekä jatkotut-

kimusehdotukset. 
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2. Talouskasvu 
 

Talouskasvun eri teoriat keskittyvät kuvaamaan kansantalouden taloudellisessa toi-

minnassa tapahtuvaa kasvua ja esimerkiksi asukasta kohden laskettua bruttokan-

santuotetta on pidetty yleisesti toimivana hyvinvoinnin kehitystä kuvaavana mittarina 

(Pohjola 2019, 156). Kuitenkin esimerkiksi Bannister & Mourmouras (2017) ovat ar-

tikkelissaan korostaneet talouskasvun vajaavaisuutta kokonaisvaltaisena hyvinvoin-

nin mittarina, koska se ei tarkastele ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia 

tai esimerkiksi turvallisuutta tai terveyttä. Myös Pohjola (2019, 156-159) on nostanut 

esille samoja puutteita, mutta hän myös korostaa muiden hyvinvoinnin osatekijöiden 

laskennallista vaikeutta sekä esimerkiksi sitä, miten arvottaa vapaa-aika tai kenen 

arvoja yleensäkin pitäisi käyttää. 

 

Kritiikistä huolimatta talouskasvua voidaan kuitenkin pitää elintason lisäksi myös laa-

dukkaana yleisen hyvinvoinnin mittarina. Vaikka talouskasvu ei itsessään ota huomi-

oon kaikkia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, asukasta kohden lasketun bruttokan-

santuotteen on kuitenkin useissa tutkimuksissa havaittu korreloivan merkittävästi 

esimerkiksi terveydentilan tai koulutustason kanssa, joita voimme myös pitää tärkei-

nä kansantalouden hyvinvoinnin mittareina (Pohjola 2019, 158). Esimerkiksi Boix ja 

Stokes (2003) ovat myös korostaneet talouskasvun ja yleisen taloudellisen kehitty-

misen positiivisia vaikutuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, jotka johtavat 

muun muassa demokratian vahvistumiseen. 

 

Talouskasvun teoriassa käsitellään yleisesti kasvua sekä sen kasvuvauhtia erityises-

ti pitkällä aikavälillä ja lyhytaikaiset suhdannevaihtelut ovat jätetty tarkastelun ulko-

puolelle (Pohjola 2019, 163). Merkittävin ero pitkän aikavälin kehitystä kuvaavissa 

kasvuteorioissa ja lyhytaikaisissa suhdannevaihteluja käsittelevissä malleissa on se, 

että pitkän aikavälin teorioissa on pääosin jätetty nimellisten korkojen, hintojen sekä 

myös työttömyyden vaikutukset rajauksen ulkopuolelle, koska näiden uskotaan ole-

van pitkällä aikavälillä riittävän joustavia eivätkä tämän takia vaikuta talouskasvuun, 

kun ajanjakso on riittävän pitkä. (Romer 1996) 
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Bruttokansantuotteen eli kokonaistuotannon kasvuun vaikuttavat teknologian taso, 

kiinteän pääoman eli yritysten käyttämien koneiden, laitteiden ja rakenteiden määrä, 

työn määrä, jota on usein mitattu esimerkiksi ihmisten lukumäärällä ja henkinen eli 

inhimillinen pääoma, johon on pyritty vaikuttamaan erityisesti koulutuksella. Inves-

toimalla fyysiseen ja henkiseen pääomaan sekä tietenkin väestönkasvulla on paljon 

positiivisia vaikutuksia kansantalouden kasvuvauhtiin, mutta erityisesti pitkällä aika-

välillä teknologinen kehitys on merkittävimmässä roolissa työn tuottavuuden kasvus-

sa, joka myös viime kädessä luo ja mahdollistaa talouskasvun. (Pohjola 2019, 164-

169) 

 

Taloustieteen ja talouskasvun tutkimuksen historiassa on vuosien aikana ymmärretty 

ja otettu edellä mainitut tekijät huomioon erilaisilla painotuksilla ja näkökulmilla vallit-

sevan yleisen ymmärryksen ja ympärillä vallitsevan tilanteen mukaisesti. Yksi merkit-

tävimmistä tutkimuksellisista eroista on ollut se, miten talouskasvun eri teoriat ovat 

ottaneet huomioon teknologian kehittymisen. Teknologian ja erilaisten innovaatioiden 

vaikutukset talouskasvuun ovat kiistattomat, mutta eri teoriat ovat käsitelleet sitä toi-

sistaan poikkeavilla tavoilla. Eksogeenisen eli uusklassisen kasvuteorian lähtökohta-

na on usein pidetty Robert M. Solowin ja Trevor W. Swanin 1950-luvulla luomaa 

kasvumallia, jossa korkea säästämisaste ja investointien merkitys ovat ratkaisevassa 

roolissa niin talouskasvun, kuin myös kokonaisvaltaisen elintason kasvun kannalta. 

Uusklassisessa kasvumallissa teknologialla on tärkeä rooli, mutta se on kuitenkin 

jätetty mallin ulkopuoliseksi eksogeeniseksi vakioksi. Endogeeninen kasvuteoria taas 

on syntynyt pääosin 1980-luvulla ja oikeastaan eräänlaisena jatkona uusklassiselle 

kasvuteorialle, koska huomattiin, että teknologian rooli ja erityisesti johdonmukainen 

investoiminen erilaisiin innovaatioihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat vielä 

merkittävämmässä roolissa talouskasvussa, kuin ehkä aikaisemmin oltiin ymmärretty. 

Säästämisaste, siitä seuraavat kasvavat investoinnit ja pääoman kumuloituminen 

eivät pelkästään riittäneet selittämään talouskasvun muodostumista ja endogeeninen 

kasvuteoria on tietyllä tapaa vienyt ajattelun seuraavalle tasolle yrittämällä selittää 

sitä, miten investoiminen tutkimus- ja kehitystoimintaan kasvattaa ja nopeuttaa tek-

nologian tason kehittymistä. (Mankiw 2010, 191-254; Pohjola 2019, 178-179)  
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2.1 Uusklassinen kasvuteoria 

 

Solowin (1956) ja Swanin (1956) lähes samanaikaisesti kehittämä uusklassinen kas-

vumalli on toiminut monella tapaa talouskasvun tutkimuksen lähtökohtana ja se on 

vielä tänäkin päivänä merkittävässä asemassa talouskasvun tutkimuksessa. Tämä 

eksogeeninen kasvumalli on toiminut myös suunnannäyttäjänä endogeeniselle kas-

vuteorialle ja sen onkin nähty olevan merkittävässä roolissa kasvuteorian sekä myös 

muiden kasvumallien hahmottamisessa ja niiden ymmärtämisessä (Romer 1996). 

Uusklassisen kasvumallin perustana on säästämisasteen kasvattamisesta seuraava 

pääoman kumuloituminen, mutta pitkällä aikavälillä talouskasvu syntyy kuitenkin lo-

pulta teknologian kehittymisen eli tuottavuuden kasvun kautta. Uusklassisessa kas-

vuteoriassa teknologia oletetaan eksogeeniseksi eli taloudellisen toiminnan ulkopuo-

lelta annetuksi. (Aghion & Howitt 2009, 21-39) 

 

Uusklassisessa kasvumallissa on kaksi merkittävää kasvuprosessia selittävää yhtä-

löä, joista ensimmäinen on usein Cobb-Douglas muodossa esitetty tuotantoyhtälö, 

jossa kokonaistuotannon (Y) muodostumista kuvataan pääoman (K) ja työvoiman (L) 

funktiona, teknologian (A) ollessa eksogeeninen vakio: 

 

(1)     Y = AKaL1-a, 0<a<1 

 

Yhtälössä tuottavuusparametri A kuvaa teknologian tasoa ja koska a<1, pääomalla 

on aleneva rajatuottavuus. (Aghion & Howitt 2009, 12-13) 

 

Parametri a kuvaa yhtälössä siis tuotannon joustoa eli sitä, kuinka paljon kokonais-

tuotanto kasvaa prosentuaalisesti, jos tuotantopanos kasvaa yhden prosentin. Lisäk-

si mallissa oletuksena on vakioiset skaalatuotot, jolla tarkoitetaan sitä, että kokonais-

tuotos kaksinkertaistuu, jos pääoman sekä työvoiman määrät kaksinkertaistetaan. 

(Romer 1996) 
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Pääoman alenevan rajatuottavuuden takia talouskasvu syntyy pitkällä aikavälillä kui-

tenkin vain teknologian kehittymisestä. Tilanne on kuitenkin lyhyellä aikavälillä erilai-

nen ja lähtökohtana on, että pääoma kumuloituu säästöjen ja investointien kautta, 

mikä taas johtaa talouden kasvamiseen. Korkeampi säästämisaste (s) mahdollistaa 

myös korkeammat investoinnit, mikä taas mahdollistaa pääomakannan kasvamisen. 

Uusklassisen kasvumallin toinen tärkeä yhtälö kuvaa siis pääoman kertymistä (K) 

investointien eli säästämisasteen (sY) ja pääoman kulumisen eli poistojen (δK) ero-

tuksesta. (Solow 1956; Aghion & Howitt 2009, 21-39; Aghion & Festre 2017) 

 

(2)     K = sY – δK 

 

Yhtälössä sY kuvaa kansantalouden kokonaissäästöjä ja δK kuvaa kokonaispoistoja. 

Mallissa talouskasvun selitetään siis olevan seurausta korkeasta investointiasteesta, 

ja valtiot pyrkivät niin kutsuttuun steady state -tilaan ja sen myötä talouden tasapai-

noon. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, tämä toimii lyhyellä aikavälillä talouskasvua 

vauhdittava tekijänä, mutta pitkällä aikavälillä mallia on kritisoitu varsinkin sen takia, 

että pääoman alenevan rajatuottavuuden takia talouskasvu lopulta kuitenkin pysäh-

tyy, koska mallissa kasvua selitetään oikeastaan vain säästämisasteen kasvattami-

sen kautta. Lopulta säästämisaste ei kasva yhtä nopeasti kuin kokonaispoistot kas-

vavat, joten poistot ovat lopulta suuremmat kuin kansantalouden säästöt eli talous-

kasvu pysähtyy kokonaan. (Aghion & Howitt 2009, 21-39; Mankiw 2010, 193-215; 

Aghion & Festre 2017) 

 

Kasvumallia on myöhemmin kasvututkimuksessa laajentanut esimerkiksi 1990-

luvulla tutkijat Gregory Mankiw, David Romer ja David Weil (1992) lisäämällä malliin 

henkisen pääoman mukaan, millä he tarkoittivat erityisesti koulutukseen ja tutkimus-

työhön tehtäviä panostuksia. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että juurikin henki-

sen pääoman puuttuminen alkuperäisestä mallista on aiheuttanut sen, että säästä-

misasteella sekä myös väestönkasvulla on ollut turhan suuri rooli talouden kasvun 

selittäjänä. (Mankiw et al. 1992) Laajennuksella on pystytty selittämään maiden väli-

siä kasvuasteita aikaisempaa paremmin ja sen onkin uskottu johtuvan juuri henkisen 
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pääoman roolista ja siitä, että se korreloi positiivisesti säästämisasteen sekä myös 

väestönkasvun kanssa. (Natziger 2006, 155) 

 

2.2 Endogeeninen kasvuteoria 

 

1980- ja 1990-luvulla monien tutkijoiden kiinnostus inhimillisen pääoman sekä tekno-

logian rooliin talouskasvussa kasvoi ja esimerkiksi Romerin (1986 & 1990), Lucasin 

(1988) sekä Aghionin & Howittin (1992 & 1998) tutkimuksilla on ollut merkittävä rooli 

endogeenisen kasvuteorian muodostumisessa. Endogeeninen kasvuteoria on pyrki-

nyt vastaamaan uusklassiseen kasvuteoriaan kohdistettuun kritiikkiin ja se vie ajatte-

lua pidemmälle määrittelemällä teknologian sisäsyntyiseksi tekijäksi. 

 

Endogeenisessa kasvuteoriassa teknologia on malliin sisältyvä muuttuja, eikä se ole 

ulkopuolelta tuleva vakio, kuten uusklassisessa kasvuteoriassa. Endogeeninen kas-

vuteoria onkin useassa mielessä nähtävissä uusklassisesta teoriasta muodostunee-

na jatkona, missä on pyritty laajemmin selittämään, kuinka teknologia vaikuttaa eri 

maiden kasvuasteisiin ja miten ja mistä teknologian kehitys kumpuaa, kun investoi-

daan ja panostetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, inhimilliseen pääomaan ja erilai-

siin innovaatioihin. Myös tuotannon skaalatuotot, sekä esimerkiksi markkinoiden 

epätäydellinen kilpailu ovat monissa endogeenisen kasvuteorian malleissa otettu 

astetta kattavammin huomioon. (Romer 1994; Balasubramanyam et al. 1999; Pohjo-

la 2019, 178-179) 

 

Seuraavaksi esitellään pääpiirteittäin muutama endogeenisen kasvuteorian kasvu-

malli. Ensimmäinen on niin kutsuttu AK-malli, jossa korostuu uusklassisen kasvuteo-

rian tavoin pääoman kumuloituminen sekä säästämisasteen merkitys, mutta inhimil-

liselle pääomalle annetaan teknologian sisäsyntyisyyden ohella mallissa hieman 

enemmän jalansijaa. Tämän jälkeen käyn tiivistetysti läpi endogeenisen kasvuteorian 

toisen haaran, jossa merkittävässä roolissa ovat erilaiset innovaatiot, jotka useiden 

talouskasvututkijoiden mukaan mahdollistavat ja luovat talouskasvua erityisesti pit-

källä aikavälillä. 
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Yksi suosituimmista endogeenisen kasvuteorian malleista on AK-malli, jonka muo-

dostumiseen ovat vuosien aikana vaikuttanut merkittävästi monet eri tutkijat. Varhai-

simmat tutkimukset syntyivät jo Harrodin (1939) ja Domarin (1946) toimesta, mitä 

esimerkiksi Frankel (1962) myöhemmin jatkoi pyrkien yhdistämään uusklassisen 

kasvuteorian piirteitä tähän niin kutsuttuun varhaiseen Harrod-Domar malliin. Vasta 

kuitenkin 1980-luvulla tutkijoiden kiinnostus teknologian endogeeniseen rooliin talo-

uskasvussa nousi kasvututkimuksen keskiöön ja erityisesti jo aikaisemmin mainitut 

Romer (1986) ja Lucas (1988) ovat toimineet merkittävässä roolissa mallin kehitty-

misessä. (Aghion & Howitt 2009, 47-67) 

 

AK-mallissa fyysiseen pääomaan sisältyy myös henkinen pääoma, eikä pääoman 

kertymistä ja teknologian kehittymistä ole eroteltu toisistaan. Ajatuksena on, että tek-

nologian (A) kehittyminen johtuu henkisen, eli inhimillisen pääoman ja myös koko-

naisuudessaan pääoman (K) kasvusta. AK-malli on hylännyt ajatuksen pääoman 

vähenevästä rajatuottavuudesta, joka oli merkittävässä roolissa uusklassisessa kas-

vumallissa. (Lucas 1988; Aghion & Howitt 2009, 13-14)  

 

AK-malli voidaan nimensä mukaisesti pelkistää seuraavaan muotoon, jossa tuotos 

(Y) riippuu pääomasta (K) ja teknologian tasosta (A): 

 

(3)     Y = AK 

 

Teknologian kehittyminen on mallin mukaan seurausta pääoman määrän kasvusta, 

johon liittyy merkittävästi käsite learning-by-doing (Arrow 1962, Lucas 1988). Pää-

omaan tehtävillä investoinneilla kasvatetaan oppimisastetta, josta pitkällä aikavälillä 

seuraa myös teknologian tason kehittymistä. Myös Romer (1986) on käyttänyt edellä 

mainittua ajatusta selittäessään tuottavuuden kasvun johtuvan investoinneista fyysi-

seen pääomaan, jonka seurauksena myös henkisen pääoman määrä kasvaa. 

Osaaminen ja henkinen pääoma siis kehittyvät saman aikaisesti, kun investointeja 
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fyysiseen pääomaan kasvatetaan, olettaen kuitenkin, että investointien määrä on 

poistoja suurempi. Mallin mukaan talouskasvu on siis seurausta säästämisasteen 

kasvusta ja teknologian kehittymisestä (Mankiw 2013). 

 

Säästämisasteen lisäksi myös esimerkiksi talouspolitiikalla, ympäristöllä ja erilaisten 

resurssien allokoinnin tehokkuudella on huomattavia vaikutuksia talouskasvuun. 

Esimerkiksi talouspolitiikalla on vaikutuksia säästämisasteen kautta sekä pääoman 

(K) että teknologian (A) tasoon. Erilaiset julkiset investoinnit ja kannusteet fyysiseen 

sekä inhimilliseen pääomaan vaikuttavat usein positiivisesti ja talouskasvua kasvat-

tavasti, mutta toisaalta esimerkiksi työn verottamisella uskotaan olevan talouskasvua 

merkittävästi hidastava vaikutus. (Rebelo 2001; Howitt 2004; Aizenman et al. 2007) 

 

AK-malli on olettanut teknologian endogeeniseksi tekijäksi, mutta lopulta se kuitenkin 

käyttää paljon samoja perusolettamuksia kuin aikaisemmin esitelty uusklassinen 

kasvumalli, jossa teknologia on oletettu eksogeeniseksi. AK-malli ei erota pääoman 

kasvua ja teknologian kehittymistä, vaikkakin pääoman alenevan rajatuottavuuden 

ongelma on pystytty ratkaisemaan inhimillisen pääoman yhdistämisellä fyysisen 

pääoman kanssa ja learning-by-doing ilmiöllä. (Aghion & Howitt 2009, 47-67) 

 

Erityisesti 1990-luvulla endogeenisen talouskasvuteorian tutkimuksessa alkoi synty-

mään uusi suuntaus, jossa innovaatiot sekä investoiminen kokonaisuudessaan tut-

kimus- ja kehitystoimintaan nousivat tärkeään rooliin. Vaikka edellä esitetyssä AK-

mallissa teknologia on oletettu sisäsyntyiseksi sekä inhimillisen pääoman merkitys 

on aikaisempaa korostuneemmassa roolissa, ei se kuitenkaan ole pystynyt selittä-

mään riittävän kattavasti, mistä teknologinen kehitys lopulta kumpuaa ja mitkä tekijät 

luovat talouskasvua. Tunnetuimmat innovaatioita painottavat kasvumallit ovat Rome-

rin (1990) kehittelemä tuotevalikoimamalli (The Product-Variety Model) sekä muun 

muassa Aghionin ja Howittin (1992 & 1998) rakentelema luovaa tuhoa korostava niin 

kutsuttu schumpeterilainen kasvumalli. (Aghion & Howitt 2009, 69) 
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Romerin (1990) tuotevalikoimamalli painottaa innovaatioiden lukumäärää teknologi-

an kehittymisessä ja lopulta myös talouskasvun muodostumisessa. Ajatuksena on se, 

että panostaminen tutkimus- ja kehitystoimintaan mahdollistaa uusien innovaatioiden 

syntymisen, joka taas mahdollisesti johtaa tavoiteltuun monopoliasemaan ja sen 

myötä myös suurempiin voittoihin, jotka taas voidaan investoida uudelleen kehityk-

seen. Uudet innovaatiot syntyvät taitavan ja koulutetun työvoiman takia ja jatkuva 

kasvu mahdollistuu, koska uuden innovaation hinta on jatkuvasti alhaisempi, mitä 

enemmän välituotteita on jo keksitty. (Romer 1990; Aghion & Howitt 2009, 14-15, 69-

70, 80-81) 

 

Schumpeterilaiseksi kasvuteoriaksikin kutsuttu endogeeninen kasvumalli on saanut 

nimensä taloustieteilijä Joseph A. Schumpeterin mukaan, joka jo 1900-luvun alku-

puoliskolla tutkimuksissaan on korostanut hieman valtavirrasta poiketen innovatiivis-

ten yrittäjien merkitystä talouden kehittymisessä. Innovaatioiden lisäksi keskeisenä 

ajatuksena on ollut myös luovan tuhon merkitys taloutta eteenpäin ajavana tekijänä. 

(Schumpeter 1942) 

 

Schumpeterin tutkimuksilla on ollut valtavasti merkitystä viime vuosikymmeninä 

enemmän korostuneeseen teknologian endogeeniseen rooliin talouskasvun tutki-

muksessa ja monet tutkijat ovat hyödyntäneet hänen ajatuksiaan kasvuteorian ra-

kentamisessa. Schumpeterilaisessa kasvumallissa on nostettavissa esille muutama 

merkittävä tekijä, jotka muodostavat ja mahdollistavat pitkän aikavälin talouskasvun. 

Kaiken lähtökohtana ovat innovaatiot, jotka kasvattavat niin työn kuin myös pääoman 

tuottavuutta. Kuten edellä esitetyssä Romerin (1990) innovaatioita korostavassa mal-

lissa, myös nyt uusien innovaatioiden keksiminen on ajateltu olevan seurausta pa-

nostamisesta tutkimus- ja kehitystoimintaan, jota kannustaa myös aikaisempaa suu-

remmat voitot mahdollisen monopoliaseman myötä. Erona edelliseen on kuitenkin 

muun muassa se, että innovaatioiden määrän sijaan nyt ratkaisevassa roolissa on 

laatu ja siihen vahvasti linkittyvä luovan tuhon käsite. Tämän myötä vaihtuvuus ja 

kilpailu ovat avainasemassa ja aikaisempaa suuremmassa roolissa, kun tavoitellaan 

uusien innovaatioiden avulla monopoliasemaa, suurempaa markkinaosuutta ja sen 

myötä suurempia voittoja. Panostaminen tutkimus- ja kehitystoimintaan ei ole ilmais-
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ta, mutta sitäkin merkittävämpää. Mallissa käytetyn innovaatiofunktion mukaan suu-

remmat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan johtavat myös suuremmalla to-

dennäköisyydellä uusiin sekä tuottavampiin innovaatioihin. Oletuksena mallissa on, 

että mitä nopeammin uusi ja aikaisempaa parempi innovaatio syntyy ja syrjäyttää 

vanhan, sitä nopeammin talous myös kasvaa. (Aghion & Howitt 2009, 15, 85-100; 

Aghion & Festre 2017) 

 

2.3 Yhteenveto 

 

Uusklassisessa kasvuteoriassa teknologisen kehityksen rooli on eksogeeninen eli se 

on muista riippumaton ja se toimii talouskasvun selittäjänä pitkän aikavälin talous-

kasvussa (Solow 1957). Lyhyellä aikavälillä säästämisasteen kasvattaminen johtaa 

pääoman kumuloitumisen kautta talouskasvun kiihtymiseen, mutta pitkällä aikavälillä 

talouskasvua ohjaa kuitenkin vain teknologian kehittyminen (Aghion & Howitt 2009, 

21-39). 

 

Uusklassinen kasvuteoria selittääkin maiden välisiä bruttokansantuotteen eroja, mut-

ta se ei kuitenkaan lopulta pysty selittämään, mitkä ovat ne tekijät ja mekanismit, 

jotka johtavat pitkällä aikavälillä teknologian kehittymiseen ja sen myötä talouskas-

vuun. Tämän takia talouspolitiikalla ei ole teoriassa mitään vaikutusta, eikä ihmisten, 

yritysten ja maiden tekemillä päätöksillä ole merkitystä teknologian tasoon tai sen 

kehittymiseen (Grossman & Helpman 1994, 29). 

 

Koska uusklassisen mallin mukaan teknologia on ulkopuolelta annettu vakio ja sen 

on oletettu toimivan kuten julkishyödyke, eli se on kaikkien maiden vapaasti käytet-

tävissä ja sen taso on joka puolella sama, pitäisi myös köyhästä maasta tulla ajan 

myötä rikas ja eriarvoisuuden ja tuloerojen pitäisi kaventua. Olettaen kuitenkin, että 

säästämisasteessa, väestönkasvussa eikä pääoman kulumisasteessa ole eroavai-

suuksia. (Aghion & Howitt 2009, 29-31) Teoria ei kuitenkaan aina vastaa todellisuut-

ta ja vaikka kasvuteoriassa on usein pelkistettävä ja yksinkertaistettava asioita, on 

esimerkiksi Todaro (2000, 98) huomauttanut mallin epärealistisista olettamuksista 
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täydellisesti kilpailtuihin markkinoihin, jotka vaikuttavat tilanteeseen huomattavasti 

varsinkin vähemmän kehittyneissä maissa. On ongelmallista, että pitkällä aikavälillä 

talouskasvua ei muodostu, jos teknologia ei kehity, mutta uusklassinen teoria jättää 

lopulta kuitenkin avaamatta, miten ja mistä teknologinen kehitys kumpuaa. Jos ta-

loudellisilla olosuhteilla ja ihmisten, yritysten ja kokonaisten valtioiden päätöksillä ja 

toimilla ei olisi merkitystä teknologian kehittymiseen, miten ja mistä talouskasvu lo-

pulta syntyy? 

 

Kun teknologia on oletettu endogeeniseksi ja mallin sisäiseksi tekijäksi, johon niin 

maiden hallitukset kuin myös yksittäiset yrittäjät ja yrityksetkin pystyvät taloudellisilla 

toimilla ja päätöksillä vaikuttamaan, laajenee kasvuteorian ymmärrys niin horisontaa-

lisesti kuin vertikaalisestikin. Uusklassinen kasvuteoria sekä pitkälti myös ensimmäi-

nen endogeeninen kasvumallikin, AK-malli, ovat korostaneet yleisesti säästämisas-

teen merkitystä sekä siitä seuraavaa pääoman kasaantumista. Innovaatioita painot-

tavat endogeeniset kasvumallit taas ovat olettaneet talouskasvun viime kädessä 

seuraavan tuottavuuden kasvusta. Talouskasvun tutkimus on historian aikana kehit-

tynyt huomattavasti ja on sanomattakin selvää, että endogeeninen kasvuteoria on 

vienyt talouskasvun teoriaa merkittävästi eteenpäin. 

 

Endogeeninen kasvuteoria ei ole kuitenkaan saavuttanut ainakaan vielä talouskas-

vun tutkimuksessa yhtä suurta roolia kuin Solowin ja Swanin uusklassinen kasvumal-

li, vaikka erilaisia endogeenisia kasvumalleja on jo vuosien aikana muodostunut 

huomattava määrä. Joidenkin endogeenisten mallien epärealistisista olettamista on 

syntynyt kritiikkiä, mutta varsinkin yhteensopimattomuus aikaisempien vuosikym-

menten datan kanssa on nähty merkittäväksi puutteeksi (Rebelo 2001; Bergheim 

2008). Myös mitattavuuden vaikeus on nostettu esille ja kokonaisuudessaan aineis-

toa valtioiden panostuksista juurikin innovaatioihin, inhimilliseen pääomaan sekä tut-

kimus- ja kehitystoimintaan tarvittaisiin vielä enemmän (Parente 2001). 

 

Endogeenisen kasvuteorian mallit ovat lopulta vain hieman erilaisia, mutta ehkä kui-

tenkin paranneltuja versioita uusklassisesta kasvuteoriasta. Merkittävin kehitys on se, 



21 
 

 
 

että endogeenisessa teoriassa ihmisten tietoisesti tekemät esimerkiksi panostamalla 

tutkimus- ja kehitystoimintaan vaikuttavat positiivisesti talouskasvuun eikä kasvua 

selitetä enää pelkästään tuotantopanosten kasvulla ja teknologian eksogeenisella 

kehityksellä. On kuitenkin huomattava, että ne sisältävät kuitenkin hyvin paljon sa-

manlaisia oletuksia kuin uusklassinen kasvumalli eivätkä ota huomioon esimerkiksi 

kehittyvien maiden heikkojen ja toimimattomien instituutioiden vaikutuksia talouskas-

vuun (Nafziger 2006, 156-157). Erilaisilla instituutioilla on monella tavoin suuri vaiku-

tus talouskasvuun. Erityisesti instituutiot, joilla on positiivinen vaikutus säästämiseen 

ja investointeihin ovat talouskasvun kannalta merkittäviä, mutta varsinkin monissa 

vähemmän kehittyneissä maissa korruptio, rikollisuus sekä sodat heikentävät muun 

muassa kyseisiä instituutioita ja tämän takia vaikutus on usein negatiivinen talous-

kasvun kannalta (Pohjola 2019, 177). 

 

 

  



22 
 

 
 

3. Korruptio 
 

Korruptio on globaali ongelma, joka on ollut yhteiskunnan ongelma jo vuosisatojen 

ajan (Bardhan 1997). Yksikään valtio ole siltä täysin suojassa, ripeästä talouskas-

vusta, tasa-arvoisesta demokratiasta tai laadukkaista instituutioista huolimatta ja 

esimerkiksi tutkijat Weber ja Getz (2004, 698) ovat verranneet korruptiota koko sosi-

aalisen yhteiskuntamme moraalia saastuttavaksi sairaudeksi. Korruptio on itsessään 

laaja ja monitulkintainen käsite ja se ulottuu niin yksilöllisen kuin koko yhteiskunnan 

moraalin lisäksi useisiin eri instituutioihin kuten esimerkiksi julkiseen valtaan ja sen 

väärinkäyttöön sekä erilaisiin oikeudellisiin määritelmiin. Huomattavaa ja ilmiötä mo-

nimutkaistavaa on kuitenkin myös se, että vaikka korruptio olisi ajoittain moraalisesti, 

eettisesti tai hallinnollisesti moitittavaa tai vähintäänkin kyseenalaista, ei se kuiten-

kaan välttämättä ylitä rikosoikeudellista rajaa ja ole näin ollen laissa tuomittavaa 

(Juslén & Muttilainen 2009, 14). 

 

Korruptiota on käsitelty ja määritelty monesta eri näkökulmasta ja uusia sekä erilaisia 

suuntauksia ja tapoja pilkkoa korruption käsitettä pienempiin osa-alueisiin syntyy 

jatkuvasti lisää. Historian aikana on muodostunut useita teorioita yksilöllisen ja yh-

teiskunnallisen korruption eroista, syistä ja seurauksista, joissa ovat korostuneet eri-

tyisesti juurikin yksilöiden eettiset ja moraaliset valinnat sekä yhteiskunnan ja julkisen 

vallan vastuu, säännöt ja toimintatavat (Larmour 2007, 6). 

 

Yksiselitteisen määritelmän muodostaminen on ollut erittäin haasteellista, johon on 

vaikuttanut erityisesti korruption moniulotteinen luonne, joka on ajasta ja paikasta 

riippumaton (Aidt 2003). Vaikka korruptio on kansainvälinen ongelma, ilmiönä se 

määritellään ja ymmärretään eri kulttuureissa hieman eri tavoin ja sen ilmenemis-

muodot myös vaihtelevat ympäristön mukaan. Maakohtaiset eroavaisuudet niin ta-

loudellisissa, oikeudellisissa ja poliittisissa instituutioissa kuin myös sosiaalisissa ar-

voissa ovat ratkaisevassa roolissa korruption ymmärtämisessä ja sen torjunnassa. 

(Bhargava & Bolongaita 2003, 2) 
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3.1 Määritelmä 

 

Korruption yksiselitteinen määrittely on haasteellista. Käsitteen suhteellisuus, arvo-

maailma sekä erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset eroavaisuudet ovat otettava huomi-

oon, mutta myös lainsäädäntö ja erityisesti se, että lainsäädäntö on eri maissa toisis-

taan poikkeavaa, on korruption määritelmässä hyvin keskeisessä roolissa. Laillisen 

ja laittoman toiminnan ero voi olla usein häilyvä ja toisaalla julkisessa asemassa ole-

van päättäjän tai virkamiehen toiminta voi olla laillista ja hyväksyttävää, kun taas toi-

saalla se on päinvastoin laitonta. (Isaksson 1997, 27, 36) 

 

Johtavan korruptiota tutkivan kansalaisjärjestö Transparency Internationalin (2019a) 

mukaan korruptio on vallan väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun tai voiton tavoitte-

lemisessa ja sillä on negatiivisia vaikutuksia jokaiseen, joka on tavalla tai toisella 

riippuvainen julkisessa asemassa olevista viranomaisista. Virka-aseman väärinkäyttö, 

yhteisten sääntöjen rikkominen ja oman henkilökohtaisen edun tavoitteleminen ovat 

useissa tutkimuksissa ja korruption määritelmissä keskeisessä roolissa (Shleifer & 

Vishny 1993; Jain 2001). 

 

Esimerkiksi Caiden (2001, 16) sekä Larmour (2007, 3) ovat korostaneet käsitteen 

tulkinnan vaikeutta kulttuuristen erovaisuuksien takia, mutta määrittelevät myös kor-

ruption henkilökohtaisen edun tavoitteluksi valta-asemaa hyväksikäyttäen, minkä 

yleisimpiä muotoja ovat muun muassa lahjonta ja nepotismi. Lisäksi esimerkiksi 

Lennerfors (2008, 15-16) on painottanut kulttuurin ja kontekstin merkitystä korruptio-

ongelman ratkaisemisessa ja sitä, korostetaanko enemmän yksilön vai yhteiskunnan 

vastuuta on usein ajasta ja paikasta riippuvainen. Ahmad et al. (2012) ovat taas to-

denneet korruption määritelmän usein vaihtelevan yleisestä vallan väärinkäyttämi-

sestä moraaliseen ongelmaan sekä painottaneet erityisesti valtion ja koko julkisen 

sektorin merkitystä. Tanzin (1998) mukaan kuitenkaan yksityistä sektoria ei voi jättää 

huomioimatta, koska varsinkin suurissa organisaatioissa erilaista korruptiota esiintyy 

muun muassa työntekijöiden valinnoissa, hankinnoissa ja yleisesti hallinnossa. 
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Valta-aseman hyväksikäyttö sekä laajalle levinnyt julkisen sektorin korruptio kulkevat 

usein rinnakkain kokonaisuudessaan toimimattoman hallinnon kanssa, joka on näh-

tävissä sisältävän erilaisten virallisten instituutioiden kuten omistusoikeuden ja oike-

usvaltioperiaatteen lisäksi myös muita yhteiskunnassa hallitsevia ja esiintyviä epävi-

rallisia instituutioita, esimerkiksi normeja, tapoja ja perinteitä (North 1991). Korruption 

mukana tuleviin haasteisiin ja ongelmiin syvennyttäessä on pyrittävä ymmärtämään 

konteksti ja ympäristö, koska koko yhteiskunnan, valtion ja sen kansalaisten kanssa-

käyminen ja vuoropuhelu sekä myös valta ja auktoriteetti rakentuvat kyseisissä insti-

tuutioissa, jotka toiminnallaan hallitsevat niin taloudellisia ja poliittisia, kuin myös so-

siaalisia suhteita ja toimintaa. (Disch et al. 2009, 11-12, 40; Shan 2007, 234) 

 

Transparency International (2019a) on myös käyttänyt korruption määritelmässä 

termejä grand corruption ja petty corruption. Edellinen tarkoittaa korkealla tasolla 

tapahtuvaan vallan väärinkäyttöön, josta usein hyötyvät vain muutamat, mutta seu-

raukset ovat merkittävät koko yhteiskunnalle. Jälkimmäinen taas on yksittäisten lah-

justen osalta usein pienempää, se on enemmänkin alemmilla virkamiestasoilla esiin-

tyvää vallan väärinkäyttöä ja usein jopa läsnä jokapäiväisessä toiminnassa esimer-

kiksi erilaisissa virastoissa. Korruptio on määritelmänä jaettavissa myös esimerkiksi 

systemaattiseen ja poliittiseen korruptioon. Robisonin (1998, 139-140) mukaan sys-

temaattinen korruptio on toistuvaa, pienimuotoista ja se saatetaan ajatella joskus 

jopa normaalina käytäntönä ja tämän takia myös jopa hyväksyä. Rahallisesti vähäi-

nen esimerkiksi alemmalla virkamiestasolla tapahtuva lahjonta nähdään usein sisäl-

tyvän systemaattiseen korruptioon. Poliittiseen korruptioon taas on nähty sisältyvän 

erityisesti korkeimman poliittisen johdon ja päättäjien väärinkäytöksiä (Zinnbauer & 

Dobson 2008, 121). Poliittisella korruptiolla on merkittäviä heikentäviä vaikutuksia 

demokratiaan, luottamukseen ja läpinäkyvyyteen yhteiskunnassa (Disch et al. 2008, 

7). Esimerkiksi Shah (2007, 262) kuitenkin huomauttaa, että jako systemaattisen ja 

poliittisen korruption välillä ei ole aina selkeä ja myös hän korostaa kulttuurin ja suh-

teellisuuden merkitystä. Korruption käsite on tutkimuksissa jaoteltu myös muun mu-

assa rakenteelliseen ja institutionaaliseen korruptioon (LaPalombara 1994) ja jossain 

tutkimuksissa taas on käytetty rakenteellista korruptiota enemmänkin systemaattisen 

korruption alakäsitteenä (Della Porta & Vannucci 2012). 
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Määritelmästä riippumatta korruptiolla on useita negatiivisia yhteiskunnallisia vaiku-

tuksia. Myintin (2000) mukaan korruptoituneessa maassa on usein merkittäviä talou-

dellisia, poliittisia ja institutionaalisia ongelmia ja heikkouksia. Hänen mukaansa ym-

päristö, jossa on poliittista epävakautta, tarpeetonta byrokratiaa sekä heikot oikeu-

delliset instituutiot ovat alttiina korruptiolle. Myös esimerkiksi Ugur (2014) on tutki-

muksessaan todennut korruption olevan oire heikoista yhteiskunnallisista instituuti-

oista. On kuitenkin hankalaa arvioida, milloin korruptio on syy yhteiskunnan ongelmil-

le ja milloin taas seuraus muista institutionaalisista ja rakenteellisista ongelmista. 

Usein molemmat ruokkivat toisiaan. Seuraavassa osiossa syvennytään tarkemmin 

korruption seurauksiin yhteiskunnalle. 

 

3.2 Vaikutukset 

 

Korruptio on kasvava ja merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja sillä on tutkittu ole-

van useita erilaisia negatiivisia vaikutuksia. Korruptiota esiintyy erityisesti kehittyvis-

sä maissa, mutta yksinään maa ei ole siltä kokonaan suojassa. Keskeinen ongelma 

on, että korruption luonteen takia sen todellista määrää, sen välittömiä tai välillisiä 

vaikutuksia sekä erilaisia syy-seuraussuhteita on käytännössä mahdotonta selvittää 

täysin varmasti. (Transparency International 2019a; ACFE 2018, 8) 

 

Korruption vaikutukset ovat jaettavissa taloudellisiin, poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja 

ympäristöä kuormittaviin vaikutuksiin (Transparency International 2019a). Poliittises-

ta näkökulmasta tarkasteltuna keskeisiä ongelmia ovat erityisesti kansalaisten luot-

tamuksen horjuminen päättäjiä sekä koko demokraattista järjestelmää kohtaan ja 

yleisesti instituutioiden heikentyminen. Esimerkiksi oikeudellisten instituutioiden, oi-

keusjärjestelmän ja lainsäätäjien korruptoineisuus voi johtaa perusteettomiin syytök-

siin tai äärimmillään jopa kokonaan vääriin tuomioihin. Edellä mainitut linkittyvät vah-

vasti myös yhteiskunnallisiin ja ympäristöä kuormittaviin seurauksiin. Korruptio kas-

vattaa yhteiskunnan eriarvoisuutta, uhkaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä omalta 

osaltaan myös edistää ilmastonmuutosta. (UNODC 2019) 
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Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna korruptiolla on useita negatiivisia vaiku-

tuksia. Korruption on tutkittu muun muassa vääristävän markkinoiden toimintaa, oh-

jaavan ja allokoivan resursseja vääriin kohteisiin ja heikentävän investointeja, niin 

määrällisesti, kuin myös laadullisesti (OECD 2015, 74). Korruptoitunut yhteiskunta 

omalta osaltaan ohjaa esimerkiksi korkeakoulutettuja tai muita lahjakkaita yksilöitä 

korruptoituneisiin työtehtäviin, eikä tuottavaan työhön. Myös Lui (1996) on korostanut 

korruption negatiivisia vaikutuksia taloudelle esimerkiksi juurikin siksi, että se kan-

nustaa ja ohjaa resursseja ja panostuksia tuottamattomaan toimintaan ja yksilöllisen 

hyödyn tavoittelemiseen. 

 

Korruptiota ja sen negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun on tutkittu paljon, mutta 

esimerkiksi Dimant et al. (2018) ovat huomauttaneet, että tulokset ovat toisinaan ol-

leet hieman ristiriitaisia. Historian aikana osassa tutkimuksissa on havaittu, että tie-

tyissä tilanteissa ja ympäristöissä korruptiolla saattaa olla jopa positiivisia vaikutuksia 

talouskasvuun. Esimerkiksi Leff (1964) ja Huntington (1968) ovat väittäneet, että kor-

ruptiosta voi olla myös hyötyä, koska sen avulla on mahdollista välttää turhia byro-

kraattisia esteitä sekä tehottomia toimintoja ja näin ollen tehokkuus kasvaa, maa ke-

hittyy nopeammin ja talouskasvu kiihtyy. 

 

Jos instituutiot ovat erittäin heikkoja ja byrokratia on tehotonta ja hankalaa, korruptio 

voi tietyissä tilanteissa ehkä jopa parantaa tehottomia toimintatapoja, mutta on kui-

tenkin epäselvää vaikuttaako tämä lopulta kuitenkaan positiivisesti talouskasvuun 

(Méon & Sekkat 2005). Instituutioiden laadulla on useiden tutkimusten mukaan vai-

kutusta korruption ja talouskasvun väliseen yhteyteen ja esimerkiksi Aidt et al. (2008) 

mukaan korruption määrän väheneminen usein kiihdyttää talouskasvua, jos maan 

instituutiot ovat toimivia ja laadukkaita. Toisaalta kuitenkin tilanteessa, jossa instituu-

tiot eivät ole toivotulla tasolla, korruption määrän muutoksilla ja talouskasvulla ei ole 

havaittu olevan samanlaista korrelaatiota. Myös esimerkiksi Ahmadin et al. (2012) 

mukaan lyhyellä aikavälillä korruptio saattaa tehostaa heikkoja byrokraattisia toimin-

toja, jos maan instituutioissa on merkittäviä puutteita. Pitkällä aikavälillä mahdolliset 

tehostavat vaikutukset kuitenkin häviävät ja vaikka lyhyellä aikavälillä, otollisessa 

ympäristössä, korruptio saattaisikin hieman tehostaa toimimatonta byrokratiaa se ei 
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tarkoita, että sillä olisi lopulta positiivinen vaikutus talouskasvuun. Lisäksi vaikutukset 

muihin yhteiskunnan osa-alueisiin saattaisivat olla kuitenkin negatiivisia. Kuten talo-

uskasvun teoriassa myös korruption tutkimuksessa, sen vaikutuksissa, torjunnassa 

ja ehkäisyssä kiinnostuksen kohteena on erityisesti pitkän aikavälin seuraukset. Kor-

ruption pitkän aikavälin negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueisiin ovat 

kiistattomat ja aikaisemmin mainitun Transparency Internationalin lisäksi myös mo-

nien muiden kansainvälisten organisaatioiden kuten esimerkiksi Maailmanpankin, 

Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan unionin mukaan korruptiolla on nega-

tiivinen vaikutus talouskasvuun.  

 

Jain (2001) on korostanut korruption vaikutuksia talouteen kokonaisuudessaan ja 

sen seuraukset ulottuvat investoinneista erilaisiin yrittäjyyden kannustimiin. Myös Mo 

(2001) on tutkinut korruption ja talouskasvun välistä yhteyttä ja hänen mukaansa 

poliittinen epävakaus on yksi merkittävimmistä kanavista, jonka kautta korruptio välil-

lisesti vaikuttaa. Korruptiolla on negatiivinen vaikutus inhimillisen pääoman muodos-

tumiseen sekä investointiasteeseen ja hän painottaa myös korruption haitallisuutta 

innovaatioihin sekä kokonaisuudessaan yrittäjyyteen, koska esimerkiksi ylimääräiset 

lahjukset erilaisten lisenssien ja omistusoikeuksien lunastamisessa saattavat olla 

tarpeettoman suuria, mikä vähentää innovaatioiden määrää sekä yksityisiä investoin-

teja ja lopulta johtaa myös talouskasvun hidastumiseen. (Mo 2001) 

 

Useiden tutkimusten mukaan merkittävin ja haitallisin seuraus korruptiosta on koko-

naisinvestointien sekä suorien ulkomaalaisten sijoitusten väheneminen. Paulo Mauro 

(1995) on tutkinut korruption ja talouskasvun välistä yhteyttä 58 valtiossa aikavälillä 

1960-1985. Mauron empiiristen tutkimustulosten mukaan korruptio vaikuttaa negatii-

visesti talouskasvuun juurikin investointien kautta ja yhden keskihajonnan parantu-

minen korruption tasossa kasvattaa bruttokansantuotteesta laskettua investointita-

soa lähes 3%. Myös esimerkiksi Pellegrini ja Gerlagh (2004) ovat saaneet vastaavia 

tuloksia ja heidän mukaansa korruption välillinen vaikutus investointien kautta on 

merkittävä. Jos korruption taso paranee yhden keskihajonnan, kasvaa pitkällä aika-

välillä investointiaste lähes 5% bruttokansantuotteesta. Suoria ulkomaalaisten sijoi-

tusten määrää taas ovat tutkineet esimerkiksi Barassi ja Zhou (2012) ja heidän mu-
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kaansa korruptio vähentää maahan virtaavien sijoitusten määrää, mutta tuloksissa 

on kuitenkin hieman eroavaisuuksia maiden välillä. Myös Mathurin ja Sighhin (2013) 

mukaan sijoituspäätöksiin vaikuttaa sijoittajien oletukset maan korruption määrästä 

ja jos kohdemaassa uskotaan olevan merkittävä korruptio-ongelma, sijoitusten koko-

naismäärä laskee. Esimerkiksi myös Charon (2015) on todennut, että investointien 

virta maahan saattaa laskea, jos yritykset ja kansalaiset ajattelevat korruption olevan 

merkittävä ongelma. 

 

Taulukossa 1 on koottuna keskeisimpiä 2000-luvun tutkimuksia, joissa on tutkittu 

korruption vaikutuksia talouskasvuun. Kaikissa taulukon tutkimuksissa on käytetty 

Transparency Internationalin korruptioindeksiä (CPI) ja osassa myös Maailmanpan-

kin korruptioindikaattoria (WGI), mutta ajanjakso ja tutkittavat maat ovat vaihdelleet.   

 

Taulukko 1. Keskeisimpiä 2000-luvun tutkimuksia 

 

 

Dimant et al. (2018) ovat myös korostaneet aikaisemmin mainittuja oletuksia, jotka 

vaikuttavat sijoituspäätöksiin. Tutkijoiden mukaan osa sijoittajista välttää sijoittamas-

ta korruptoituneisiin maihin, koska pitävät sitä eettisesti ja moraalisesti vääränä. Ko-

konaisinvestointeja vähentää myös lahjonta, koska se mahdollisesti kasvattaa eri-
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laisten lupien ja lisenssien hintoja, minkä seurauksena kustannukset kasvavat. Kor-

kean sääntelyn ja läpinäkymättömän toiminnan yhdistelmä kasvattaa korruption ris-

kiä. (Dimant et al. 2018, Enste et al. 2017) 

 

Lisäksi Enste et al. (2017) nostavat myös esille korruption mahdolliset negatiiviset 

vaikutukset tuloeroihin ja eriarvoisuuden kasvuun, koska lahjuksia maksavat ne, ke-

nellä siihen on varaa ja lahjukset suuntautuvat niille, kenellä on valtaa ja antaa jotain 

vastineeksi. Myös esimerkiksi Guotan et al. (2002) tutkimus osoittaa, että korruption 

määrän lisääntyminen kasvattaa tuloeroja. Tutkijoiden mukaan korruptio muun mu-

assa kohdentaa yhteiskunnan resursseja väärin, vähentää inhimillisen pääoman 

muodostumista sekä eriarvoistaa koulutusta, mitkä johtavat pitkällä aikavälillä tu-

loerojen ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Rikkaat rikastuvat, mutta köyhien tulot 

supistuvat. Syy-seuraussuhteiden arviointi on hankalaa, mutta vaikuttaa siltä, että 

korruptio heikentää heikompien asemaa samalla kun köyhyys myös altistaa korrupti-

olle (OECD 2015, 32). 

 

3.3 Mittaaminen 

 

Korruption luonteen takia sen koko laajuutta on mahdotonta selvittää ja sen mittaa-

minen on myös erittäin haastavaa. Korruption mittaamisessa on usein kyse mahdol-

lisimman luotettavan arvioin muodostamisesta ottaen huomioon saatavilla oleva in-

formaatio, institutionaaliset tekijät ja ympäristö. Mittaaminen on nähtävissä rakentu-

van kolmesta osa-alueesta, jotka ovat asiantuntijoiden arviot, institutionaalisten piir-

teiden tarkkaileminen sekä erilaisten hankintojen taloudellisten rahavirtojen tarkas-

tuksia. Ensimmäinen sisältää asiantuntijoiden arvioiden lisäksi myös esimerkiksi ky-

selyitä yrityksille, julkisen hallinnon virkamiehille sekä myös yksityishenkilöille. Toi-

nen osa-alue muodostuu maan rakenteiden tarkkailusta esimerkiksi tutkimalla lah-

jonnan todennäköisyyttä ja budjetin avoimuutta, millä yritetään löytää viitteitä korrup-

tion mahdollisuuteen. Kolmantena on taloudellisten hankintojen tarkastaminen, jolla 

pyritään löytämään yksittäisissä hankinnoissa tapahtuvia poikkeamia, joka auttaa 

rakentamaan kokonaiskuvaa korruption tasosta. Näiden avulla pyritään rakentamaan 

mahdollisimman perusteltu ja kattava arvio maiden korruption tasosta, mutta koska 
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korruptio jättää harvoin jälkiä, mittaamisessa korostuu yksilöiden käsitykset ja koke-

mukset korruptiosta. (Kauffmann et al. 2006) 

 

Korruption mittaamiseen erikoistuneita toimijoita ja järjestöjä on useita, mutta esitte-

len seuraavaksi niistä kaksi merkittävintä ja luultavasti tunnetuinta, Transparency 

Internationalin Corruption Perception Indexin (CPI) sekä Control of Corruption (CC) –

indikaattorin, joka sisältyy Maailmanpankin Worldwide Government Indicators –

mittaristoon (WGI). Transparency Internationalin CPI ja Maailmanpankin WGI kerää-

vät ja yhdistävät tietoa monista eri lähteistä. CPI on erikoistunut julkisen sektorin kor-

ruption mittaamiseen, kun taas WGI on kuuden indikaattorin yhdistelmä julkisen ja 

yksityisen sektorin hallinnon tasosta ja tehokkuudesta. (Rohwer 2009; Kauffmann et 

al. 2011) 

 

Transparency International on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on eh-

käistä korruptiota, edistää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, vastuullisuutta sekä rehelli-

syyttä kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla. Järjestö on perustettu vuonna 1993, se 

toimii tällä hetkellä yli 100 maassa ja julkaisee vuosittain indeksin (CPI), joka kuvaa 

maiden julkisten sektoreiden korruption tasoa. CPI kerätään useista itsenäisistä läh-

teistä ja se perustuu alan asiantuntijoiden ja yksityisellä sektorilla toimivien yritysjoh-

tajien arvioihin ja käsityksiin korruptiosta. Vuoden 2019 CPI on muodostettu 13 tieto-

lähteen ja 12 riippumattoman laitoksen käsityksistä kahden viime vuoden ajalta ja 

siinä on mukana 180 maata. CPI on luotettavampi kuin yksittäiset toimijat, koska se 

laskee 3-12 riippumattoman tietolähteen arvioista keskiarvon, joista osa on painotta-

nut hieman eri näkökulmia. CPI ottaa huomioon esimerkiksi lahjonnan, julkisten va-

rojen kohdistumisen, nepotismin ja byrokratian tason, mutta sen ulkopuolelle jää 

muun muassa yksityinen sektori, veropetokset ja rahanpesu sekä kansalaisten käsi-

tykset korruption tasosta. Ennen vuotta 2012 julkaistut indeksit eivät ole suoraan ver-

tailukelpoisia uudempien kanssa, koska laskentatapa on muuttunut. (Transparency 

International 2019b) 
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Maailmanpankki on julkaissut vuodesta 1996 lähtien Worldwide Government Indica-

tors –indeksiä (WGI), joka koostuu kuudesta indikaattorista. Mittarilla kuvataan yli 

200 maan hallintoa ja aineisto on kerätty lukuisista luotettavista ja riippumattomista 

lähteistä, kuten tutkimuslaitoksilta, kansainvälisiltä järjestöiltä, ajatushautomoilta ja 

yksityiseltä sektorilta. Hallinnolla tarkoitetaan muun muassa erilaisia instituutioita, 

joiden kautta maassa käytetään valtaa ja millä tavalla. Korruptio on yksi kuudesta 

indikaattorista ja se sisältää julkisen sektorin lisäksi myös yksityisen sektorin. Indek-

sissä ovat korruption (control of corruption) lisäksi myös äänivalta ja vastuullisuus 

(voice and accountability), poliittinen vakaus ja väkivallan/terrorismin määrä (political 

stability and absence of violence/terrorism), hallinnon tehokkuus (government effec-

tiveness), sääntelyn laatu (regulatory quality) sekä oikeusvaltioperiaate (rule of law). 

(Rohwer 2009; Kauffmann et al. 2011; World Bank 2019)  

 

3.4 Torjunta 

 

Korruption haitallisuus ja sen ehkäiseminen ovat nousseet viime vuosikymmeninä 

aikaisempaa näkyvämmäksi ilmiöksi, johon ovat omalla panoksellaan vaikuttaneet 

monet kansainväliset organisaatiot ja järjestöt kuten esimerkiksi Maailmanpankki, YK 

ja Euroopan unioni. Korruption torjunnassa yhdistyvät poliittinen, taloudellinen ja yh-

teiskunnallinen ulottuvuus ja toiminnan on oltava samanaikaisesti tehokasta niin 

kansallisesti kuin kansainvälisen yhteistyön osalta. Erilaisten torjuntastrategioiden 

muodostamisessa sekä niiden tiedottamisessa keskeisessä roolissa ovat muun mu-

assa sääntöjen ja säädösten kehittäminen, avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys 

eikä poliittisen vakauden, riippumattoman oikeuslaitoksen, vapaan lehdistön ja toimi-

van demokratian merkitystä voi korostaa liikaa. (Lederman et al. 2001; Rothstein & 

Eek 2009) 

 

Torjunnassa on otettava huomioon ja ymmärrettävä korruption moniulotteinen luon-

ne. Korruption ehkäiseminen on erilaista eri puolilla maailmaa, koska jokaisella maal-

la on erilaiset lähtökohdat, omanlainen kulttuuri ja historia, tavat ja perinteet. Maa, 

jossa on heikko hallinto, tarvitaan systemaattista ja erittäin järkevää lähestymistapaa, 

kun korruptiota aletaan vähitellen poistamaan yhteiskunnan eri tasoilta. Uusien kor-
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ruptiota valvovien viranomaisten perustaminen ei välttämättä johda mihinkään, vaik-

ka ne jossain tietyssä hallinnoltaan vahvassa ja avoimessa maassa olisivatkin kohta-

laisen toimivia. Erilaisten torjuntamekanismien on pystyttävä heijastamaan maan 

hallintokulttuurin tasoa ja laatua ja on ymmärrettävä, ettei vähemmän kehittyneissä 

maissa toimi välttämättä samat ratkaisut, jotka ovat toimineet suhteellisen hyviin ke-

hittyneissä maissa. Usein kehittyvissä maissa panostuksia täytyykin ensin kohdistaa 

esimerkiksi median ja tiedotusvälineiden vapauteen ja riippumattomuuteen. (Bharga-

va et al. 2003, 24, 36; Shah 2007, 260-261) 

 

Kokonaisuuden ymmärtämisessä yhdistyvät hallinnollisen ja operatiivisen ympäristön 

hahmottaminen sekä myös sellaisten torjuntamekanismien luominen, joilla pystytään 

vaikuttamaan vakiintuneisiin ja pinttyneisiin käytäntöihin ja tapoihin. Maan hallitus, 

erilaiset korruptioon torjuntaan tähtäävät instituutiot kuten esimerkiksi oikeuslaitos 

tekevät toisinaan tiivistä yhteistyötä ja ongelmia ja haasteita syntyy erityisesti silloin, 

jos joku instituutioista tai pahimmassa tapauksessa jokainen maan instituutioista hal-

lituksesta lähtien ovat korruptoituneita eivätkä täysin riippumattomia. (Bargava et al. 

2003, 243; Shah 2007, 260-261) 

 

Kuten muut kansainväliset organisaatiot myös Euroopan unioni on todennut korrup-

tion olevan haitaksi muun muassa taloudelle ja äärimmäisissä tapauksissa myös 

esimerkiksi demokratialle. Korruption on arvioitu maksavan EU:n taloudelle vuosit-

tain jopa 120 miljardia euroa. Euroopan komission mukaan, jäsenmaiden julkisten 

sektoreiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta on pystyttävä lisäämään, jotta korruptiota 

pystytään torjumaan ja koko EU:n talousalueen kilpailukykyä vahvistamaan. (EU 

2017) 

 

Euroopan unionin tehtävä on varmistaa, että jokaisella jäsenvaltiolla on riittävät val-

miudet, oikeudelliset sekä muut instituutiot ja kokonaisuudessaan riittävän tehokas 

torjuntapolitiikka taistelussa korruptiota vastaan. Kuitenkin, vaikka jokaisella jäsen-

valtiolla on periaatteessa käytössään tarvittavat instituutiot korruption vastaisessa 

taistelussa, vaihtelee korruption taso suuresti jäsenmaiden välillä. Tähän vaikuttaa 
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muun muassa korruption monimutkainen luonne, sen taloudellinen, sosiaalinen, po-

liittinen ja kulttuurillinen ulottuvuus sekä se, että jokaisella maalla on omanlainen ja 

toisista jäsenmaista poikkeava ympäristö sekä myös historia ja perinteet, mitkä vai-

kuttavat käsityksiin korruptiosta kuin myös sen torjunnasta. (EU 2014) 

 

Euroopan komissio tiedotti vuonna 1999 tavoitteestaan korruption kokonaisvaltaises-

ta poistamisesta ja samana vuonna myös perustettiin Euroopan petostentorjuntavi-

rasto OLAF sekä Group of States against Corruption eli GRECO, joka on Euroopan 

neuvoston korruption vastainen toimielin. OLAF tutkii petoksia sekä korruptiota ja se 

on muusta toiminnasta riippumaton toimielin, jolla on valtuudet toteuttaa tutkimuksia 

kaikissa niissä maissa, missä Euroopan unionin varoja on käytössä. Se tekee tiivistä 

yhteistyötä muun muassa Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan, 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sekä myös Europolin kanssa. GRECO taas 

on perustettu valvomaan sitä, että valtiot noudattavat korruption vastaisia sääntöjä ja 

se seuraa erityisesti Euroopan neuvoston korruption vastaisen toiminnan ja periaat-

teiden noudattamista. Se auttaa tunnistamaan maiden puutteita kansallisessa kor-

ruption vastaisessa politiikassa ja toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa OECD:n 

ja UNODC:n kanssa. GRECO:n toiminta ei rajoitu vain Euroopan unionin jäsenmai-

hin, vaan siihen kuuluu yhteensä 50 maata, kaikki Euroopan maat sekä Yhdysvallat 

ja Kazakstan. (EU 2015; Council of Europe Portal 2020) 

 

Euroopan komissio on julkaissut vuonna 2011 korruptiontorjuntapaketin sekä perus-

tanut seurantamekanismin, joiden avulla Euroopan unionin jäsenmaita arvioidaan ja 

niiden toimia seurataan säännöllisesti. Tarkoituksena on arvioida jokaisen jäsen-

maan tilannetta riittävän yksilöllisesti, sitä miten korruptiota on pystytty torjumaan 

sekä miten ja missä pystytään vielä parantamaan. Ensimmäinen korruptiontorjunta-

kertomus on julkaistu vuonna 2014 ja niitä laaditaan joka toinen vuosi. Tämän lisäksi 

vuodesta 2004 alkaen Euroopan unionissa on ollut käynnissä niin kutsuttu Herkules-

ohjelma, jonka avulla on pyritty ehkäisemään korruptiota ja torjumaan petoksia sekä 

muuta laitonta toimintaa kuten esimerkiksi väärennöksiä ja salakuljettamista. Toimin-

ta on ollut onnistunutta ja myös sen määrärahat ovat kasvaneet. Vuosina 2004-2006 

määrärahat olivat noin 12 miljoonaa euroa ja esimerkiksi kaudella 2014-2020 ne oli-
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vat jo noin 105 miljoonaa euroa. Määrärahoista vähintään 70 prosenttia käytetään 

toimiin, joista jäsenmaiden tullit ja poliisit hyötyvät heidän jokapäiväisessä toiminnas-

saan. Herkules-ohjelmaa on tarkoitus jatkaa ja vuosille 2021-2027 on annettu ehdo-

tus. (EU 2015) 

 

Euroopan unionin jäsenmaissa on myös otettu käyttöön uusia sääntöjä, uudistettu 

lainsäädäntöä, lujitettu korruptiosäädöksiä ja erilaisia instituutioita on kokonaisuu-

dessaan tehostettu. Jäsenmaiden väliset erot instituutioiden laadussa tuo kuitenkin 

mukanaan haasteita yhtenäisen torjuntapolitiikan muodostamisessa. Jos lainsää-

dännöstä vastaavat instituutiot eivät ole läpinäkyviä ja riippumattomia, uudet säännöt 

ja toimintatavat menettävät tehoaan. Lisäksi on vielä korostettava sitä, että muutok-

sen on lähdettävä kulttuurillisesta muutoksesta, eikä pelkkien säännöksien muutta-

minen ja hallinnolliset toimenpiteet yksinään riitä. Riippumattomuuden lisäksi oikeus-

laitoksien esteitä nostaa syytteitä on poistettava, pankkitietojen avoimuutta on lisät-

tävä ja jäsenmaiden on tehtävä aikaisempaa enemmän rajoja ylittävää yhteistyötä. 

(EU 2017) 

 

Balkanin alueen EU:n jäsenmaiden osalta esimerkiksi Romaniassa on perustettu 

vuonna 2007 lahjomattomuutta valvova kansallinen virasto ANI, jonka tehtävä on 

muun muassa valvoa ja tarkistaa virkamiesten omaisuutta koskevia ilmoituksia ja 

eturistiriitoja. Virasto käsittelee vuosittain yli puoli miljoonaa ilmoitusta ja tarkoitukse-

na on lisätä tietoisuutta, tehokkuutta ja tarkkuutta korruptionvastaisessa toiminnassa. 

Myös Kroatiassa on pyritty tehostamaan läpinäkyvyyttä ja vuonna 2013 on otettu 

käyttöön verkkoportaali, joka sisältää tietoja julkisista hankinnoista. Tietokanta on 

yleisölle maksuton ja sinne kerätään tietoa julkisten hankintojen toteuttamisesta sekä 

myös hankintoihin osallistuvista yrityksistä. (EU 2017) 
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4. Länsi-Balkan 
 

Väestöryhmiltään hieman erilaisissa ja tänä päivänä jo itsenäisissä Länsi-Balkanin 

valtioissa on maantieteellisen sijainnin sekä historian lisäksi havaittavissa paljon sa-

mantapaisia taloudellisia, poliittisia sekä sosiaalisia piirteitä, mutta myös hyvin sa-

manlaisia ongelmia yhteiskunnan eri osa-alueilla. 1990-luvun Jugoslavian hajoamis-

sodat ja sosialistisen yhteiskuntarakenteen murtuminen ovat jättäneet jälkensä jokai-

seen Länsi-Balkanin valtioon ja jokaisessa maassa on havaittavissa osittain saman-

laisia puutteita muun muassa instituutioiden laadussa sekä esimerkiksi oikeusvaltio-

periaatteessa ja oikeuslaitoksen riippumattomuudessa. (Cohen et al. 2011; Wads-

worth et al. 2012; Woelk 2013) 

 

Korruptio on aina ollut ja se on vielä tänäkin päivänä merkittävä ja tunnistettava on-

gelma koko Länsi-Balkanin alueella. Korruption vaikutuksia talouskasvuun on tutkittu 

paljon ja sen on esimerkiksi havaittu heikentävän inhimillisen pääoman muodostu-

mista sekä vaikuttavan negatiivisesti muun muassa Länsi-Balkanin maiden yleiseen 

poliittiseen vakauteen (Qerimi & Sergi 2012).  

 

 

Kuvio 1. Korruption kehitys Länsi-Balkanin maissa ajanjaksona 2007-2019 
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Kuviossa 1 on kuvattu jokaisen kuuden maan korruptio Maailmanpankin korruptioin-

dikaattorilla (-2,5 – 2,5) edellisten 13 vuoden aikana. Suurempi arvo tarkoittaa pie-

nempää korruption määrää, eli suurempi arvo tarkoittaa parannusta korruption tor-

junnassa. Kuviosta on havaittavissa, että osa maista on pystynyt ottamaan askelia 

eteenpäin, mutta osa maista taas on kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Huolestutta-

vaa ja silmiin pistävää on erityisesti Pohjois-Makedonian ja Bosnia ja Hertsegovinan 

negatiivinen kehitys edellisten noin viiden vuoden aikana. Kaikki maat ovat kuitenkin 

vielä suhteellisen kaukana ainoasta Länsi-Balkanin valtiosta, joka on Euroopan 

unionin jäsen eli Kroatiasta, jossa Maailmanpankin korruptioindeksi sai vuonna 2007 

arvon +0,09 ja vuonna 2019 arvon +0,13. Transparency Internationalin korruptioin-

deksissä kuuden maan keskiarvo vuonna 2019 oli 37,67 (0-100), kun se samana 

vuonna Kroatian osalta oli 47. (Transparency International 2019b, World Bank 2019) 

 

Fetai et al. (2017) ovat tutkineet alueen maiden talouskasvua ajanjaksona 1994-

2015. Tutkijoiden mukaan korruptiolla on ollut negatiivinen vaikutus talouskasvuun. 

Tämän lisäksi muita talouskasvua hidastavia tekijöitä ovat olleet muun muassa kor-

kea työttömyysaste sekä myös se, miten ja mihin julkinen hallinto on kulutustaan 

kohdistanut. Positiivisesti talouskasvuun ovat vaikuttaneet suorat ulkomaiset sijoituk-

set, investoinnit sekä myös bruttosäästöt ja yksityiselle sektorille myönnettyjen luot-

tojen myötä kasvanut yksityinen kulutus. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että alueen 

maat tarvitsevat tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän suoria ulkomaalaisia sijoi-

tuksia sekä yleensäkin investointeja ja he korostavat myös korruption ehkäisyn tär-

keyttä, jotta talouskasvua pystytään kiihdyttämään. (Fetai et al. 2017)  
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Kuvio 2. BKT per asukas kehitys Länsi-Balkanin maissa ajanjaksona 2007-2019 

 

Kaikissa kuudessa maassa vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettu asukaskohtainen 

bruttokansantuote on kasvanut suhteellisen tasaisesti edellisten 13 vuoden aikana 

(kuvio 2) ja kuuden maan keskimääräinen kasvuprosentti on ollut noin 3,1 prosenttia 

vuodessa. Osassa maista suurin kasvun notkahdus tapahtui vuosina 2008-2009, 

mihin vaikutti erityisesti globaali finanssikriisi. Kaikki kuusi maata ovat kuitenkin vielä 

kaukana Kroatiasta, jossa asukaskohtainen bruttokansantuote oli 16454,5 dollaria 

vuonna 2019. Erot ovat kuitenkin hieman pienentyneet, koska Kroatian talouskasvu 

on ollut ajanjaksona 2007-2019 keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa. (World Bank 

2019) 

 

Talouskasvuun sekä korruptioon on useissa tutkimuksissa yhdistetty myös ulkomaa-

laiset suorat sijoitukset. Esimerkiksi Zeneli (2016) on tutkinut ulkomaisten sijoitusten 

ja korruption välistä suhdetta Länsi-Balkanilla ajanjaksona 1992-2012 ja myös hänen 

mukaansa korruptio on alueen yksi suurimmista ongelmista. Korruptio on vaikuttanut 

negatiivisesti suoriin ulkomaisiin investointeihin ja näin ollen välillisesti hidastanut 

koko Länsi-Balkanin alueen talouskasvua. Myös esimerkiksi Cvetanovic et al. (2018) 

ovat tutkineet Länsi-Balkanin talouskasvun ja alueelle virtaavien investointien välistä 

suhdetta ajanjaksona 2000-2017. Tutkijat ovat korostaneet, että Länsi-Balkan tarvit-

see kokonaisuudessaan laajoja yhteiskunnallisten rakenteiden uudistamista ja kehit-

tämistä, jotta alueen maat pystyvät tulevaisuudessa houkuttelemaan aikaisempaa 

enemmän investointeja talouskasvun mahdollistamiseksi. 
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Kuvio 3. Suorien ulkomaisten sijoitusten kehitys (% BKT:sta) Länsi-Balkanin maissa ajan-

jaksona 2007-2019 

 

Myös suorissa ulkomaalaisissa sijoituksissa on maiden välillä eroja, kun esimerkiksi 

vuonna 2019 kolmessa maassa kuudesta osuus bruttokansantuotteesta on ollut noin 

8-9 prosenttia, mutta kolmessa muussa maassa ainoastaan noin 2-3 prosenttia. Lä-

hes jokaisessa maassa sijoitukset ovat laskeneet merkittävästi tarkastelujakson ai-

kana. Kun suorat ulkomaalaiset sijoitukset lasketaan osuutena bruttokansantuottees-

ta, on jokaiseen kuuteen maahan virrannut kuitenkin tarkastelujakson aikana suh-

teessa enemmän sijoituksia kuin Kroatiaan. (World Bank 2019) 

 

Kaikkia Länsi-Balkanin maita on erityisesti viime vuosien aikana aloitettu integroi-

maan Euroopan unioniin, niin talouden kuin myös EU:n arvojen osalta. Huomionar-

voista on kuitenkin se, ettei välttämättä pelkästään lainsäädännön muuttaminen ja 

kehittäminen riitä yksinään poistamaan korruptiota, vaan tarvitaan perusteellisia, ko-

ko yhteiskunnan tasoisia kulttuurillisia muutoksia (Woelk 2013). Wadsworth et al. 

(2012) ovat huomauttaneet, että vaikka alueella on tapahtunut korruption osalta kehi-

tystä, ovat silti esimerkiksi lahjukset joillain aloilla, esimerkiksi terveydenhuollon sek-

torilla, yleisiä ja myös tarpeellisia, vaikkakin ne ovat todennäköisesti niin rahallisesti 

kuin määrällisestikin pienempiä. Edistystä on kuitenkin tapahtunut, mutta esimerkiksi 

hallitusten sekä muiden päätöksentekijöiden ja instituutioiden riippumattomuutta on 

pystyttävä parantamaan. Myös maiden mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin on 
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nähtävissä positiivisena ja tavoiteltava asiana, koska se on nähtävissä tärkeänä as-

keleena kohti läpinäkyvämpää ja tasa-arvoisempaa demokratiaa, mikä omalta osal-

taan myös tukisi talouskasvua ja auttaisi lisäksi korruption ehkäisemisessä. (Asllani 

& Vula 2017) 

 

4.1 Albania 

 

Albania on Euroopan unionin virallinen ehdokasvaltio. Maa haki jäsennyyttä vuonna 

2009 ja sai ehdokasvaltio aseman vuonna 2014. Viralliset neuvottelut piti alkaa jo 

vuonna 2004, mutta lopulta poliittinen hyväksyntä neuvottelujen aloittamiselle saatiin 

vasta maaliskuussa 2020. (EU 2019; EU 2020a; EU 2020b) 

 

Albania oli oikeastaan lähes täysin eristyksissä muusta maailmasta toisen maail-

mansodan päättymisestä aina 90-luvun alkupuolelle ja kommunismin romahtami-

seen asti. Kommunistidiktaattori Enver Hoxan kuolema vuonna 1985 ja lopulta vuon-

na 1992 järjestetyt monipuoluevaalit ovat olleet merkittäviä käännekohtia, joiden 

myötä Albania alkoi hiljalleen integroitumaan lännen ja muun Euroopan kanssa. Val-

taan noussut demokraattinen puolue ja maan koko demokraattinen järjestelmä oli 

kuitenkin erittäin epävakaa ja suurin osa päätöksistä tehtiin vieläkin suljettujen ovien 

takana, minkä lisäksi erilaisilla lakimuutoksilla pyrittiin heikentämään opposition roo-

lia sekä epäpäteviä tuomareita nostettiin oikeuslaitoksen johtotehtäviin. Maan avau-

tuminen ja sosialistisen järjestelmän yksityistäminen ei sujunut kivuttomasti ja esi-

merkiksi korruption, huumekaupan ja salakuljetuksen määrät kasvoivat entisestään. 

(Huisinga 1998; Kubiced 1998; Hendriksson 1999) 

 

1990-luvun ensimmäisten vuosien jälkeen Albanian taloudellinen tilanne koheni ja 

talouskasvu kiihtyi vauhdilla vuoteen 1997 asti, kunnes maan talous romahti niin kut-

suttuun pyramidihuijaukseen, jossa kansalaiset olivat sijoittaneet merkittäviä summia 

erilaisiin sijoitusjärjestelmiin korkean tuoton toivossa. Maan talous heikkeni uudes-

taan ja erilaiset levottomuudet lisääntyivät merkittävästi. (Korovilas 1999; Jarvis 2000) 
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Albania on kehittynyt 2000-luvulla niin yhteiskunnallisesti kuin myös taloudellisesti, 

mutta maan historialla, koko Länsi-Balkanin alueen ongelmilla ja Jugoslavian ha-

joamissodilla sekä sosialistisen järjestelmän ja kommunismin romahtamisella on kui-

tenkin ollut merkittäviä vaikutuksia. Korruptio on Albaniassa edelleen yleistä useilla 

eri sektoreilla ja se on huolestuttava yhteiskunnallinen ongelma. Korruption on arvioi-

tu vaikuttaneen negatiivisesti maan talouskasvuun, yleiseen kehitykseen ja heiken-

täneen muun muassa maan hallintoa ja lisännyt yleistä poliittista epävakautta. Toi-

saalta heikko hallinto ja instituutioiden riittämätön valvonta yhdessä alhaisen tulota-

son kanssa on omalta osaltaan mahdollisesti myös kasvattanut korruption määrää. 

(Irrera 2006; EU Albania Report 2020) 

 

Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptio on laskenut ajanjak-

sona 2012-2019 ja muutos on ollut +2 pistettä. Myös Maailmanpankin indeksin mu-

kaan korruptio on vähentynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-

2019 maan tulos on parantunut +0,16 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen +0,2 yksik-

köä. (Transparency International 2019b, World Bank 2019) Albaniassa on vielä heik-

kouksia ja puutteita esimerkiksi erilaisissa korruption ehkäisy- ja torjuntamekanis-

meissa, mutta maa on viime vuosina kuitenkin edistynyt taistelussa korruptiota vas-

taan. Maahan on perustettu uusi syyttäjävirasto (High Prosecutorial Council) sekä 

korruptiontorjuntaryhmä (Special Anti-Corruption and Organized Crime Structure) ja 

maa on ottanut askelia kohti proaktiivista korruption ehkäisyä. Myös esimerkiksi lain-

säädäntöä ja koko oikeuslaitosta on tehostettu ja kehitetty vastaamaan Euroopan 

unionin vaatimuksia. (EU Albania Report 2020) 

 

Albanian asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjaksona 2007-2019 

vuosittain keskimäärin noin 3,7 prosenttia. Vuoden 2019 asukaskohtainen bruttokan-

santuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 5209 dollaria. Talouskas-

vuun on vaikuttanut positiivisesti muun muassa yksityisen kulutuksen kasvaminen, 

matala korkotaso sekä työttömyyden kohentuminen, joka on tällä hetkellä noin 12 

prosenttia. Rahoitusmarkkinat ja pankkisektori ovat vakaalla pohjalla, tuonti ja vienti 

ovat kasvaneet ja liiketoimintaympäristöä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta on 
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pyritty kehittämään viime vuosien aikana. Edellä mainituilla tekijöillä uskotaan olevan 

positiivinen vaikutus maan talouskasvuun ja kasvattavan tulevina vuosina erityisesti 

maahan virtaavien sijoitusten ja investointien määrää. Kuitenkin kokonaisuudessaan 

liiketoimintaympäristö sekä esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyö tarvitsevat tulevaisuu-

dessa vielä panostuksia, jotta maan talous pääsee ja pystyy kasvamaan nopeammin. 

(EU Albania Report 2020; World Bank 2019) 

 

4.2 Bosnia ja Hertsegovina 

 

Bosnia ja Hertsegovina on mahdollinen Euroopan unionin ehdokasvaltio. Maa on 

hakenut jäsenyyttä vuonna 2016, mutta maan ongelmat muun muassa ihmisoikeuk-

sissa sekä tasa-arvossa ja vakautus- ja assosisaatiosopimuksen rikkominen ovat 

estäneet integraation syventymisen. Maalla on ongelmia perustuslain kanssa, koska 

se sisältää etnisiä ja asuinpaikkaa koskevia määräyksiä. (World Bank 2019; EU 

Bosnia and Hertzegovina Report 2020; EU 2019; EU 2020a) 

 

Pasovic ja Efendic (2018) ovat tutkineet Bosnia ja Hertsegovinan talouden kehitystä, 

sen erityispiirteitä ja ongelmia ajanjaksona 1998-2016. Tutkijoiden mukaan maassa 

on merkittävä ongelma bruttokansantuotteen ulkopuolelle jäävän harmaan talouden 

kanssa ja jopa noin 30 prosenttia maan kotitalouksista on ilmoittanut saavansa epä-

virallisista ja ylimääräisistä tulonlähteistä. Veronkierto ja korruptio ovat laajalle levin-

neitä ongelmia, joihin kansalaiset ovat enemmän tai vähemmän tottuneet ja sen 

myötä hiljaisesti hyväksyneet. Tutkijat painottavat, että maa tarvitsee kokonaisvaltai-

sia ja rakenteellisia uudistuksia, jotta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ongelmiin pys-

tytään vaikuttamaan. (Pasovic & Efendic 2018) 

 

Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptio on kasvanut ajanjak-

sona 2012-2019 ja muutos on ollut jopa -6 pistettä. Myös Maailmanpankin indeksin 

mukaan korruptio on lisääntynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-

2019 maan tulos on heikentynyt 0,24 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen jopa 0,31 

yksikköä. (Transparency International 2019b; World Bank 2019) Korruptio on Bosnia 
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ja Hertsegovinassa merkittävä ongelma ja se on levinnyt laajalle yhteiskunnan eri 

osa-alueille. Maan rakenteellisia ongelmia ovat esimerkiksi lainsäädännön puutteelli-

suus, riittämättömät rangaistukset sekä hallinnon tehottomuus, joiden lisäksi muun 

muassa avoimuudessa ja proaktiivisuudessa on puutteita. Maahan on perustettu 

erillinen korruptiontorjuntavirasto jo vuonna 2009, mutta sen toiminta alkoi kuitenkin 

vasta vuonna 2014. Korruptiota ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, ja maan on tule-

vien vuosien aikana pystyttävä lisäämään aktiivisuutta ja resursseja korruption vas-

taiseen toimintaan. (EU Bosnia and Hertzegovina Report 2020) 

 

Bosnia ja Hertsegovinan asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjak-

sona 2007-2019 vuosittain keskimäärin noin 3,1 prosenttia. Vuoden 2019 asukas-

kohtainen bruttokansantuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 6236 

dollaria. Vaikka maan talous on kasvanut tarkasteltavien vuosien aikana, on kasvua 

hidastanut monien ulkoisten häiriöiden (esimerkiksi finanssikriisi) lisäksi myös maan 

sisäiset ongelmat, kuten heikko hallinto, korkea työttömyysaste sekä riittämättömät 

investoinnit koulutukseen. Myös suorat ulkomaalaiset sijoitukset ovat olleet alhaisella 

tasolla viime vuosien aikana, mikä omalta osaltaan on heijastunut talouskasvuun. 

(EU Bosnia and Hertzegovina Report 2020; World Bank 2019) 

 

Taloudellinen kehitys kytkeytyy vahvasti Bosnia ja Hertsegovinan epävakaaseen 

poliittiseen tilanteeseen ja laajalle levinneeseen korruptioon. Maa tarvitsee enemmän 

ulkopuolista painostusta, mutta myös tukea ulkopuolisilta toimijoilta ja instituutioilta, 

koska ongelmat ovat syvällä maan yhteiskunnan rakenteissa. (Arapovic 2015) Kor-

ruption torjunnan lisäksi maan on pystyttävä tulevien vuosian aikana kehittämään 

muun muassa koulutusjärjestelmää ja vahvistamaan heikkoja instituutioita ja yleisesti 

julkista hallintoa. Myös tutkimus- ja kehitystoiminta tarvitsee huomattavasti aikai-

sempaa enemmän investointeja. (EU Bosnia and Hertzegovina Report 2020) 
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4.3 Kosovo 
 

Kosovo poikkeaa muista Länsi-Balkanin maista, koska huolimatta sen vuoden 2008 

itsenäistymisjulistuksesta Serbiasta kaikki maat eivät ole tunnustaneet sen olemas-

saoloa. Muista Länsi-Balkanin maista Serbian lisäksi myöskään Bosnia ja Hertsego-

vina sekä Euroopan unionin jäsenmaista Espanja, Kreikka, Kypros, Romania ja Slo-

vakia eivät ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä. Tämän takia Kosovo on vasta 

mahdollinen Euroopan unionin ehdokasvaltio. (EU 2019; EU 2020a) 

 

Maan yksipuolinen itsenäisyysjulistus Serbiasta on aiheuttanut jatkuvasti huomatta-

vaa poliittista epävakautta niin Serbian kanssa kuin myös koko Länsi-Balkanin alu-

eella. Kosovon suurimmat tavoitteet ja haasteet liittyvätkin suhteisiin naapurimaiden 

kanssa sekä yleiseen poliittiseen vakauteen, mitkä mahdollistaisivat tasapainoisem-

man ja vakaamman liiketoimintaympäristön sekä auttaisivat muun muassa korkean 

työttömyyden poistamisessa. Nikolic et al. 2013; Shaw 2013, 9-10; Belloni et al. 

2014) 

 

Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptio on laskenut ajanjak-

sona 2012-2019 ja muutos on ollut +2 pistettä. Myös Maailmanpankin indeksin mu-

kaan korruptio on vähentynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-

2019 maan tulos on parantunut +0,18 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen +0,1 yksik-

köä. (Transparency International 2019b; World Bank 2019) Maa on kehittynyt ja ot-

tanut korruption torjunnassa askeleita eteenpäin. Maassa on jo korruption torjuntaan 

erikoistuneita instituutioita ja merkittävä askel korruption ja kokonaisuudessaan jär-

jestäytyneen rikollisuuden torjunnassa otettiin heinäkuussa 2020, kun Kosovo ja Eu-

ropol aloittivat yhteistyön. Aikaisemmin Kosovo oli ainut Länsi-Balkanin maa, jolla ei 

ollut virallista yhteistyötä Europolin kanssa. Korruptio on kuitenkin vielä huolestutta-

van yleistä ja laajalle yhteiskunnan rakenteisiin levinnyttä. Maa tarvitsee konkreetti-

sia toimenpiteitä ja lisää läpinäkyvyyttä sekä tehokkuutta kaikilla yhteiskunnan osa-

alueilla. (EU Kosovo Report 2020) 
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Kosovon asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjaksona 2007-2019 

vuosittain keskimäärin noin 3,7 prosenttia ja viimeisten viiden vuoden aikana jopa 

keskimäärin 4,2 prosenttia vuodessa. Vuoden 2019 asukaskohtainen bruttokansan-

tuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 4462 dollaria, joka oli nope-

asta talouskasvusta riippumatta koko Länsi-Balkanin alhaisin. Nopea talouskasvu ei 

ole kuitenkaan johtanut työllisyyden paranemiseen ja maan työmarkkinatilanne on 

huolestuttava. Kosovossa työttömiä on lähes 30 prosenttia ja esimerkiksi yliopistosta 

valmistuneista noin 24 prosenttia ovat on työttömiä. Maan liiketoimintaympäristö ja 

markkinajärjestelmä tarvitsevat vielä isoja panostuksia, vaikka talouskasvu on viime 

vuosina ollutkin nopeaa. Yksityistä sektoria rasittavat korruption lisäksi harmaa talo-

us sekä heikko oikeuslaitos. Jatkuva poliittinen epävarmuus ja epävakaus on merkit-

tävä negatiivinen tekijä ja sillä on vaikutuksia muun muassa investointeihin. Myös 

tutkimus- ja kehitystoiminta on alikehittynyttä sekä myös alirahoitettua, ja se tarvitsee 

huomattavasti suurempia panostuksia tulevaisuudessa. (EU Kosovo Report 2020; 

World Bank 2019) 

 

4.4 Montenegro 

 

Montenegro on Euroopan unionin virallinen ehdokasvaltio. Maa haki jäsennyyttä 

vuonna 2009 ja se sai ehdokasvaltio aseman jo vuonna 2012. Montenegro on tällä 

hetkellä Serbian ohella lähimpänä liittymistä unioniin vuonna 2025, vaikkakin se vaa-

tii vielä toimenpiteitä ja kehittymistä. (EU 2019; EU 2020a) 

 

Rodovic et al. (2013) ovat tutkineet Montenegron talouskasvua, kilpailukykyä ja insti-

tuutioiden laatua ajanjaksona 2007-2012. Tutkijat ovat havainneet, että vaikka maan 

taloudellinen tilanne sekä yleinen kilpailukyky ovat parantuneet, on maalla silti vielä 

merkittäviä ongelmia muun muassa instituutioiden laadussa. Tutkijat ovat myös nos-

taneet esille kysymyksen siitä, miten maan instituutioita ja yleisesti liiketoimintaym-

päristöä pystytään tulevaisuudessa kehittämään, jotta ympäristö kannustaa inves-

toimaan ja yrittämään, joiden myötä työllisyys paranee ja talous kasvaa aikaisempaa 

nopeammin. (Radovic et al. 2013) 
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Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptio on laskenut ajanjak-

sona 2012-2019 ja muutos on ollut +4 pistettä. Myös Maailmanpankin indeksin mu-

kaan korruptio on vähentynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-

2019 maan tulos on parantunut jopa +0,3 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen +0,08 

yksikköä. (Transparency International 2019b; World Bank 2019) Korruption torjuntaa 

on pystytty parantamaan viime vuosien aikana ja maahan on esimerkiksi perustettu 

erillinen korruption torjuntavirasto. Tästä huolimatta korruptio on edelleen yleistä 

useilla yhteiskunnan eri osa-aluilla, kuten terveydenhuollossa ja rakentamisessa. 

Tämän lisäksi esimerkiksi julkiset hankinnat ja niiden tarkastukset ovat olleet epäsel-

viä. Maa on kehittynyt, mutta se tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä vielä enemmän, 

jotta korruption torjuntaa pystytään tehostamaan ja heikkoja yhteiskunnan sektoreita 

kehitettyä. (EU Montenegro Report 2020) 

 

Montenegron asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjaksona 2007-

2019 vuosittain keskimäärin noin 2,7 prosenttia. Vuoden 2019 asukaskohtainen brut-

tokansantuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 8545 dollaria. Ta-

louden suurimpina vauhdittajina ovat toimineet erityisesti julkiset sekä yksityiset in-

vestoinnit ja vahva kotimainen kysyntä. Maa on myös kasvattanut investointeja tut-

kimus- ja kehitystoimintaan. Epävakaan liiketoimintaympäristön, heikon oikeuslaitok-

sen sekä myös korkean työttömyysasteen kanssa on kuitenkin vielä merkittäviä on-

gelmia. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti työllisyyttä tukevia toimenpiteitä, inves-

tointeja inhimilliseen pääomaan ja koulutukseen sekä yleisesti enemmän tehokkuutta 

ja läpinäkyvyyttä. (EU Montenegro Report 2020; World Bank 2019) 

 

4.5 Pohjois-Makedonia 

 

Pohjois-Makedonia on Euroopan unionin virallinen ehdokasvaltio. Maa haki jäsen-

nyyttä jo vuonna 2004 ja sai heti seuraavana vuonna ehdokasvaltio aseman. Integ-

raation syventämistä viivästytti kuitenkin erityisesti nimikiistat Kreikan kanssa, mitkä 

saatiin sovittua vasta vuonna 2019. Poliittinen hyväksyntä neuvottelujen aloittamisel-

le saatiin lopulta maaliskuussa 2020. (EU 2019; EU 2020a; EU 2020b) 
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Pohjois-Makedonialla on ollut maan itsenäistymisen jälkeen ongelmia esimerkiksi 

epävakaan makrotalouden sekä muiden rakenteellisten tekijöiden takia. Nämä ovat 

heijastuneet muun muassa korkeaan inflaatioon, jota vauhdittivat omalta osaltaan 

myös esimerkiksi vuoden 2001 etninen konflikti sekä vuoden 2008 globaali finanssi-

kriisi. Maan inflaatio on kuitenkin ollut hallittua ja tasaista viime vuosien aikana. (Ma-

no-Bakalinov 2016) 

 

Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptio on kasvanut ajanjak-

sona 2012-2019 ja muutos on ollut jopa -8 pistettä. Myös Maailmanpankin indeksin 

mukaan korruptio on lisääntynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-

2019 maan tulos on heikentynyt 0,05 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen jopa 0,37 

yksikköä. (Transparency International 2019b; World Bank 2019) Maalla on vielä pal-

jon rakenteellisia ongelmia, jotka heijastuvat muun muassa korkeaan korruptioon 

sekä myös talouskasvuun. Vaikka Transparency Internationalin sekä Maailmanpan-

kin indeksien mukaan Pohjois-Makedonian korruptio on kasvanut, on maa vahvista-

nut viime vuosien aikana muun muassa oikeuslaitosta sekä yleisesti lainsäädäntöä. 

Positiivista on myös ollut se, että toiminta on ollut aikaisempaa proaktiivisempaa ja 

avoimuutta on pystytty lisäämään myös esimerkiksi valiokuntien jäsenten nimityksiin. 

Maan instituutiot ja kokonaisuudessaan maan kulttuuri tarvitsevat vielä suuria muu-

toksia ja kehittymistä sekä vastuullisuutta ja avoimuutta on pystyttävä lisäämään kai-

kille osa-alueille. (EU North-Macedonia Report 2020) Myös esimerkiksi Gjorgjievska 

(2020) on tuoreessa tutkimuksessaan nostanut esille maan laajalle levinneet ongel-

mat ja hän korostaa muun muassa sitä, että niin kauan, kun esimerkiksi ihmisoike-

uksia ei kunnioiteta, myös korruption torjunta on äärimmäisen hankalaa. 

 

Mano-Bakalinov (2016) on tutkinut Pohjois-Makedonian talouskasvun ja kansainväli-

sen kaupan avautumisen yhteyttä ajanjaksona 1993-2014 ja tulosten mukaan väes-

tönkasvun lisäksi maan avautumisella on ollut positiivinen vaikutus taloudelliseen 

kehitykseen. Myös Lazarov et al. (2016) ovat tutkineet Pohjois-Makedonian talous-

kasvua ja erityisesti osakemarkkinoiden erityispiirteitä ajanjaksona 2002-2012. Tutki-

joiden mukaan maalla on vielä paljon haasteita ja puutteita esimerkiksi julkisessa 
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sektorissa, sääntelyelimissä ja muissa maan instituutioissa, mitkä taas heijastuvat 

negatiivisesti talouskasvuun. (Lazarov et al. 2016) 

 

Pohjois-Makedonian asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjaksona 

2007-2019 vuosittain keskimäärin noin 2,8 prosenttia. Vuoden 2019 asukaskohtai-

nen bruttokansantuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 5634 dolla-

ria. Vaikka Pohjois-Makedonialla on vieläkin syviä rakenteellisia ongelmia eikä kor-

ruptiota ole pystytty torjumaan, maalla on kuitenkin kaikki edellytykset nopeampaan 

talouskasvuun tulevina vuosina. Maa tarvitsee kuitenkin laajoja yhteiskunnallisia uu-

distuksia sekä investointeja erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan ja innovaatioihin. 

Liiketoimintaympäristöä on pystyttävä kehittämään kokonaisvaltaisesti ja maan insti-

tuutiot tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tehokkuutta. (EU North Mace-

donia Report 2020; World Bank 2019)  

 

4.6 Serbia 

 

Serbia on Euroopan unionin virallinen ehdokasvaltio. Maa haki jäsennyyttä vuonna 

2009 ja sai ehdokasvaltio aseman vuonna 2012. Viralliset neuvottelut liittymisen 

osalta on aloitettu vuonna 2014 ja maa on tällä hetkellä Montenegron ohella alueen 

maista lähimpänä liittymistä vuonna 2025. Tavoite on kuitenkin kunnianhimoinen ja 

yhtenä merkittävä esteenä voidaan nähdä myös maan suhteet Kosovon kanssa. (EU 

2019; EU 2020a) 

 

Sosialistisen järjestelmän murtuminen ja 90-luvun hajoamissodat ovat jättäneet jäl-

kensä myös Serbiaan. Maan avautuminen ja julkisen sektorin yksityistäminen eivät 

ole sujuneet ongelmitta ja erityisesti 90-luvulla maalla oli paljon makrotaloudellisia 

ongelmia, kuten esimerkiksi korkeaa inflaatiota, joista osa on osittain läsnä vielä tä-

näkin päivänä. Kapitalistiseen järjestelmään siirtymisellä ja laajalla yksityistämisellä 

on myös havaittu olleen selkeä yhteys maan korruption kanssa. Kehitysprosessi on 

vielä kesken, mutta maassa on useissa tutkimuksissa todettu olevan muun muassa 

tarve korruption torjunnan tehostamiselle, oikeuslaitoksen vahvistamiselle, kartellien 
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poistamiselle ja maa tarvitsee vielä kaikin puolin huomattavasti enemmän läpinäky-

vyyttä. (Milovanovic 2007; White et al. 2010; Gligorijevic et al. 2020) 

 

Korruptio on ollut Serbiassa laajalle levinnyt ongelma yhdessä korkean työttömyyden 

ja alhaisen elintason kanssa. Vielä 2012 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että lä-

hes puolet kyselyyn vastanneista kansalaisista uskoi korruption olevan kasvussa, 

vain noin 10 prosenttia uskoi korruption vähentyneen ja jopa yli 60 prosenttia vas-

tanneista uskoi poliittisten puolueiden olevan korruptoineita. Erityisesti nepotismia ja 

lahjontaa on pidetty ongelmana, mutta myös vaalitulosten manipulointi on herättänyt 

epäilyksiä. (Prascevic 2012) 

 

Transparency Internationalin indeksin mukaan maan korruptiossa ei ole tapahtunut 

kehitystä ajanjaksona 2012-2019. Maailmanpankin indeksin mukaan korruptio on 

jopa lisääntynyt maassa. Asteikolla -2,5 - +2,5 ja ajanjaksona 2007-2019 maan tulos 

on huonontunut 0,09 yksikköä ja vuodesta 2012 alkaen jopa 0,12 yksikköä. (Trans-

parency International 2019b; World Bank 2019) Serbian edistys korruption torjunnan 

osalta ei ole ollut viime vuosien aikana riittävää, vaikka esimerkiksi maan korruption-

torjuntaviraston budjettia on hieman kasvatettu. Korruptio on edelleen yleistä monel-

la eri yhteiskunnan osa-alueella ja viime vuosien aikana on paljastunut useita korrup-

tiotapauksia, mikä kuitenkin toisaalta on positiivinen ja tavoiteltava asia. Erityisen 

alttiina korruptiolle ovat maan terveydenhuolto, koulutus, rakentaminen sekä julkiset 

hankinnat. Serbian korruptiontorjuntavirasto sekä muut instituutiot tarvitsevat kuiten-

kin vielä huomattavasti enemmän läpinäkyvyyttä sekä resursseja, vaikka ne periaat-

teessa täyttävätkin jo monessa mielessä kansainväliset normit. (EU Serbia Report 

2020) 

 

Serbian asukaskohtainen bruttokansantuote on kasvanut ajanjaksona 2007-2019 

vuosittain keskimäärin noin 2,7 prosenttia. Vuoden 2019 asukaskohtainen bruttokan-

santuote oli vuoden 2010 kiinteillä hinnoilla laskettuna noin 7213 dollaria, joka oli 

Montenegron jälkeen toiseksi suurin. Serbian talous on kasvanut ja maassa on tehty 

rakenteellisia uudistuksia liiketoimintaympäristön kehittämiseksi. Työttömyysastetta 
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on pystytty parantamaan ja investointeja on kasvatettu. Yksityinen sektori on kuiten-

kin vielä alikehittynyt ja maan julkisella sektorilla on suuri rooli taloudessa. Julkista 

sektoria rasittavat kuitenkin korruption lisäksi muu epärehellinen kilpailu sekä muun 

muassa oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteellisuus. Serbia tarvitsee vielä 

huomattavia panostuksia erityisesti koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan 

sekä kaikkien maan instituutioiden riippumattomuutta ja laatua on parannettava tule-

vaisuudessa, jotta liiketoimintaympäristö ja talous pystyvät kehittymään. (EU Serbia 

Report 2020; World Bank 2019) 
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5. Tutkimusmetodologia 
 

Tutkielman empiirinen osuus suoritetaan paneeliaineistolle tehtävän regressio-

analyysin avulla. Regressioanalyysin avulla tarkastellaan Länsi-Balkanin talouskas-

vun muodostumista ja tavoitteena on löytää vastaus tutkimuskysymykseen, kuinka 

paljon korruptio vaikuttaa Länsi-Balkanin talouskasvuun. Aluksi esitellään käytetty 

aineisto, analyysissä mukana olevat muuttujat sekä yleisimmät paneeliaineistolle 

soveltuvat estimointimenetelmät. 

 

5.1 Aineisto 

 

Tämän paneeliaineiston ajanjakso on 2007-2019 ja Länsi-Balkanin maista mukana 

ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia. 

Kosovo on rajattu aineiston ulkopuolelle datan puutteellisuuden takia. Viidestä maas-

ta on siis yhteensä 13 aikahavaintoa ja havaintojen kokonaismäärä on 65. Fyysisen 

pääoman vuosien 2018-2019 sekä inhimillisen pääoman vuoden 2019 arvot on ekst-

rapoloitu, jotta aineistossa ei ole puuttuvia havaintoja. Suurin osa aineistosta on ke-

rätty Maailmanpankin tietokannasta, minkä lisäksi tutkimuksessa on käytetty Trans-

parency Internationalin korruptioindeksiä, Yhdistyneiden kansakuntien inhimillisen 

kehityksen indeksiä sekä Penn World Table-tietokantaa. 

 

Paneeliaineisto on yhdistelmä aikasarja- ja poikkileikkausaineistoa ja se sisältää lu-

kuisia havaintoja eri yksiköistä useilta eri ajankohdilta. Paneeliaineistolla ja siihen 

soveltuvilla erilaisilla regressiomenetelmillä on mahdollista tutkia monimutkaisiakin 

yhteyksissä ja tutkimuksen epävarmuus on usein pienempi verrattuna esimerkiksi 

pelkkään poikkileikkausaineistoon ja yksinkertaiseen lineaariseen regressioon. Tä-

män lisäksi paneelidata sisältää enemmän vapausasteita ja selittävien muuttujien 

kollineaarisuus on pienempi, kuin pelkässä aikasarja- tai poikkileikkausaineistoissa. 

Tämän tutkimuksen aineisto on myös tasapainoinen, koska puuttuvia havaintoja ei 

ole Kosovon ulkopuolelle rajaamisen ja kahden muuttujan ekstrapoloinnin takia. (Hill 

2012, 538-539) 
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5.2 Muuttujat 

 

Tämän tutkimuksen regressioanalyysin selitettäväksi muuttujaksi on valittu asukas-

kohtainen bruttokansantuote ja selittävinä muuttujina ovat fyysinen pääoma, inhimil-

linen pääoma, työvoiman määrä, suorat ulkomaiset sijoitukset sekä korruptio (tau-

lukko 2). BKT per asukas (gdpcap) on yleisesti käytetty mittari, kun kuvataan talou-

den sekä yleisen hyvinvoinnin kehitystä. Tämän tutkimuksen BKT per asukas on mi-

tattu kiintein hinnoin vuoden 2010 Yhdysvaltain dollareissa. Aineisto on kerätty Maa-

ilmapankin tietokannasta. 

 

Pääoma muodostuu fyysisestä ja henkisestä eli inhimillisestä osasta. Fyysinen pää-

oma (cap) on tässä tutkimuksessa pääomakannan muodostumista kuvaava muuttuja 

ja se on mitattu kiintein hinnoin vuoden 2011 Yhdysvaltain dollareissa. Aineisto on 

kerätty Penn World Tablen (9.1) tietokannasta (Feenstra et al. 2015). Muuttujan 

kahden viimeisen vuoden (2018-2019) arvot ovat ekstrapoloitu. Inhimillistä pääomaa 

(hc) kuvaava muuttuja on kerätty Yhdistyneiden kansakuntien inhimillisen kehityksen 

indeksistä (Human Development Index), joka koostuu elinajasta, koulutuksesta sekä 

elintasosta. Tässä tutkimuksessa käytetään koulutusta, joka on laskettu koulutuksen 

keston keskiarvosta sekä lasten tulevaisuuden ja odotetun koulutuksen keston kes-

kiarvosta ja se saa arvon välille 0-1. Muuttujan viimeisen vuoden (2019) arvo on 

ekstrapoloitu. 

 

Väestön määrän kasvu tai työvoiman osuus on myös yleisesti käytetty muuttuja talo-

uskasvun selittämisessä. Tässä tutkimuksessa muuttujana käytetään työvoimaa 

(lab), joka sisältää 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, jotka ovat ajanjakson aikana kuu-

luneet työvoimaan eli osallistuneet tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen. Aineisto 

on kerätty Maailmanpankin tietokannasta. Myös suorat ulkomaiset sijoitukset (fdi) on 

kerätty Maailmanpankin tietokannasta ja arvot on esitetty prosentteina bruttokansan-

tuotteesta. Suorat ulkomaalaiset sijoitukset ei ole suoranaisesti mukana perinteisissä, 

edellä esitetyissä kasvuteorioissa, mutta useat tutkimukset ovat korostaneet ulko-

mailta virtaavien investointien vaikutuksia talouskasvuun. Forte & Moura (2013) ovat 

todenneet, että suorien ulkomaisten investointien odotetaan vaikuttavan talouskas-
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vuun erityisesti pääoman muodostuksen ja teknologian kehityksen kautta. Tutkijat 

kuitenkin huomauttavat, että vaikutukset eivät aina ole yksiselitteisiä ja joskus yhteys 

on olematon ja toisinaan jopa negatiivinen. Myös esimerkiksi Romer (1993) on ko-

rostanut suorien ulkomaisten sijoitusten merkitystä talouskasvun muodostajana.   

 

Korruption osalta selittäviä muuttujia on kaksi, joista ensimmäinen on Maailmanpan-

kin Control of Corruption-muuttuja (cc), joka sisältyy World Government Indicators-

mittaristoon (WGI). Muuttuja saa arvon välillä -2,5 - +2,5 ja suurempi arvo tarkoittaa 

pienempää korruption määrää. Toinen korruptiomuuttuja on Transparency Interna-

tionalin julkaisema Corruption Perception Index (cpi). Muuttuja saa arvon välillä 0-

100 ja suurempi arvo tarkoittaa pienempää korruption määrää. Transparency Inter-

national vaihtoi laskentatapaa vuonna 2012, jota ennen muuttuja sai arvon välillä 0-

10. Vuosien 2007-2011 arvot ovat skaalattu vastaamaan vuosien 2012-2019 arvoja.   

 

Taulukko 2. Paneeliaineiston muuttujat 
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5.3 Menetelmät 

 

Tässä kappaleessa esittelen paneeliaineistolle soveltuvat ja yleisimmin käytetyt reg-

ressioanalyysin estimointimenetelmät. Ensimmäinen on yhdistetty pienimmän neliö-

summan estimointimenetelmä eli yhdistetty OLS-malli (pooled ordinary least squa-

res), joka ei ole virallisesti paneeliaineiston estimointimenetelmä, mutta sitä voidaan 

käyttää, jos aineiston kaikki yksiköt ovat samanlaisia eli niiden välillä ei ole hetero-

geenisuutta. Yhdistetyn OLS-mallin yhtälö on seuraava: 

 

(4)    Yit = β1 + β2x2it + β3x3it + eit , 

 

jossa Yit on selitettävä muuttuja, β1 on vakiotermi, X2it ja x3it ovat selittäviä muuttujia 

ja β2 ja β3 ovat niiden kertoimia, eit on residuaali, i on poikkileikkausyksikkö ja t on 

aikayksikkö. Yhdistetyssä pienimmän neliösumman mallissa vakiotermillä eikä selit-

tävien muuttujien kertoimilla ole ollenkaan alaindeksejä, eli niiden oletetaan säilyvän 

vakioina yksiköstä ja ajasta riippumatta. Oletuksena on siis, että kaikki yksiköt ovat 

samanlaisia, jota voidaan kuitenkin pitää tämän tutkimuksen aineiston kannalta epä-

todennäköisenä. (Hill et al. 2012, 540-542) 

 

Toinen tarkasteltava estimointimenetelmä on kiinteiden vaikutusten malli (fixed ef-

fects model), joka on esitettävissä seuraavalla yhtälöllä: 

 

(5)    Yit = β1i + β2x2it + β3x3it + … + eit , 

 

jossa Yit on selitettävä muuttuja, β1i on vakiotermi, joka vaihtelee yksikköjen välillä, 

mutta ei yli ajan, x2it ja x3it ovat selittävät muuttujat, β2 ja β3 ovat selittävien muuttujien 

kertoimet, i on poikkileikkausyksikkö, t on aikayksikkö ja eit residuaali. Edellisestä (5) 

on johdettavissa seuraava yhtälö, jossa jokaisesta yksiköstä on otettu keskiarvo yli-

ajan: 
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(6)    𝑌it = β1i + β2𝑥2it + β3𝑥3it + … + 𝑒it , 

 

jonka jälkeen yhtälöstä (5) vähennetään termeittäin yhtälö (6) ja saadaan: 

 

(7)    𝑌it = β2𝑥2it + β3𝑥3it + … + 𝑒it , 

 

jossa on laskettu muuttujien poikkeamat keskiarvosta. Kiinteiden vaikutusten mallia 

käytetään analysoitaessa selitettävän ja selitettävien muuttujien suhdetta tutkittavas-

sa kokonaisuudessa valitun ajanjakson aikana. Mallissa keskitytään vain niihin yksi-

köihin, jotka sisältyvät valittuun aineistoon. Jokainen yksikkö on erilainen ja oletuk-

sena on, että vakiotermi sisältää kaikki yksiköiden eroavaisuudet. Jos vakio ja virhe-

termi korreloivat toistensa kanssa, malli ei ole sopiva kyseiseen aineistoon. Mallin 

heikkous on, ettei siihen ole mahdollista sisällyttää muuttujia, jotka ovat vakioita yli 

ajan. (Hill et al. 2012, 543-547) 

 

Toinen tarkasteltava estimointimenetelmä on satunnaisten vaikutusten malli (random 

effects model), joka esitetään seuraavasti: 

 

(8)    Yit = β1i + β2x2it + β3x3it + … + eit , 

 

jossa Yit on selitettävä muuttuja, x2it ja x3it ovat selittävät muuttujat, β2 ja β3 ovat selit-

tävien muuttujien kertoimet, i on poikkileikkausyksikkö ja t on aikayksikkö ja β1i on 

tuntematon parametri, jossa yhdistyvät koko populaation keskimääräisen vakiotermi 

𝛽1 ja satunnaisen yksikkökohtainen virhetermi ui, mistä saadaan: 

 

(9)    Yit = (𝛽1 + ui) + β2x2it + β3x3it + … + eit , 

 

jonka jälkeen satunnainen virhetermi ui ja yleinen residuaali eit niputetaan yhteen ja 

saadaan residuaali vit. Ja uudelleen järjestelemällä saadaan: 
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(10)    Yit = 𝛽1 + β2x2it + β3x3it + … + vit . 

 

Satunnaisten vaikutusten malli ottaa huomioon yksikköjen välisen vaihtelun ja yksik-

kökohtaisen vaihtelun. Mallissa on oletuksena, että yksiköt muodostavat satun-

naisotoksen laajemmasta kokonaisuudesta ja myös niiden väliset eroavaisuudet ovat 

satunnaisia. Eroavaisuudet sisältyvät kuitenkin vakiotermeihin, kuten kiinteiden vai-

kutusten mallissa. Satunnaiset muutokset on otettu huomioon jakamalla vakiotermi 

satunnaiseen yksilölliseen vaihteluun sekä koko populaation keskiarvoon. Oletukse-

na on myös se, että virhetermi ja selittävät muuttujat eivät korreloi keskenään, joten 

malliin on mahdollista sisällyttää muuttujia, jotka säilyvät vakioina yli ajan. Malli ei ole 

kuitenkaan konsistentti, jos virhetermi on korreloitunut jonkun selittävän muuttujan 

kanssa. Tämän tapainen endogeenisuus on kuitenkin satunnaisten vaikutusten mal-

lissa yleinen ongelma, jota taas ei esiinny kiinteiden vaikutusten mallissa. Se kumpi 

malli on aineiston ja koko tutkimuksen kannalta soveltuvampi, on tutkittavissa haus-

man-testillä, joka vertaa kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten mallien kertoimia kes-

kenään. (Hill et al. 2012, 551-559) 

 

Hausman-testin avulla selvitetään, kumpi malleista edellä esitetyistä malleista on 

soveltuvampi aineistoon ja tutkimuksen kannalta parempi. Testi vertailee molempien 

mallien kertoimien estimaatteja ja tarkastelun kohteena on se, onko satunnaisilla 

yksilövaikutusta kuvaavilla virhetermeillä ja selittävillä muuttujilla keskenään korre-

laatiota. Testin nollahypoteesi on, että kertoimet eivät poikkea toisistaan ja mikäli 

nollahypoteesi jää voimaan, molemmat mallit ovat konsistentteja eli molempia voi-

daan käyttää. Jos testiä ei hylätä, usein kannattaa käyttää satunnaisten vaikutusten 

mallia, koska se huomioi yksikköjen välisen ja yksikkökohtaisen vaihtelun. Jos taas 

testi hylätään eli p-arvo on alhainen (<0,05), käytetään tutkimuksessa kiinteiden vai-

kutusten mallia. (Hill et al. 2012, 557-559) 
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5.4 Tulokset 

 

 

Seuraavaksi muodostetaan neljä regressiomallia, joiden avulla tutkimme ensin ai-

neiston maiden talouskasvua ja sen jälkeen sitä, miten korruptio on siihen vaikutta-

nut. Tutkimushypoteesi on, että korruptio vaikuttaa negatiivisesti Länsi-Balkanin ta-

louskasvuun. 

 

Ensimmäisessä mallissa muuttujina on perinteisissä kasvuteorioissa mukana olevien 

muuttujien vaikutusta asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen. Mallissa on mu-

kana fyysinen pääoma (cap), inhimillinen pääoma (hc) ja työvoima (lab). Toiseen 

malliin on edellisten lisäksi otettu neljänneksi muuttujaksi mukaan suorat ulkomaiset 

sijoitukset (fdi), koska sen on aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa havaittu kor-

reloivan talouskasvun kanssa, vaikkakin tulokset ovat olleet toisinaan ristiriitaisia. 

Kolmannessa ja neljännessä mallissa mukana on korruptio, jonka avulla tutkitaan 

sen mahdollista vaikutusta talouskasvuun. Kolmannen mallin korruptio muuttuja on 

Maailmanpankin Control of Corruption (cc) ja neljännessä mallissa sen paikalla on 

Transparency Internationalin korruptioindeksi (cpi). Mallit voidaan esittää seuraavilla 

yhtälöillä: 

 

(11)  gdpcapit = β1i + β2capit + β3hcit + β4labit + eit 

(12)  gdpcapit = β1i + β2capit + β3hcit + β4labit + β5fdiit + eit 

(13)  gdpcapit = β1i + β2capit + β3hcit + β4labit + β5fdiit + β6ccit + eit 

(14)  gdpcapit = β1i + β2capit + β3hcit + β4labit + β5fdiit + β6cpiit + eit 

 

Tämän jälkeen on vuorossa hausman-testi, jotta saamme selville, kumpi on tämän 

tutkimuksen aineistoon soveltuvampi menetelmä, kiinteiden vaikutusten malli vai sa-

tunnaisten vaikutusten malli. Hausman-testin tulosten mukaan soveltuvampi esti-

mointimenetelmä on kiinteiden vaikutusten malli, koska virhetermin ui ja selittävien 

muuttujien välillä on korrelaatiota jokaisen mallin kohdalla. Tämän lisäksi myös F-

testin tulosten perusteella kiinteiden vaikutusten malli on soveltuva, koska aineistos-

sa mukana olevien maiden välillä on heterogeenisuutta eli kiinteät vaikutukset eroa-
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vat toisistaan, mikä tarkoittaa sitä, että yhdistetty OLS-malli ei ole soveltuva tämän 

tutkimuksen aineistoon.  

 

Taulukko 3. Tulokset 

  

Tilastollinen merkitsevyys: *10 % merkitsevyystasolla, **5 % merkitsevyystasolla, ***1 % merkitse-

vyystasolla. Suluissa on esitetty keskivirheet. 

 

Ensimmäisessä mallissa (taulukko 3) on tarkasteltu fyysisen pääoman (cap), inhimil-

lisen pääoman (hc) ja työvoiman (lab) vaikutuksia asukaskohtaisen bruttokansan-

tuotteen (gdpcap) kasvuun. Tulosten mukaan fyysisen pääoman kasvulla on positii-

vinen vaikutus talouskasvuun 1 prosentin merkitsevyystasolla, mikä on johdonmu-

kainen aikaisempien tutkimusten kanssa. Myös työvoima korreloi talouskasvun 

kanssa positiivisesti 5 prosentin merkitsevyys tasolla, eli työvoiman määrällinen kas-

vu kasvattaa myös talouskasvua, mutta vaikutus jää mallissa pieneksi (0,0016). In-
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himillinen pääoma (hc) ei ole tilastollisesti merkitsevä. Mallin selitysaste on lähes 77 

prosenttia, jota voidaan pitää kohtalaisena.  

 

Toiseen malliin (taulukko 3) on otettu mukaan suorat ulkomaiset sijoitukset (fdi), kos-

ka sen on useissa aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa havaittu vaikuttavan 

positiivisesti talouskasvuun. Muuttujan vaikutus talouskasvuun on aikaisemmista 

tutkimuksista poiketen kuitenkin negatiivinen (-23,79), eli suorien ulkomaisten sijoi-

tusten laskiessa talouskasvu on suurempaa. Tulos on tilastollisesti merkitsevä 5 pro-

sentin merkitsevyystasolla. Fyysinen pääoma ja työvoima saavat toisessa mallissa 

hyvin samanlaiset arvot kuin ensimmäisessä. Fyysinen pääoma on tilastollisesti 

merkitsevä 1 prosentin merkitsevyystasolla ja työvoima 5 prosentin merkitsevyysta-

solla. Molemmat korreloivat positiivisesti talouskasvun kanssa. Inhimillinen pääoma 

ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kun malliin on lisätty suorat ulkomaiset sijoitukset, 

selitysaste on kasvanut ja se on nyt 80,34 prosenttia, jota voidaan pitää jo hyvänä 

selitysasteena. 

 

Kolmanteen ja neljänteen malliin (taulukko 3) on otettu mukaan korruptiomuuttujat 

(cc & cpi). Kuten aikaisemmissa malleissa, myös nyt fyysinen pääoma ja työvoima 

korreloivat positiivisesti talouskasvun kanssa ja molempien tilastolliset merkitsevyys-

tasot ovat samat. Myös suorilla ulkomaisilla sijoituksilla on jälleen negatiivinen vaiku-

tus talouskasvuun (-24,40 ja -23,09) ja arvot ovat tilastollisesti merkitseviä 5 prosen-

tin merkitsevyystasolla. Inhimillinen pääoma ei ole myöskään nyt tilastollisesti mer-

kitsevä. Korruptiomuuttujien lisääminen malliin on kasvattanut selitysastetta erittäin 

vähän ja se on molemmissa malleissa nyt 80,35 prosenttia. Muuttujat eivät kuiten-

kaan ole tilastollisesti merkitseviä, eli korruption vaikutukset talouskasvuun jäävät 

epäselviksi tämän tutkimuksen aineiston kanssa. Tutkimushypoteesi, korruptio vai-

kuttaa negatiivisesti talouskasvuun, on siis hylättävä, koska tulokset eivät ole tilastol-

lisesti merkittäviä. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia korruption ja talouskasvun yhteyttä 

Länsi-Balkanilla ja sitä, kuinka suuri vaikutus korruptiolla on ollut alueen talouskas-

vuun. Empiirisessä tutkimuksessa korruptiolle ja talouskasvulle ei löytynyt suoraa 

yhteyttä ja tutkimushypoteesi, korruptio vaikuttaa negatiivisesti Länsi-Balkanin talo-

uskasvuun, on jouduttu hylkäämään. Tutkimuksen tuloksiin on vaikuttanut luultavasti 

erityisesti se, että Länsi-Balkanin maat ovat kehittyneet ajanjakson 2007-2019 aika-

na hieman eri tavoin. Talouskasvu on ollut asukaskohtaisella bruttokansantuotteella 

(BKT per asukas) mitattuna jokaisessa maassa positiivista, mutta vain osa maista on 

pystynyt samaan aikaan vahvistumaan korruption torjunnan osalta. Osassa maista 

korruptio on ajanjakson aikana jopa selkeästi lisääntynyt. 

 

Hieman yllättävää tuloksissa on se, että suorat ulkomaiset sijoitukset korreloivat ne-

gatiivisesti talouskasvun kanssa. Tämä voi johtua siitä, että Länsi-Balkanin talous on 

kasvanut esimerkiksi yksityisen tai julkisen kulutuksen kasvun takia, vaikka samalla 

suorat ulkomaiset sijoitukset ovatkin vähentyneet esimerkiksi maailman yleisen talo-

ustilanteen heikentyessä. Suorat ulkomaiset sijoitukset on laskettu prosenttiosuutena 

bruttokansantuotteesta, joten talouden kasvaessa muiden syiden takia voi suorat 

ulkomaiset sijoitukset korreloida tietyn ajanjakson aikana talouskasvun kanssa nega-

tiivisesti, vaikka niillä todellisuudessa olisikin positiivinen vaikutus talouskasvuun. 

Talouskasvun ja suorien ulkomaisten sijoitusten on aikaisemmissa tutkimuksissa 

havaittu korreloivan positiivisesti keskenään, mutta esimerkiksi Forte ja Moura (2013) 

ovat huomauttaneet, että yhteys ei ole aina selkeä ja tutkittavista maista sekä ajan-

jaksosta riippuen, se voi olla myös negatiivinen.  

 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat syventyneet siihen, mis-

sä määrin Länsi-Balkanin maat ovat kehittyneet ja edistyneet taloudellisesti ja kor-

ruption torjunnan osalta. BKT per asukas mitattuna koko Länsi-Balkanin talous on 

kasvanut ajanjakson 2007-2019 aikana. Jokaisen maan talouskasvu on ollut positii-

vista ja nopeinten ovat kasvaneet Albania (3,7%) sekä Kosovo (3,7%). Tasaisesta ja 
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nopeasta kasvusta huolimatta Kosovon talous on alueen alhaisin ja Albanian alueen 

toiseksi alhaisin. Erityisesti Kosovolla rasitteena on vielä maan poliittinen epävakaus 

ja erityisesti suhteet Serbian kanssa. Vuoden 2008 globaali finanssikriisi vaikutti eri-

tyisesti Montenegroon, jossa talouskasvu hidastui vuodessa jopa 6 prosenttia. Muu-

ten Montenegron talouskasvu on ollut nopeaa ja maan talous oli vuonna 2019 BKT 

per asukkaalla mitattuna alueen suurin. Serbian BKT oli vuonna 2019 alueen suurin 

talous ja maan BKT per asukas oli toiseksi suurin heti Montenegron jälkeen. Maan 

talous on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 2,7 prosenttia. Bosnia ja Hertsegovi-

nan talouskasvu on hieman vaihdellut vuosittain, mutta se on ollut keskimäärin noin 

3,1 prosenttia. Pohjois-Makedonian talous on kasvanut tasaisesti ja ollut keskimäärin 

noin 2,8 prosenttia vuosittain.  

 

Jokaisen Länsi-Balkanin valtion talouskasvu on siis ollut positiivista ja tulosten mu-

kaan ainakin fyysisen pääoman ja työvoiman määrän kasvulla on ollut positiivinen 

vaikutus, jotka ovat myös eri talouskasvun teorioissa talouskasvun selittäjiä. Myös 

inhimillinen pääoma, jota tässä tutkimuksessa on mitattu keskimääräisillä koulutus-

vuosilla, on kasvanut jokaisessa maassa, mitä voidaan pitää positiivisena asiana, 

vaikka muuttujan ja talouskasvun välille ei tässä tutkimuksessa löytynytkään yhteyttä.  

 

Kaikilla mailla on kuitenkin vielä merkittäviä puutteita epävakaassa ja heikossa liike-

toimintaympäristössä, joka on heijastunut monissa maissa esimerkiksi korkeaan työt-

tömyysasteeseen. Lisäksi maiden heikkoja instituutioita on pystyttävä vahvistamaan 

ja maat tarvitsevat huomattavasti suurempia panostuksia esimerkiksi tutkimus- ja 

kehitystoimintaan, jonka merkitys on nostettu esille eksogeenisessa kasvuteoriassa. 

Heikot instituutiot sekä epävakaa liiketoimintaympäristö altistavat omalta osaltaan 

myös korruptiolle. Tässä tutkimuksessa korruptiota on tarkasteltu Maailmanpankin ja 

Transparency Internationalin korruptioindeksien avulla. Vaikka empiirisessä tutki-

muksessa korruption ja talouskasvun välille ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä, on usean Länsi-Balkanin maan korruptiotilanne vieläkin huolestuttavan heikko. 
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Montenegro on molemmilla mittareilla tarkasteltuna alueen maista vähiten korruptoi-

nein ja myös maan korruption torjunta on kehittynyt tutkimuksen ajanjakson aikana. 

Albaniassa ja Kosovossa korruptio on molempien mittareiden mukaan edelleen kor-

kealla tasolla, mutta molemmat maat ovat kuitenkin edistyneet korruption torjunnas-

sa. Bosnia ja Hertsegovinassa korruptio on lisääntynyt ja Maailmanpankin indeksin 

mukaan maassa on eniten korruptiota kaikista Länsi-Balkanin maista. Erityisen huo-

lestuttavaa on ollut maan negatiivinen kehitys vuoden 2013 jälkeen. Pohjois-

Makedonian korruption määrä väheni aina vuoteen 2014 asti, mutta tämän jälkeen 

maa on heikentynyt molemmilla mittareilla mitattuna. Transparency Internationalin 

indeksissä Serbia on pysynyt samalla tasolla, mutta Maailmanpankin indeksissä 

maan tilanne on heikentynyt erityisesti viiden viime vuoden aikana.  

 

Euroopan unionin mukaan (esim. EU 2020a) kehitys korruption torjunnassa on ylei-

sesti hidastunut Länsi-Balkanin alueella ja jokaisella maalla on vielä kehitettävää 

korruption vastaisessa taistelussa. Kaikilla mailla on vielä suuria rakenteellisia on-

gelmia ja puutteita erityisesti instituutioiden heikkoudessa, läpinäkyvyydessä ja te-

hokkuudessa. Syy-seuraussuhteet eivät ole aukottomia ja epäselvää on esimerkiksi 

se, vahvistaako korruptio instituutioiden heikkoutta vai ovatko heikot instituutiot syy 

korruptiolle. Lyhyellä aikavälillä sekä heikossa ja epävakaassa liiketoimintaympäris-

tössä korruptio ei välttämättä suoraan vaikuta talouskasvuun, mutta tämä ei silti tar-

koita, ettei korruptiolla olisi negatiivisia vaikutuksia yhteiskunnan muihin osa-alueisiin 

tai pidemmällä aikavälillä ainakin välillisesti myös talouskasvuun. (Méon & Sekkat 

2005; Aidt et al. 2008; Ahmad at al. 2012) 

 

Tutkimuksen tuloksia analysoidessa sekä luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava 

korruption moniulotteinen luonne, eikä yksiselitteistä vaikutusta talouskasvuun vält-

tämättä aina löydy. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon 

tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto sekä tutkimustulokset. Tutkimuksen luotet-

tavuutta mitataan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti tarkoittaa sitä, ovatko 

tutkimusaineisto ja –menetelmä olleet riittävän päteviä mittaamaan sitä, mitä on ollut 

tarkoitus tutkia. Reliabiliteetilla taas tarkoitetaan sitä, onko aineiston käsittely ja ana-
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lysointi ollut luotettavaa ja antavatko mittarit samat tulokset, jos testi suoritetaan uu-

destaan. (Heikkilä 2004, 185-187; Anttila 2014)  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on edesauttanut tarkkaan rajattu tutkimusongelma 

sekä selkeästi määritelty perusjoukko, mutta toisaalta luotettavuutta on laskenut tut-

kimuksen otoskoko, joka on suhteellisen pieni. Vaikka päätutkimuskysymykseen ei 

ole tässä tutkimuksessa käytetyllä tutkimusaineistolla, tutkimusmenetelmällä sekä 

valitulla ajanjaksolla saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia korruption haitallisuudes-

ta talouskasvuun, se ei suoraan tarkoita, että korruptiolla ei ole ollenkaan negatiivisia 

vaikutuksia alueen talouskasvuun. Vaikka useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on 

havaittu suoriakin korruption negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun, ovat osa tutki-

muksista hieman ristiriitaisia. Varsinkin vaikutuskanavia on useita ja ne ovat osittain 

vielä hieman epäselvät. Lisäksi on myös muistettava, että parhaatkin korruptioindek-

sit ovat vain parhaimpia arvioita ja korruption luonteen takia sen todellista määrää on 

mahdotonta selvittää.  

 

Korruption ja talouskasvun välistä yhteyttä Länsi-Balkanin alueella on tutkittava 

enemmän. Tärkeää on tutkia korruption vaikutuksia muun muassa investointeihin, 

inhimilliseen pääomaan tai esimerkiksi myös poliittiseen epävakauteen, joiden kautta 

vaikutukset saattavat välillisesti ulottua myös talouskasvuun sekä myös muihin yh-

teiskunnan osa-alueisiin. Erityisesti ulkomaisten suorien sijoitusten ja korruption väli-

nen tutkiminen Länsi-Balkanilla on tärkeää, koska alueen sijoitukset ovat laskeneet 

viime vuosien aikana ja esimerkiksi Mauron (1995), Barassin ja Zhoun (2012), Mat-

hurin ja Singhin (2013) ja Dimant et al. (2018) mukaan korruptiolla on usein negatii-

vinen vaikutus suoriin ulkomaisiin sijoituksiin ja investointeihin. Tämän lisäksi ajan-

jakson pidentäminen on tarpeellista, koska korruption negatiiviset vaikutukset eivät 

välttämättä ole vielä havaittavissa, jos korruption määrä on esimerkiksi kasvanut 

oleellisesti vasta muutaman edellisen vuoden aikana.  
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