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ABSTRACT 

Greece is generally known in recent years for a difficult financial situation. We show that 

institutions and corruption play a big role in how society is structured. Measuring institutions 

is a difficult thing to do when there is no precise data that says "this is it." We have used a 

measure of Transparency International which is an organization that assesses countries 

corruption and rank them from 1-10 where 10 indicates that there is no corruption. In 

addition to this we also present figures from the Worldwide Governance Indicators which 

shows a scale of different measurements on institutions, however, between -2.5 to 2.5. We 

are also addressing corruption negative impact on their economic growth. Corruption is 

harmful in other aspects than just the growth as it can lead to large private costs or even 

imprisonment. The different countries cultures, histories and well-being is also a factor for 

corruption to occur in various degrees. However, corruption does not only have negative 

effects on a country when such can motivate and engage staff. Greece on the other hand has 

a very low support for their institutions, which puts the country in a facing high risk of 

exposure to corruption. A comparison of Greece with other OECD countries, will we see that 

Greece has a much higher form of corruption. This will depend on the including institutions 

but also its geographical situation and culture. Greece also has an advanced tax system 

resulting in the population taking the "easy way" and avoiding paying taxes to instead give 

bribes a different meaning. It also shows that social imposition such as social security is a 

major cause of corruption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1. INLEDNING 

 

Grekland har de senaste åren haft stora ekonomiska problem precis som flera andra länder i 

världen. Grekland sticker dock ut med sin exceptionellt dåliga situation. I och med krisen har 

det också uppmärksammats hur utbrett det är med fusk och korruption i Grekland. Den 

senaste litteraturen inom markroekonomi är ense om att institutioner spelar en stor roll för 

ekonomisk tillväxt på lång sikt (Alogoskoufis, 1995, s.149). Det har även bevisats att detta 

samband är robust (Sala-I-Martin, 1997, s.10). Frågan är därmed om de dåliga 

institutionerna och korruptionen bidragit till det dåliga läget i Grekland. 

För att undersöka om dåliga institutioner har varit bidragande till att det gått extra illa 

för Grekland under den senaste och pågående krisen i Europa, har vi valt att göra en 

jämförande studie. I vår studie har vi förutom Grekland valt att utgå ifrån Estland, Italien, 

Spanien och Sverige. Detta är fyra Europeiska länder som upplevt samma turbulenta tid 

under slutet av 2000-talet och början av 2010-talet.  

Sverige har klarat sig relativt bra eftersom att man bl.a. haft tidigare erfarenheter från 

90-tals krisen och resurser att agera (Jones, 2009, s.53). De andra tre länderna har haft eller 

har det ganska tumult med flertalet kreditsänkningar och nödlån från internationella 

aktörer. Spanien och Italien sitter fortfarande i en liknande situation som Grekland med 

höjda lånekostnader, även om den inte är lika akut som för grekerna (Varoufakis, 2011, s.6). 

Grekland har i övrigt generellt sett många likheter med sina medelhavsgrannar Italien och 

Spanien med hög KPI inflation och underskott i statskassan (Wihlborg, 2011, s.18). Estland 

har börjat komma tillbaka efter att de befunnit sig i en ganska pinkär situation där man gått 

från ett underskott i bytesbalansen och tvåsiffrig inflation till återhämtning av framförallt 

exportindustrin och ett inträde i EMU (Purfield, 2010, s.9).    

Det verkar som om det inte bara är statsskulden och andra ekonomiska variabler som 

spelar roll när man summerar hur det gick för de olika länderna i Europa under krisen. 

Belgien hade t.ex. lika stor statsskuld i förhållande till BNP som Grekland medan Spanien 

hade en väldigt liten andel på 0,5 %.  Det kan bero på nationella institutioner som är olika 

bra på att skapa mekanismer som kan åtgärda dessa problem (Wihlborg, 2011, s.3). 
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För att kontrollera vad institutioner har för inverkan på ekonomin har vi tagit BNP per 

capita som beroende variabel och valt ut några oberoende variabler som visat sig påverka 

BNP. Vi har valt realkapital per capita, realräntan, oljepriset, utbildningsnivån, antalet 

sysselsatta och växelkursen. Datan till våra institutionsmått är till att börja med hämtade 

från Transparency International, TI, som är en oberoende organisation med inriktning mot 

korruption (Wang, 2001, s.31). 

Utöver detta studerar vi även sex andra mått på institutioner som vi hämtat från 

Worldwide Governance Indicators, WGI, som är ett projekt inom Världsbanken 

(Kaufmann,2010, s.2). WGI har mätt institutioner genom att dela in institutioner i tre olika 

underkategorier som har med ett lands styre att göra, i vilka de sex måtten ingår. Den första 

berör den process genom vilken regeringar väljs, övervakas och ersätts, den andra behandlar 

vilken kapacitet regeringen har för att effektivt utforma och genomföra en sund politik och 

den sista handlar om respekten för medborgarna och för de institutioner som styr de 

ekonomiska och sociala interaktionerna (Kaufmann, 2010, s.4).  

Att mäta institutioner och korruption är en svår studie att göra då det inte finns några 

konkreta kvantiteter att mäta. För att mäta institutioner och korruption får man istället 

förlita sig till uppskattningar från intervjuer och enkäter. Efter att ha studerat Grekland och 

jämfört dessa mot Sverige, Spanien, Italien och Estland med BNP som beroende variabel så 

har resultatet visat att beroende på vilket institutionsmått vi använder oss av i regressionen 

kommer vi få olika utfall. I helhet får vi dock det icke intuitiva resultatet att förbättrade 

institutioner kommer att ha en negativ påverkan på BNP tillväxten.  

Det finns en del tidigare litteratur som har studerat de ekonomiska konsekvenserna av 

dåliga institutioner och korruption. Institutioner betraktas ofta som en viktig del av ett 

samhälle men det är viktigt att definiera vad en institution är då det är lätt att blanda ihop 

begreppen (Hodgson, 2006). Likaså finns det många olika begrepp när det kommer till 

korruption. Det finns en skillnad i utfall mellan korruption med “stöld”, dvs. då 

tjänstemannen säljer den offentliga varan och lägger alla pengarna i egen ficka, och 

korruption utan stöld, då tjänstemannen lägger på sin muta utöver det vanliga priset. Utöver 

detta finns begrepp som monopolkorruption, dvs. när t.ex. en maffia styr centralt över hur 

mycket mutor man får ta ut. Motsatsen till det är när alla tar mutor för att maximera deras 

egen vinst, vilket oftast är mer skadligt och gör att man kan betala stora summor i mutor 
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innan affären ifråga är genomförd. Det uppstår när det finns ett svagt styre (Shleifer & Vihny, 

1993). Det finns uppslag för att byråkratisktkrångel ofta uppstår pågrund av korruption då 

tjänstemän tjänar på att bygga upp ett krångligt system för att få folk att betala extra för att 

skynda på processen (Rose-Ackerman, 2003). Byråkratisktkrångel minskar kraftigt 

investeringar vilket hejdar den ekonomiska utvecklingen (Mauro, 1995).  Teoretisk skulle 

korruption kunna vara bra för tillväxten genom att den skapar ett mer gynnsamt klimat för 

investeringar då staten är helt ointresserad av att driva en tillväxtpolitik.  Staten kan bli mer 

effektiv med korruption samt att den skapar en försäkring mot dålig politik genom att 

korruptionen ”tvingar” fram ”rätt” sorts politik (Leff, 1964). I Grekland är en hög grad av 

reglering och högt skattetryck anledningen till den höga korruptionen. Även de sociala 

reglerna som sätter stor vikt vid familjen leder till högre korruption då det anses värre att 

inte hjälpa en familjemedlem att t.ex. komma före i kön (Katsios, 2006). Grekerna uppvisar 

ett mycket lågt förtroende för alla sorters offentliga institutioner trots att de enligt 

mätningar besitter ett stort socialtkapital vilket normalt sett även innebär stort förtroende 

för dessa institutioner (Lyberaki, 2002). 

I del två av uppsatsen kommer vi att presentera vår teori. Vi visar att institutioner och 

normativa regler spelar en stor roll för hur samhället är uppbyggt rent ekonomiskt. I den 

tredje delen presenterar vi bakgrundsfakta om Grekland och de övriga länderna om dess 

ekonomiska situation samt tillståndet när det gäller institutioner och korruption. I den fjärde 

delen förevisas vår empiriska analys.  Här presenterar vi våra institutionsmått mer ingående 

och vår modell. Vårt resultat visar att en enhetsökning av måtten som presenteras av de 

organisationer vi valt, leder till att landets BNP minskar. Med hjälp av grafer och figurer 

diskuterar vi om detta resultat är rimligt eller om det kan bero på andra faktorer. Slutligen i 

del fem följer en kort avslutning. 

 

2. TEORI 

 

För att börja med att definiera vad institutioner är kan man säga att dessa är de regler och 

system som formar etablerade och vanliga sociala regler i samhället. De kan vara officiella 

som t.ex. lagar och pengar eller inofficiella som språk och bordskick. Oavsett fall möjliggör 

institutioner ett sätt att förutspå tankar, förväntningar och beteende bland människor. Man 
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kan se att normativa regler uppkommer i ett samhälle när en händelse kan generera olika 

utfall varav ett utfall är att föredra framför andra. När flera personer kollektivt tänker och 

går efter samma regler samt väntar sig samma utfall kan vi prata om en etablerad institution 

(Hodgson, 2006, s.2ff).  Man kan se att rika länder oftast tenderar till att ha bättre 

institutioner än andra fattigare länder. Dock har även snabbväxande länder lättare att uppnå 

en högre byråkratisk effekt (Mauro, 1995, s. 687).  

Det finns en skillnad mellan vad som är illegalt och vad som är omoraliskt. Allt som är 

omoraliskt är inte nödvändigtvis ett fall av korruption t.ex. när en lagstiftare väljer att 

genomföra ett lagförslag som gynnar dennes väljare framför ett samhällsoptimalt beslut 

(Rose-Ackerman, 2003, s.67). Detsamma gäller det som inte ses som omoraliskt men som är 

olagligt t.ex. oredovisad ekonomiskverksamhet så som renoveringar, underhållning, 

trädgårdsarbete, barnpassning och städhjälp (Katsios, 2006, s.64). 

Bakgrunden till korruptionen kan man tänka sig är ett resultat av tankar kring t.ex. för 

höga skattesatser och att man på så vis vill behålla hela vinsten i egen ficka. Ett annat 

alternativ kan vara uppfattningen kring de institutioner som styr landet. Är ekonomin dåligt 

styrd kan man tappa tilliten kring dess trovärdighet och på så vis också vilja behålla vinsten 

själv (Katsios, 2006, s.64). 

Korruption påverkar tillväxten i ett land negativt på flera sätt. En procents ökning av 

korruptionen kommer att minska tillväxten med cirka 0,72 %. Det vill säga att en enhets 

ökning av korruptionsindexet, kommer att minska tillväxten med cirka 0,545 % (Mo, 2001, s. 

76). Påverkan på investeringarna i ett land är mycket stor, man har kunnat se att om man 

sänker korruptionen med 1 % så ökar investeringarna med 4,75 % (Mauro, 1995, s. 696). 

Korruption sänker alltså investeringarna i ett land genom att den höjer marginalkostnaden 

för företagare genom att fungera på samma sätt som en skatt (Mauro, 1995, s.700). En av de 

viktigaste leden genom vilken korruptionen påverkar den ekonomiska tillväxten är den 

politiska instabiliteten. Denna står för cirka 53 % av dess totala effekt. De andra leden så som 

humankapital och privata investeringar står för resten. Korruptionen är vanligast i former av 

institutionell ineffektivitet så som byråkratisktkrångel, svaga lagstiftningar och ett svagt 

rättssystem (Mo, 2001, s. 76).  

Korruption kan även göra byråkratin mer trög och osmidig (Mauro 1995, s.685). Det 

byråkratiska krånglet gör att det är möjligt att tjäna stora pengar på att jobba i 
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offentligsektor och innovativa entreprenörer väljer detta istället för att utveckla ekonomin 

(Rose-Ackerman, 2003, s.69). Korruption kan även skada innovativverksamhet då 

upphovsmän behöver statlig hjälp för att leverera varor då man lägger stor vikt på tillstånd 

och importkvoter. Efterfrågan på sådana varor är stor och oelastisk vilket gör det till en stor 

måltavla för korruption (Mo, 2001, s. 66). 

Man kan se att en endogen tillväxtmodell får en byråkratisk ineffektivitet genom att 

påverka tillväxten indirekt. Detta genom sänkta investeringstakter eller att det kan leda till 

en snedfördelning av investeringarna mellan olika sektorer i landet. Man kan också se att en 

hög korruptionsnivå kan leda till lägre tillväxt. (Mauro, 1995, s. 704). 

Empiriska undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan 

inkomstojämlikheter och sociopolitiska instabiliteter. Den nedre delen av inkomsttagarna 

har starkare incitament att dra sig till grupper i botten av fördelningen som engagerar sig 

med olaglig och våldsam verksamhet. Denna instabilitet kommer att skapa en oro och 

osäkerhet kring skyddet av äganderätten vilket i sin tur minskar säkerheten kring 

investeringar och produktivitet. Genom en ökad klyfta mellan fattiga och rika, minskar man 

även avkastningen av den produktiva verksamheten man för och korruptionen kan då växa 

sig starkare. På så vis har inkomstskillnader en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten 

(Mo, 2001, s. 76). 

Anledningen till att korruption uppstår bland tjänstemän kan vara att det är en balans 

mellan den förväntade kostnaden samt att både psykiska, sociala men kanske framförallt 

finansiella kostnader spelar en stor roll. Korruption är en tvåvägs situation som antingen ger 

stor vinning eller leder till konsekvensen att man bli påkommen och åker fast. Den största 

kostnaden och hotet mot korruptionen är att åka fast och motta ett hårt straff. 

Sannolikheten för detta beror delvis på hur landets rättssystem är uppbyggt. Hur stor grad 

av skydd och möjligheter man har, leder till att risken för att korruption ska växa är stor eller 

liten (Treisman, 2000, s.402.) 

En annan viktig aspekt till korruptionens uppkomst är hur kulturen i landet ställer sig 

mot korruption. Ländernas olika rättsystem och koloniala erfarenheter är mycket 

korrelerade med varandra (Treisman, 2000, s.403). Detta betyder att ett land som tidigare 

inte haft ett välfungerande rättsystem och har en svag regering åtar sig större risk för att 

korruption ska växa. Även långt efter att landet faktiskt fått ordning på rättssystemet 
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kommer fortfarande kulturen med korruption att ligga kvar (Shleifer, 1993, s.2). Det kan 

även vara svårt för en svag regering att häva korruption när den uppstått då den kan anses 

vara viktig för lokala ledare eller starka byråkrater (Shleifer, 1993, s.14). 

Risken att exponeras för korruption kan även vara högre ju mer demokratiskt och 

öppet det politiska systemet är. Yttrandefrihet och journalister med ett uppdrag att avslöja 

olika former av missbruk kan leda till att man gör ”vad som helst” för att få reda på den 

information man vill och på så vis kan mutor vara en väg dit för att uppfylla sitt uppdrag. 

Dock kommer demokratiska och öppna länder med ett större medborgligt engagemang leda 

till bättre övervakning då man lättare kan granska och övervaka det politiska systemet i t.ex. 

valtider. Även företagskonkurrenter har incitament att övervaka andra företag vid t.ex. 

företagsdominans (Treisman, 2000, s.404) 

Att åka fast är en risk som går att överväga. Konsekvenserna kan variera långt mellan 

åtal, avsked från arbete, löneavdrag etc. Detta kan vara en ”rimlig” risk att ta då man genom 

korruptionen kanske fått utrymme att ta ut stora vinster och fördelar som är större än det 

potentiella straffet. Förutom att förlora jobbet kan korrupta tjänstemän mötas och utsättas 

för en grad av stigmatisering då det råder vissa normer och förväntningar. I traditionella 

samhällen där gränsen mellan offentlig och privatsektor är tydlig förekommer framförallt 

mutor och andra korrupta medel mindre (Treisman, 2000, s.404). 

Generellt kan man säga att ett effektivare rättssystem kommer att leda till en lägre 

korruption och att korruptionen kommer att vara lägre i demokratiska länder med friare och 

kraftfullare frivilligorganisationer (Shleifer, 1993, s.15). Om man också vänder på myntet från 

föregående diskussion kan man även se att mer ekonomiskt utvecklade länder där 

populationen är mer utbildad kommer att till större sannolikhet kunna skilja på separationen 

mellan offentlig och privat, vilket leder till en lägre korruption. En högre lön för 

offentliganställda och politiskstabilitet kommer att ge en lägre korruptionsnivå (Treisman, 

2000, s.405). 

Skillnaden mellan korruptionen i länder är sammanfattningsvis beroende på strukturen 

hos marknaden i landet för korrupta insatser som tjänstemännen utför. En marknad bestäms 

inte bara utav utbudet och priser som säljaren sätter utan också mycket om vilka avtal och 

andra villkor som gäller. Detta varierar mycket beroende på vilken grad tjänstemannen 

konkurrerar med varandra och på så vis säljer inbördes mellan varandra (Treisman, 2000, 
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s.406). Det handlar också om förmåner eller monopolisering av försäljningen och 

komplementära fördelar. När tjänstemännen står i konkurrens med varandra då man säljer 

samma vara till privata aktörer kommer man få substitutfördelar av att inte ingå i ett tidigare 

samarbete. När två varor är substitut till varandra kommer mutorna på så vis att sjunka. 

Detta då den ena parten kan erbjuda ett mycket lägre pris. Samtidigt är det tvärtom ifall 

varorna vore varandras komplement. Därför kommer intäkterna hos de olika aktörerna att 

drivas ner till noll. Om tjänstemännen på så vis monopoliserar kompletterande produkter är 

det troligt att man kan driva upp priserna och avskräcka potentiella privata aktörer att köpa 

de korrupta varorna (Shleifer, 1993, s.9). 

En ökning av skatter och sociala belastningar som t.ex. socialskydd är en stor orsak till 

korruptionen inom ekonomin. Man kan se att skatter påverkar det fria valet kring arbetstider 

och fritid då detta i sin tur påverkar arbetsutbudet och efterfrågan. Ju större differenser 

mellan de totala kostnaderna för arbetstid i den offentliga ekonomin och outputen man får 

ut efter skatten ökar incitamenten att undvika den statliga skatten (Katsios, 2006, s.71).  

I debatten om korruption finns det även en diskussion om att korruption faktiskt kan 

vara bra för den ekonomiska tillväxten. Korrupta tjänstemän kan antas vara mer engagerade 

i förvaltningen än icke korrupta tjänstemän, eftersom att de har ett större egenintresse (Leff, 

1964, s.8). Det kan därför vara positivt för tillväxten då korruptionen funkar som ett 

ackordlönesystem för byråkrater. Detta underlättar och tillhandahåller mer utrymme för 

entreprenörer att kringgå ineffektiva regler. På detta sätt kan korruptionen fungera som ett 

smörjmedel som jämnar verksamheten och därmed effektiviserar ekonomin (Mo, 2001, s. 

66). Man kan via kaosteoremet beskriva korruption med t.ex. licenser av diverse slag, genom 

att det skulle kunna leda till att det blir en sorts auktion mellan olika företag och endast det 

företag som har lägst kostnader har möjlighet att ge det högsta budet (Bardhan, 1997, 

s.1322). På detta vis kommer endast de företag som har bäst chanser att lyckas att få lov att 

etablera sig, vilket ger en bättre och effektivare industri (Leff, 1964, s.10).  

Utöver detta kan man resonera för att ett korrupt system är ett skydd mot så kallad 

dålig politik. Om styret t.ex. bestämmer att man ska frysa priserna på livsmedel kan detta 

göra att ekonomin stagnerar. En korrupt marknad kan därför bibehålla konkurrenskraften 

och på det sättet se till att ekonomin fortsätter att utvecklas (Leff, 1964, s.11).  
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Antagandet att korruption skulle vara bra för tillväxten i ett land bygger på att det är 

en kontrollerad monopolistisk form av korruption.  Monopolistisk korruption skulle kunna 

uppstå om t.ex. maffian är den som kontrollerar korruptionen, eller om den kontrolleras av 

staten som i Sovjetunionen (Shleifer & Vishny, 1993, s.9). Om det finns någon som 

kontrollerar att mutorna ligger på samma nivå så kommer mutorna att fungera som en skatt 

och inte påverka ekonomin mer än vad skatterna gör, dock blir skatteinkomsterna lägre än 

vad som är optimalt (Shleifer & Vishny, 1993, s.16).  

Om det börjar gro en acceptans för korruption finns dock risken att alla kommer vilja 

ta del av möjligheten att tjäna extra pengar (Shleifer & Vishny, 1993, s.9). Risken är stor att 

hela systemet byggs upp för att få en så komplicerad och krånglig byråkrati som möjligt. 

Detta underlättar möjligheterna att ta mutor genom att folk betalar för att det ska gå fortare 

(Mauro, 1995, s. 685). Mutor kan alltså bidra med att man får sin egen vilja igenom på ett 

snabbare och enklare sett när det gäller t.ex. sjukhusköer och byggnadstillstånd. Man kan 

säga att man får en konstgjord licens på det man eftersträvar. (Mauro, 1995, s. 685). 

Poängen med att konstruera ett komplicerat system är även för att det ska vara möjligt 

att hålla mutorna hemliga då denna verksamhet tenderar till att vara kriminell (Shleifer & 

Vishny, 1993, s.19).  

 

3. BAKGRUND 

 

Sverige har i många sammanhang setts som ett land med en mycket snabb 

ekonomisktillväxt. Man hade under 1870 till 1970 talet kanske världens snabbaste tillväxt. 

Dock avtog denna efter 1970 talet. Sverige hade ett genombrott inom industrin och 

infrastrukturen mellan åren 1850 till 1890 talet vilket resulterade i att tillväxten steg i 

Sveriges BNP per capita med 0,5 % till 1-1,5 %. (Schön, 2000). Man kan däremot fråga sig om 

Sverige istället hade en större internationell framgång under 1890 till 1950 talet. Detta då 

man hade ett industriellt genombrott och att man ej var ett krigförande land under 

världskrigen (Krantz, 2000, sid. 7).  

Sverige var i mitten av förförra århundradet ett av Europas fattigaste länder. Man 

kunde sedan se en kraftig ekonomisk tillväxt som genererade i ett resultat helt tvärt om och 

att man blev ett av världens rikaste länder. Dock gick Sverige tillbaka ner i en svacka efter 
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1970 talet och blev ett av Västeuropas fattigaste länder igen. Man kan alltså se att Sveriges 

position bland övriga OECD länder fallit (Krantz, 2000, sid. 7). År 1873 drabbades hela Europa 

av en finansiell kris vilket skulle bli inledningen till depressionen. Man kunde dock se att 

Sveriges tillväxttakt fortsatte att öka. Detta då man nu kunde importera billigt spannmål från 

jordrika länder och att investeringarna ändrade inriktning och blev mer effektiv och 

konkurrenskraftig, vilket skapade en stor efterfrågan (Schön, 2000). 

Efter andravärldskriget kom den svenska tillväxten att uppvisa en snabbare tillväxttakt 

än tidigare. Om man däremot jämför Sveriges tillväxt med andra länder kommer man att 

uppvisa en betydligt svagare tillväxttakt. Detta kan bero på att Sverige som ovan nämns inte 

var ett krigförande land och på så vis inte startade sin ekonomiska upphämtning på samma 

låga nivå som t.ex. Tyskland (Krantz, 2000, sid. 13). 

Sveriges långsiktiga tillväxt i BNP kan ses av att man gjorde flera nya investeringar i 

t.ex. humankapital och immateriella resurser. Man gjorde även en rad nya innovationer så 

som att man utnyttjade resurser på ett bättre sätt, man gjorde satsningar för framtiden etc. 

Man grundlade även nya institutioner som skulle gynna investeringar och innovationer 

(Schön, 2000).  

Sverige blomstrade efter trettiotalskrisen och skulle uppvisa ett mycket bra resultat i 

framtiden. Denna positiva finansiella utveckling skulle ta form efter att man standardiserat 

massproduktionen på många håll så som t.ex. löpandebandet. Man införde även en ny 

ekonomiskpolitik vilket skulle resultera i att skapa stabilare institutioner och en mer 

ekonomiskpolitik (Schön, 2000). 

Under Francos styre började Spanien under 1940 och 1950 talet en internationalisering 

och omstrukturering av ekonomin som har lett till en positiv utveckling. Spanien var mellan 

1940 till 1950 talet i klass med ett utvecklingsland. I slutet av 1950 talet befann sig Spanien i 

en finansiell kris med en ineffektiv produktion till höga kostnader. Men tack vare en serie av 

strejker bland befolkningen fick man fart på ekonomin genom en omstrukturering i början 

1951. Man kunde därefter se en snabb ekonomisk tillväxttakt (Lundahl, 1994. s. 43).  Spanien 

blev ett öppnare land och fick år 1953 ekonomisktbistånd från USA och blev sedan medlem i 

både FN och IMF. Detta resulterade i att man bildade en ny regering 1957 som hade 

ideologin att etablera en modernare teknologi. Spanien skulle också få en tillväxt i den 

statliga stadskassan då man under 1959 och 1974 nästan fick en femdubbling av utländska 
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besökare. Detta skulle dock leda till den framtida kris som drabbat Spanien gällande ett 

okontrollerat byggande (Lundahl, 1994. s. 45). År 1973 ökade tillväxtindustrin i Spanien med 

nästan 9,4 %, mycket tack vare byggindustrin som i sin tur påverkats av turismen. 

Expansionen baserades på billig arbetskraft och en utrikeshandelsliberalisering då man 

fortfarande hade tullskydd på industrivaror (Lundahl, 1994. s. 46). År 1975 dog Franco och 

kungen i Spanien återinförde demokratin. Spanien gick med i EG 1986 vilket hade följderna 

av stora förhoppningar. Man lade stor vikt i att behålla sitt statliga stöd till industrin och 

jordbruket. Man kan se att investeringsviljan ökade kraftigt och höll i sig i fem år. Bara under 

1986 investerades nästan 20 % av BNP och att bara fyra år senare stigit till nästan 25 %. 

Detta resulterade i att fastighetssektorerna och teknologin blomstrade. Man tog även 1990 

bort 90 % av tullskyddet samtidigt som EG tog bort skyddet mot spanska varor. Detta 

resulterade i att exporten ökade i genomsnitt med 15 % (Lundahl, 1994. s. 49). Man kan dock 

se en avmattning av den spanska tillväxten i början av 1991. Detta mycket beroende på den 

internationella konjunkturen (Lundahl, 1994. s. 51). 

På 1950 och 1960 talet hade Italien en stor industri i den mest dynamiska sektorn av 

landet, norra delarna, medan regionerna i centrala och nordösta Italien hade en relativt 

långsam utveckling. Under denna tidsepok avstannade även befolkningen vilket ledde till att 

företagen likväl också stagnerade i sin utveckling. Utvecklingen av landet kom efter att 

italienska forskare insåg att man var tvungen att följa västländernas exempel gällande 

industriella utvecklingsstrategier och satsa mer på den ekonomiska utvecklingen. Tanken var 

att man skulle få ingång de småföretag som hittills inte utmärkte sig till de stora företagen 

runt om i landet (Berggren, 1999. s. 338). Under mellankrigstiden etablerade de 

nyuppkomna företagen en mer skicklig verksamhet då tekniker som tidigare jobbat inom 

stora koncerner, startade egna företag och specialiserade sig inom vissa områden. Under 

1960 och 1970 talet etablerade sig dessa nya verksamheter starka och konkurrerade ut 

andra företag (Berggren, 1999. s. 339). Under 1970 talet kunde man se en klar förbättring av 

industrin och sysselsättningen kring de små företagen. Dessa förbättringar skulle leda till ett 

förbättrande kring skattesatser och regleringar. Tillväxten i Italien gjorde i huvudsak att man 

blev världsledande inom vissa områden så som t.ex. kvalitéskor, kostymer, kakel och juveler 

(Berggren, 1999. s. 338).  
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Italien har under 1980 och 1990 talet haft en stor framgång med att etablera nya 

företag och på så vis fått fart på ekonomin. Under perioden 1998 till 2000 etablerades i 

genomsnitt 233 000 nya företag i Italien. År 2001 stod södra Italien nästan för hela 15 % av 

hela landets export vilket är en procentenhetsökning på nästan fem procent på tio år 

(Mascanzoni, 2003, s. 27). Man kan även se att sysselsättningen i landet har ökat med 200 

000 nya arbeten bara i södra Italien mellan perioden 1997 och 2000 (Mascanzoni, 2003, s. 

28). Att Italien de senaste åren visat på en positiv trend har vi konstaterat. Om vi kollar på 

inkomstnivåerna i södra Italien var inkomsterna per capita 54 % av genomsnittet i norra och 

mellersta Italien år 1997. Det som är intressant är att inkomstökningarna skett med en 

långsam takt och på en låg nivå vilket visar på att Italien genomgår ett trendbrott 

(Mascanzoni, 2003, s. 30).  

Efter Estlands självständighet år 1991 har man haft en intresseväckande ekonomisk 

utveckling. Man har arbetat på att utveckla de ekonomiskt initiala tillgångarna dvs. 

utbildning, geografisk belägenhet, infrastruktur och politiska reformer. Efter införandes av 

den Estländska valutan, kroon, stöttades denna av en aktsam makroekonomisk politik vilket 

skulle stabilisera priserna och skapa en gedigen grund för en fortsatt ekonomisk utveckling. 

Man strukturerade och reformerade sina institutioner för att skapa en välfungerande 

marknadsekonomi. Man gjorde t.ex. en utländsk handelsordning utan tullar och avgifter för 

importerade varor. Under år 2000 begränsade man även avgifter för införande av varor 

gentemot icke EU länder (Lumiste, 2008. s.4). Estland har sedan dess varit ett öppet land 

som bygger sin ekonomi på utrikeshandel och utländska direktinvesteringar. Efter 

övergången till marknadsekonomin har det resulterat i att man förbättrat sin position till EU 

vilket var ett viktig steg för att kunna gå med i gemenskapen år 2004. Efter inträdet i EU 

fördjupade och breddade man arbetet med att integrera sina marknader och institutioner. 

Detta då man var tvungen att anpassa sig till en marknad med högre krav på konkurrens 

(Lumiste, 2008. s.1). Estland hade ett väldigt lågt KPI på 1,3 % under år 2003. Efter 

omstruktureringarna och prishöjningarna ökade dock KPI till 4,1 % år 2005 för att sedan 

fortsätta öka till 4,4 % år 2006. Under första halvåret under år 2007 låg Estlands KPI på 6,4 % 

vilket resulterade i att man sköt upp medlemskapet i den europeiska ekonomiska och 

monetära unionen, EMU, flera år (Lumiste, 2008. Sid. 6). 
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Efter andra världskriget hade Grekland mellan perioderna 1954 till 1974 och 1975 till 

1993 två olika styrande administrationer. Under den första perioden uppmätte de en årlig 

tillväxttakt på 7 %, och en inflation på 4 %. Nästkommande period ändrades Greklands 

ekonomi helt och tillväxttakten sjönk till 2 % medan inflationen steg till 18 %.  Det samtidigt 

som inflationen sjönk i övriga OECD-länder (Alogoskoufis, 1995, s.150). 

Under perioderna 1950 och 1960 talen styrdes Grekland av starka högerpolitiker som 

lade ner mycket resurser på att bygga upp Greklands ekonomiska institutioner och den 

ekonomiska infrastukturen (Alogoskoufis, 1985, s.50).  Det medförde en ekonomisk politik i 

Grekland som ledde till mekanismer som genererade stora investeringar och låg inflation, 

detta genom garanterade av äganderätter i lag, fungerande skatteregler och deras 

implementering och statlig kontroll av fackföreningar (Adelman,1966, s.2).  Dessa åtagande 

och samordningsmekanismer ledde till hög kapitalackumulation. Att den lokala valutan, 

drachmern, ingick i Bretton Woodssystemet gav goda förutsättningar till en monetär 

standard och finansiell disciplin (Alogoskoufis, 1995, s.153). Det auktoritära styret gick 1967 

över i en total diktatur som drev flera av dessa mekanismer till en ohållbar punkt. När 

demokratin återinfördes 1974 lyckades det nya styret inte upprätthålla dessa mekanismer 

samtidigt som Bretten Woodssystemet kollapsat något år tidigare. Fackförbunden lyckades 

växa sig starka och den offentliga sektorn växte sig större. Dock lades inga resurser på att 

bibehålla effektiviteten samtidigt som stora pengar lades på försvarsmakten (Antonakis, 

1997, s.193). 

Detta tillsammans med ett snedvridande skattesystem och en hög skuldsättning gjorde 

att de privata investeringarna försvann och ledde även till kraftiga störningar i flertalet 

viktiga ekonomiska faktorer så som det finansiella systemet, finanspolitiken, 

arbetsmarknaden och den offentliga administrationen (Alogoskoufis, 1995, s.152). Under 

1980-talet blev det allt mer klart hur illa det stod till med Greklands budgetunderskott och 

statsskuld, vilket ledde till att man devalverade och frös lönerna i två år. Efter detta infördes 

en uppstramning av det ekonomiska systemet och med det även en liberalisering av hela 

den finansiella marknaden (Hondroyiannis, 2005, s.176). Efter 1993 års val blev det 

regeringsskifte och alla reformer som införts revs upp igen (Alogodkoufis, 1995, s.156). Det 

finansiella systemet i Grekland har dock på senare tid återigen liberaliserats och präglas av 

konkurrens och internationalisering (Hondroyiannis, 2005, s.177). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.scopus.com%252Fscopus%252Finward%252Fauthor.url%253FpartnerID%253D10%2526rel%253D3.0.0%2526sortField%253Dcited%2526sortOrder%253Dasc%2526author%253DHondroyiannis,%252520George%2526authorID%253D6603713508%2526md5%253Dd0598b5285b264dee8b775bc36bef327&_acct=C000041498&_version=1&_userid=745831&md5=82a9df28d3da157f74ee29b0a9b621ed
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.scopus.com%252Fscopus%252Finward%252Fauthor.url%253FpartnerID%253D10%2526rel%253D3.0.0%2526sortField%253Dcited%2526sortOrder%253Dasc%2526author%253DHondroyiannis,%252520George%2526authorID%253D6603713508%2526md5%253Dd0598b5285b264dee8b775bc36bef327&_acct=C000041498&_version=1&_userid=745831&md5=82a9df28d3da157f74ee29b0a9b621ed
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Grekland har många likheter men sina två sydeuropeiska grannar, Spanien och 

Portugal, men dessa två har uppvisat en betydligt bättre utveckling sen mitten av 1980-talet 

än vad Grekland har gjort. De tre länderna genomförde alla en relativt smidigt övergång från 

diktatur till demokrati under 1970-talet samt att de gick med i EG under 1980-talet, men 

efter det har de tagit olika vägar när det gäller att bygga institutioner.  Med detta i åtanke är 

det inte troligt att tro att Greklands höga inflation och låga tillväxt endast skulle beror på att 

deras tidigare auktoritära styre, utan att det snarare ligger något djupare institutionellt 

bakom (Alogoskoufis, 1995, s.151).  

Grekland uppvisar generellt sett ett mycket lågt stöd för offentliga institutioner. Det 

gäller allt från politiska partier, offentligservice, den nationella ledningen och parlamentet. 

Detta följer den allmänna trenden i Europa där det genomsnittliga förtroendet för offentliga 

institutioner ligger under 50 %. Dock sticker Grekland och Italien ut med värden långt under 

europagenomsnittet när det handlar om låga förtroendesiffror för offentliga institutioner 

(Lyberaki, 2002, s.13). 

I Grekland, liksom i övriga Europa, ligger militären, polisen, parlamentet, kyrkan och 

välgörenhetsorganisationer på listan över de institutioner som man har mest förtroende för. 

För Grekland är detta anmärkningsvärt då de har en nära historia bakom sig med en 

militärdiktatur. Med detta i beaktande ser det ut som om de institutioner som har högst 

förtroende är de som ligger utanför direkta politiska beslut (Lyberaki, 2002, s.14). 

Generellt sett så är institutionerna i Grekland dåliga och hårt drabbade av korruption 

jämfört med andra OECD-länder. Den svarta marknaden, som dels kan ses som en institution 

i sig och dels en konsekvens av andra dåliga institutioner och korruption, består i genomsnitt 

av ca 8-10 % av BNP i OECD-länderna, medan den utgör 20-25 % av BNP i Grekland (Katsios, 

2006, s.62). I Grekland har den svarta marknaden kunnat växa sig så stor pga. det korrupta 

skattesystemet som gör att fler företagare har flyttat över från den legala marknaden 

(Katsios, 2006, s.75). Enligt beräkningar har Grekland och Italien en oredovisad ekonomi som 

uppgår till nästan en tredjedel av BNP med Spanien liggandes tätt efter med liknande siffror. 

De skandinaviska länderna visar också på höga siffror när det gäller oredovisad ekonomi, 

kanske mycket beroende på deras hårda skattetryck. De centraleuropeiska länderna så som 

Frankrike, Tyskland och Storbritannien är de länder som visar på bäst siffror då man 
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generellt sätt har en bättre situation kring ländernas skatter och konservativa regulatoriska 

restriktioner (Katsios, 2006, s.67). 

Grekland brukar generellt ses som ett land som är fattigt på socialt kapital vilket främst 

ger sig uttryck i en centraliserad och svag statsstruktur (Lyberaki, 2002, s.7). Detta gör att 

Grekland ligger i en egen grupp, möjligtvis tillsammans med södra Italien, med ett ovanligt 

lågt socialt kapital och svag offentligsektor. Till vis del beror detta på en lång tradition av 

auktoritärtstyre och problemen att omvandla detta till ett demokratiskt samhälle. Detta har 

framförallt visat sig i svårigheterna att bygga välfungerande institutioner vilket har stor 

påverkan på det offentliga samhället. Detta har orsakat osäkerheter mellan den offentliga 

sektorn och marknaden, samt det centrala styret och de politiska partierna som förmedlare 

mellan staten och samhället (Lyberaki, 2002, s.19).  

Att korruptionen kunnat växa sig stor i Grekland beror delvis på att de sociala reglerna 

är annorlunda.  Familjen är en viktig komponent i det Grekiska samhället och att inte hjälpa 

en anhörig att få ett jobb eller att få en ansökan snabbare behandlad ses som ett tecken på 

dålig moral. Steget från att hjälpa en familjemedlem till att ta emot en mindre summa 

pengar från någon annan för att skynda på deras process, är litet (Katsios, 2006, s.76). 

Greker spenderar varje år miljontals timmar på att fylla i skatteblanketter, lära sig 

svårtolkade skatteregler och att föra anteckningar. Hela det komplicerade skattesystemet 

hindrar ett effektivt system vilket leder till förvirring och skattebetalarna upplever en 

osäkerhet kring affärsbeslut i frågor om till exempel investeringar, då ett fel kan bli mycket 

kostsamt. Detta får påföljder av att skattebetalarna inte vill ta någon risk och därför istället 

erbjuda mutor för att få en smidigare process och den mest personliga vinningen. Grekland 

har som andra länder i världen allvarliga problem kring överreglering av byråkrater. Förutom 

att framhäva korruption driver man en verksamhet under bordet vilket också resulterar i att 

den offentliga sektorns inkomster minskar. Grekland är exempel på ett land att föra en 

skattepolitik där vissa tjänster är korrupta. De extra utgifterna för t.ex. administrationen 

belägger en tung börda för företag och privatpersoner vilket resulterar i att många väljer att 

gå över till den oredovisade ekonomin eller andra tänkbara möjligheter (Katsios, 2006, s.74). 

 Själva termen korruption har inte funnits i den grekiska lagstiftningen förrän nu på 

2000-talet (Lambropoulou, 2007, s.3). Den Grekiska korruptionen är vertikal, dvs. att den 

sträcker sig från dynamiska administrativa nivån till den statiska politiska nivån (Katsios, 
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2006, s.77). Därför har grekerna under senare år efter implementeringen av 

korruptionsreglerna från EU, OECD och FN, infört ett system där alla poliser, statstjänstemän 

och parlamentsledamöter måste deklarera sina inkomster till parlamentet (Lambropoulou, 

2007, s.3).  

Det är viktigt att komma ihåg att Grekland befinner sig i en period av förändring med 

en moderniseringsperiod som innefattar allt från ekonomiska faktorer som ökad välfärd till 

kvinnans stärkta roll i samhället och det faktumet att man gått från att vara ett 

migrationsland till ett migrationsmottagande land (Lyberaki, 2002, s.6). 

Svårigheterna med att bekämpa korruption i Greklands har delvis att göra med deras 

geografi och förhållandevis lilla landyta som gör det svårt att splittra korrupta grupper och 

flytta folk om man upptäcker korruption, vilket gör det till ett svårlösligt problem (Katsios, 

2006, s.78). Trots att Grekland lagt ner mycket resurser på att förbättra sina 

antikorruptionsresurser har deras ranking hos bl.a. TI bara fortsatt att sjunka 

(Lambropoulou, 2007, s.4).  

2011 hade Grekland en CPI ranking hos TI på 3,4 vilket kan jämföras med Sverige som 

låg på 9,3 på den tio gradiga skalan. Spanien och Estland har båda ett betyg på över sex, 6,2 

respektive 6,4, medan Italien ligger närmst Grekland med ett betyg på 3,9 (Transparency 

International 2012). 1988 till 1996 låg Grekland på ett stadigt CPI betyg på 5,05 vilket sedan 

under 2000-talet stegvis har sjunkit något varje år (Lambropoulou, 2007, s.4).   

Detta gör att Grekland ligger högst på listan över korruption på en lista över tjugo 

andra demokratier gjord av TI. I en undersökning som frågat vanliga medborgare hur de ser 

på dessa frågor ger även detta ett liknande resultat. På påståendet ”… i det här området 

följer folk lagen...” svarade 77,5 % att de inte höll med eller absolut inte höll med. På 

påståendet ”… ärlighet snarare än korruption karaktäriserar det här området...” svarade 71,6 

% att de inte höll med eller absolut inte höll med (Lyberaki, 2002, s.13). 

 

4. ANALYS  

 

För att analysera effekten av korruption skattar vi en paneldatamodell med våra länder 

Grekland, Spanien, Sverige, Italien och Estland. För regressionen med TI har vi använt 

tidsperioden 1996 till 2009. I de övriga sex måtten har vi studerat tidsperioden 1997 till 2009 
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eftersom dessa mått inte bygger på data från tidigare år. På grund av Estlands historia har vi 

i detta fall använt data från 1999 till 2009. Modellen vi har använt av oss ser ut på följande 

sätt: 

 

ΔLN(BNPit)=β0+β1*ΔLN(realkapitalit)+β2*ΔLN(utbildningit)+β3*ΔLN(sysselsattait)+β4*ΔLN(växe

lkursit)+β5*Δ(realräntait)+β6*ΔLN(oljeprisit)+β7*(institutioneri(t))+εit   (1) 

 

Som beroendevariabel har vi BNP per capita som vi hämtat från Penn World Tables. Detta då 

vi är intresserade av att se hur ekonomin utvecklas över tid och då är BNP ett bra mått. 

Förutom institutioner har vi valt att använda de oberoendevariablerna realkapital, 

sysselsatta, växelkursen, realräntan och oljepriset. Realkapital en viktig komponent inom 

tillväxtteorin då det är en av grundstenarna som driver ekonomin framåt.  Vår 

realkapitaldata är uträknad och hämtad från Penn World Tables. Tillsammans med 

realkapitalet är arbetskraft en fundamental del inom tillväxtteori. För att mäta arbetskraften 

i våra länder har vi hämtat data om antalet sysselsatta från Thomson Reuters Datastream 

Financial. Kvalitén inom arbetssektorn varierar från land till land och därför har vi även 

inkluderat humankapitalet i vår modell genom variabeln utbildning som innehåller 

genomsnittlig utbildningstid mätt i år. Utbildningsnivån kan som vi visar i teorin ovan även 

påverka institutionerna och korruptionen då en mer utbildad befolkning bör generera bättre 

institutioner och mindre korruption.  Dessa data är hämtad från Barro Lee Educational 

Attainment Dataset. Oljepriset spelar en viktig roll i vårt moderna samhälle och är därför 

också inkluderat i vår modell. Vi har hämtat uppgifterna om oljepriset från Thomson Reuters 

Datastream Financial och sedan räknat om det till lokal valuta. På grund av den 

interdependens som råder på världens ekonomiska marknader idag har vi även valt att 

använda oss av växelkursen för respektive land. Slutligen har vi även inkluderat realräntan i 

vår modell då räntan har en viktig påverkan på den ekonomiska tillväxten. De nominella 

räntorna från respektive land samt KPI som vi använt för att räkna ut realräntan, har vi 

hämtat från Thomson Reuters Datastream Financial (Jones, 2002). 

Då vi studerar specifika länder har vi valt att använda en fixed effect på både period 

och cross-section. Feltermen kan vi då skriva som ekvation (2). 
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εit=λi+ft+ηit      (2) 

 

Där effekten i cross-section finns i λi och i ft för period medan ηit en felterm.   

I och med att vi studerar våra variabler över tiden finns det en del problem som dyker 

upp. Utifrån våra låga Durbin-Watson statistikor kan vi utläsa att vi har autokorrelation i 

samtliga av våra regressioner. Vårt estimat har därmed inte lägst varians och är därmed inte 

BLUE (Westerlund, 2005, s.190). Förklaringsgraden, R2, är hög på ca 80 % i samtliga 

regressioner vilket kan indikera att det finns en risk för ickestationäritet i våra regressioner. 

Tillsammans med den låga Durbin-Watson statistikan stärker det antagandet att vi har 

ickestationäritet i materialet (Westerlund, 2005, s.205). Vi har korrigerat för korrelation 

genom att ändra vikterna i våra perioder till GLS vikter i våra perioddata då det är troligast 

att vi hitta korrelation där. 

Problemet kan även ha sin grund i att vi endast har studerat en tretton års period då 

våra institutionsmått endast sträcker sig tillbaka till 1996. Resultatet över den 

trettonårsperiod vi har studerat är kanske inte representativt för andra trettonårsperioder. 

Således kan man inte dra slutsatsen att bättre institutioner generellt sett kommer ha en 

negativ effekt på BNP tillväxten.  

Vårt urval av länder kan även spela roll på resultatet. Vi har endast med totalt fem 

länder och samtliga av dessa är medlemmar i EU vilket gör att de i mångt och mycket är lika. 

Fyra av länderna, Estland, Spanien, Italien och Grekland har upplevt en mycket turbulent tid 

under de ekonomiska kriserna. Under vår trettonårsperiod kan vi se att samtliga fem länder 

generellt sett inte upplevt någon större ökning vad det gäller institutionsmåtten. Förutom 

Grekland som har en tydlig nedgång uppvisar de andra länderna ingen eller endast en knapp 

ökning jämfört med mätperiodens början. Samtidigt som ländernas BNP generellt sett ökat 

kan detta leda till att resultatet visar att en förbättring i institutionerna har en negativ effekt 

på BNP tillväxten.   

Då det inte finns något enkelt och bra mått för institutioner har vi valt att använda sju 

olika mått som redovisas i Figur 1. WGI har satt ihop sex olika kluster som på olika sätt 

beskriver hur myndighetsutövningen ligger till i landet (Kaufmann, 2010, s.6). 

Det första måttet är ”Control of Corruption” som fångar i vilken utsträckning offentliga 

medel används för egen vinning och hur mycket det ledande styret är påverkat av eliten. Vi 
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kan se i Panel A, Figur 1, att Italien och Grekland utmärker sig med en kraftig nedgång i 

institutionsmåttet. ”Government Effectivness” är ett mått på servicen och kvalitén på 

offentligsektor samt dess självständighet från politiska influenser.  I detta institutions mått 

kan vi se i Panel B att det enda landet som visar på en klart positiv trend är Estland. De andra 

har upplevt en skakig period under 2000-talet. ”Political Stability and Absence of 

Viloence/Terrorism” indikerar sannolikheten för att ett lands ledning riskerar att bli utsatt 

för en kupp eller annat våld. Politisk instabilitet försämrar möjligheten till långsiktiga 

ekonomiska beslut. I Panel C kan vi se att våra länder visar på en nedåtgående trend under 

åtminstone 2000-talet. ”Regulatory Quality” indikerar hur bra ett land är på att stödja och 

främja den privata sektorns utveckling. Under hela mätperioden kan vi se i Panel D att 

länderna uppvisar en positiv trend med en tendens till stagnation eller sänkning mot slutet 

av 2000-talet. ”Rule of Law” beskriver vilket förtroende folk har för lagar och regler samt för 

polis och domstolar. Som vi kan konstatera i Panel E ser vi att Sverige och Estland har 

förbättrat sitt betyg under 2000 talet medan de övriga tre har stagnerat eller försämrats. 

Slutligen har vi ”Voice and Accountability” som indikerar hur bra möjligheter ett lands 

medborgare har att delta i valet av landets ledare, möjlighet till yttrandefrihet och medias 

självständighet. I Panel F kan vi se att alla länderna har legat relativt konstant med en 

nedgång i slutet som börjar runt 2005, förutom Sverige och Estland som visar en försiktig 

uppgång (Kauffmann, 2010, s.4ff). 

Ett annat sätt att mäta ett lands institutioner på är att titta på korruption. Att mäta 

korruption är i sin tur svårt, men det finns sätt att göra det på. Först och främst måste vi 

definiera korruption vilket vi kan beskriva som försäljning av offentliga medel för personlig 

vinning (Shleifer & Vishny, 1993, s.3). TI är en oberoende organisation som jobbar mot 

korruption och med uppskattningar av den samma (Wang, 2001, s.31). De sammanställer 

regelbundet ett Corruption Perception Index, CPI, över hur världens länder ligger till gällande 

korruption i den offentliga sektorn. CPI datan från TI grundar sig på flera olika källor och 

bygger på opinionsundersökningar av analytiker och affärsfolk (Mo, 2001, s. 69). CPI datan 

består av en skala från 0 till 10, där 0 indikerar på att landet är extremt korrupt medan 10 

indikerar på att landet är helt fritt från korruption (Transparency International 2012).  
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I Panel G kan vi se att utvecklingen i Sverige har varit liten liksom i Spanien. Estland har 

klättrat i betyg, framför allt efter 2003. Både Grekland och Italien har sjunkit i betyg markant 

under den senare delen av 2000 talet (Transparency Interantional, 2012).  
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Figur 1 
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Då det inte varit säkert om vi ska ha institutioner eller förändring i institutioner, har vi 

valt att också specificera modellerna med första differensen i institutioner, vilket ger oss 

dessa fjorton regressionsmodeller: 

 

Som framgår i Tabell 2 kan man se att i tio fall av fjorton har vi ett negativt förhållande 

mellan institutionsmåtten och BNP. Det betyder att om institutionerna förbättras i landet ser 

vi en nedgång i BNP tillväxten.  

Våra mått från TI med nivåvärden samt måttet rule of law med första differensvärden 

visar på ett positivt signifikant samband med BNP tillväxten. I Regression 10 har vi således en 

koefficient på 0,025 som är signifikant på 1 % signifikansnivå och Regression 13 har en 

koefficient på 0,112 som är signifikant på 5 % signifikans nivå. Regression 2 har en koefficient 

på 0,001 och Regression 4 visar en koefficient på 0,015 dock är båda dessa insignifikanta.  

Ett positivt samband mellan våra institutioner och BNP tillväxten är i paritet med vad 

som är intuitivt. Om våra länder får en förbättring inom en institution innebär detta en 

ökning i tillväxttakten i BNP. Som vi visar ovan kan vi styrka att detta samband stämmer 

mellan BNP tillväxt och rule of law, samt i korruptionsmåttet från TI. Dock är sambandet 

endast signifikant positivt om vi använder första differensvärdena i rule of law respektive 

nivåvärdet på korruptionsmåttet från TI.  

Av resterande regressioner är det fyra av tio stycken som visar på ett signifikant 

negativt samband med BNP tillväxten. Regression 1 har en koefficient på -0,115 och är 

signifikant på 1 % signifikansnivå. Regression 3 har en koefficient på -0,060 och är även 

denna signifikant på 1 % signifikansnivå.  Regression 9 uppvisar en koefficient på -0,133 och 

är signifikant på 1 % signifikansnivå. Regression 11 har en koefficient på -0,160 och är 

signifikant på 1 % signifikansnivå. De övriga regressionerna är insignifikanta men visar upp 
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koefficienter som är i paritet med eller något lägre än de signifikanta på -0,009 till -0,012. De 

övriga variablerna i modellen presenteras i Tabell 4 i appendix.  

Vårt resultat i dessa regressioner går tvärt emot rådande teorier om institutioner och 

korruption. Om något av våra länder får förbättrade institutioner skulle detta innebära att 

tillväxttakten minskar. Detta resultat är inte intuitivt men vi har fått ett signifikant negativt 

samband mellan våra institutionsmått och BNP tillväxt när det gäller måtten control of 

corruption med nivån, government effectivness med nivån, rule of law med nivån och voice 

and accontability med nivån. Det kan vara värt att uppmärksamma att om vi använder nivån 

i rule of law måttet får vi ett signifikant negativt samband, medan om vi nyttjar första 

differensen av måttet kan vi observera ett signifikant positivt samband med BNP tillväxten. 
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I appendix Tabell 6 och Tabell 7 presenteras resultatet för hur Greklands BNP tillväxt ändras 

om deras institutionsmått går upp respektive ner. Om vi tittar på den undersökta perioden 

kan vi se att utvecklingen i BNP är liten. I vårt TI mått kan vi se att under perioden 2002 till 

2008 då Grekland gradvis fått ett bättre betyg för varje år har detta inverkat på en bättre 

BNP tillväxt med i genomsnitt 0,002 %. År 2008 sjönk Greklands betyg plötsligt från 4,7 till 

3,8, och då ser vi att Greklands BNP tillväxt reagerar med att avta vilket är i paritet med 

teorin. Förändringen är inte lika stor i BNP tillväxten, utan när Greklands betyg rasade 9 % 

sjönk BNP tillväxten endast med 0,02 %. Dock är TI måttet ett av bara två mått som visar på 

ett signifikant positivt samband med BNP tillväxten. Det andra måttet är rule of law i första 

differensen där vi kan se att när betyget i genomsnitt per år har minskat med 0,001 enheter 

har det lett till att BNP tillväxten minskat med 0,0002 % per år. Vi kan se det motsatta 

sambandet i de regressioner som visar ett signifikant negativt förhållande mellan 

institutionsmåtten och BNP tillväxten. Det försämrade betyg som Grekland fått i control of 

corruption har genererat en ökning av BNP tillväxten med i genomsnitt 0,006 %. Detsamma 

gäller måttet voice and accontability där vi ser att Grekland i genomsnitt har fått ett sämre 

betyg per år på -0,045 mellan åren 2004 till 2009, vilket i genomsnitt lett till en ökning av 

BNP tillväxten på 0,007 % per år. Studerar vi måttet på governence effectivness ser vi att det 

i genomsnitt gått ned med -0,012 enheter vilket har genererat en uppgång i BNP tillväxten 

med 0,001 %. I vårt sista signifikanta mått som visar nivån i rule of law ser vi att betyget i 

genomsnitt minskat med -0,018 vilket lett till en ökning av BNP tillväxten med 0,002 % per 

år. 

En förklaring till att vår modell inte stämmer med teorin kan vara att vi har ett 

endogenitetsproblem dvs. att tillväxten i BNP även påverkar institutionerna. En endogen 

variabel är en inneboende del av det som studeras och bestäms inom systemet. Så som vi 

har ställt upp vår regression har vi institutioner som en förklarandevariabel till tillväxten i 

BNP, men det är troligt att anta att tillväxten kan vara en förklarandevariabel när det gäller 

att beskriva nivån i institutionerna. Att ett lands institutioner förbättras om tillväxten i BNP 

för landet växer känns som ett intuitivt korrekt antagande. Tillväxten i BNP och våra 

institutionsmått kan således vara beroende av varandra eller gemensamt beroende vilket 

gör att våra modeller ett resultat som inte är konsistent med teorin (Gujarati, 2010, s. 348). 
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Om det föreligger ett endogenitetsproblem i våra modeller är vårt estimat av 

koefficienten β7 bias, dvs. inte väntevärdesriktiga (Gujarati, 2010, s.353). För att försöka 

komma runt vårt endogenitetsproblem provar vi att lagga våra institutionsmått som visas i 

Tabell 3. Detta resultat blev inte bättre och det negativa tecknet kvarstod. Vi kan dessutom 

konstatera att samtliga signifikanta institutionsmått i dessa laggade regressioner har ett 

negativt förhållande till tillväxten i BNP. Regression 1 som var signifikant även utan laggade 

värden, har en koefficient på -0,087 som är signifikant på 1 % signifikansnivå. Regression 3 

var också signifikant utan laggade värden och har här en koefficient på -0,056 och är 

signifikant på 1 % signifikansnivå. Vår modell med political stability i Regression 7. Den 

uppvisar nu en koefficient på -0,121 och är signifikant på 10 % signifikansnivå. En annan 

regression som var signifikant även i de icke laggade modellerna var Regression 9 som nu 

uppvisar en koefficient på -0,111 och är signifikant på 1 % signifikansnivå. Regression 11 var 

även den signifikant vid icke laggade värden och har nu en koefficient på -0,016 och är 

signifikant på 5 % signifikansnivå. Regression 13 var signifikant även vid icke laggade värden 

men uppvisade då ett positivt samband med BNP tillväxten. Med laggade värden observerar 

vi en koefficient på -0,174 som är signifikant på 1 % signifikansnivå. De övriga variablerna 

redovisas i Tabell 5 i appendix. 
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Enligt tillväxtteori kommer länder med liknande omständigheter att röra sig mot 

samma tillväxttakt och ekonomiska jämvikt, steady state. Detta kallas även betingad 

konvergens. Länder som befinner sig längre ifrån sitt steady state tenderar till att ha högre 

tillväxt än länder som befinner sig nära sitt steady state. Teorin säger alltså i sin helhet att 

om ett land ligger långt ifrån sitt steady state kommer man att se en ökad tillväxt. Detta 

gäller alltså t.ex. om ett lands BNP mängd är mindre än steady state nivån, kommer man att 

uppleva en snabbare tillväxt under övergångsperioden tills steady state är uppnått (Jones, 

2002, s. 69). 

Konvergens uppstår då det t.ex. är avtagande skalavkastning i realkapitalet. Detta då 

man tänka sig att länder som har mindre realkapital egentligen borde kunna exponera en 

högre avkastning på sitt realkapital och på så vis locka till sig utländskt realkapital. Man kan 

tro att det teknologiska kunnandet kommer att spridas över världen. Länder som har mindre 

avancerad teknik kommer att imitera de länder som har ett högre teknologiskt utförande. 

Den betingade konvergensen har dock problem då t.ex. teknologiskt ledande länder 

uppfinner och implementerar ny teknologi i en snabbare takt än vad teknologin över lag 

sprids. 

Om vi antar att Grekland befinner sig under sin steady state nivå kommer man att 

kunna se en tilltagande tillväxttakt. I och med Greklands EU inträde 1981 är det troligt att 

anta att de därmed hamnat i en ny konvergensgrupp och därmed ett högre steady state 

vilket enligt teorin ger en kraftigare tillväxttakt. Man får dock inte glömma bort att detta är 

något som inte ändras över en natt utan kan ta upp till 50 år innan effekterna avtar. Detta 

betyder att grekerna under de senaste åren fortsatt kommer att ha en anmärkningsvärt hög 

tillväxttakt. 

Som vi kan se utifrån vårt resultat visar detta att Grekland trots dåliga institutioner 

kommer att ha en hög tillväxttakt. Detta resultat är inte intuitivt men enligt teorin om 

betingad konvergens är det troligt eftersom Grekland upplever en så kallad ”catching up-

effekt”.  

En viktig diskussion som tillhör vårt argument om att Grekland skall ha hög tillväxttakt 

är skillnaden på tillväxttakt och inkomstnivå (BNP-nivå). Skillnaden mellan dessa är att 

tillväxttakten anger med hur mycket BNP ändras under en viss tidsperiod och att ett lands 
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BNP nivå visar hur stort landets BNP är vid en given tidpunkt. Om man ser till de länder som 

haft störst tillväxttakt under 1998 till 2008 är det inte de rikaste länderna i världen, snarare 

tvärt om. Om man ser till Groningen Growth and Development Centres tabell som behandlar 

genomsnittlig årlig tillväxt 1950 till 2010 i köpkraftjusterad BNP per capita kan man se att 

Grekland ligger på tionde plats med 3,4 % av alla världens länder över högst tillväxt 

(www.ggdc.net). Detta visar återigen på att Grekland, med en hög tillväxt, inte passar in i 

teorin om institutioner och korruption.  

Man skulle alltså kunna föra en diskussion om att länder som har en hög tillväxt inte 

nödvändigtvis behöver omfatta ett högt BNP i förhållande till andra länder. Om man 

däremot ser till det längre tidsperspektivet kommer det självfallet finnas ett samband mellan 

dessa. Det säger sig självt att om ett land har högre tillväxt än ett annat land kommer man 

förr eller senare att uppnå en ett högre BNP.  

 

5. AVSLUTNING 

 

Förbättring av institutioner har en positiv inverkan på ett lands BNP tillväxt på lång sikt. 

Dåliga institutioner kan bl.a. generera korruption som i sin tur skapar instabilitet i ekonomin 

genom att det konstrueras tröga och komplicerade system. Det går att diskutera att en 

speciell sorts kontrollerad korruption skulle kunna vara bra för tillväxten i BNP, genom att 

fungera som ett incitament för tjänstemän att engagera sig mer aktivt i förvaltningen. Risken 

att ett sådant system kollapsar är överhängande då fler personer ser möjligheten att dryga 

ut sina inkomster.   

Att Grekland de senaste åren fått ett sänkt betyg från TI och WGI kan bero dels på att 

landet befinner sig i en kultur där korruption är allmänt accepterat. Det kan också bero på 

att befolkning saknar ett större förtroende för landets institutioner. Vi kan dock se att den 

försämring av betyg som Grekland fått i de institutionsmått som studerats i fyra signifikanta 

fall resulterat i att BNP tillväxten ökat. 

 På kort sikt kan ett samband mellan BNP tillväxt och bättre institutioner inte alltid 

säkerställas. Det kan finnas andra faktorer som med betingad konvergens påverkar BNP 

tillväxten i större grad än vad ett lands institutioner gör. Att vår regression visar på att sämre 

institutioner och korruption är bra för tillväxten är inte i lag med vad ekonomiskteori säger. 
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Detta kan alltså bero på att andra ekonomiska faktorer som överväger effekten som 

genereras av förändringen i institutionerna. Det är således inte troligt att anta att den 

trettonårsperiod som studeras är representativ på längre sikt.   

Vi kan således med vår ekonometriska undersökning inte se att Greklands dåliga 

institutioner har negativ påverkan på Greklands ekonomiska situation. Resultatet är inte 

troligt då det går emot rådande teorier på ämnet. Det kan bero på yttre faktorer som 

konvergens vilket kan ha hjälpt till att höja BNP tillväxten i Grekland under den undersökta 

perioden trots fallande betyg på institutioner.   
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