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Artikkeleita 

Korruption pysyvyydestä* 

JEAN TIROLE 

1. Johdanto 

Korruptio on yksi yleisimmistä taloudellisen 
kehityksen ongelmista. Se vaikuttaa kaikkiin 
sosiaalisen elämän lohkoihin: laillisuuden yllä
pitoon, verojen ja tullien kantoon, julkisiin 
hankintoihin, asumisen tukeen, poliisin toimin
taan, pankkitoimintaan, rakennuslupiin jne. 
Useissa maissa korruptio on muuttunut osaksi 
järjestelmää. On yleisesti hyväksytyt taksat 
julkisista palveluista maksetuista lahjuksista ja 
julkisten virkojen markkinat ovat kehittyneet 
(esimerkiksi Intian suistoalueilla valvovan yli
insinöörin viran hoidon saadakseen kahden 
vuoden ajaksi on maksettava lahjuksina 40 
vuoden palkkaa vastaava summa!). 

Suuret erot korruptoituneisuudessa eri mai
den ja eri aikakausien välillä ovat hämmästyttä
viä. Jokin Afrikan maa (esim. Zaire) saattaa 
olla täysin korruptoitunut kun taas jossain toi
sessa (esim. Keniassa) poliisit ovat lahjomatto
mia. Useimmat kehitysmaat kärsivät tästä vai-

* Esitelmä, jonka Jean Tirole piti Helsingissä joulu
kuussa 1993 noutaessaan hänelle myönnetyn Yrjö 
Jahnsson -palkinnon. 

I The Economist, May 4, 1991, India survey, ss. 
15-18. 

vasta enemmän kuin kehittyneet maat Ranskan 
ja Japanin viimeaikaisista lahjontaskandaaleista 
huolimatta. Lahjonta oli yleistä Englannissa ja 
useissa muissa Euroopan maissa 200 vuotta 
sitten mutta ei ole enää. Vaikka erilaiset sosiaa
liset tekijät kuten perhekeskeisyys tai tiukat 
klaanisidokset varmasti vaikuttavat korrup
tioon, olisi virheellistä kuitata koko ilmiö 
liittämällä se vain tiettyjen kulttuurien tai kan
sojen ominaisuudeksi. Pikemminkin on tärkeää 
ymmärtää ne historialliset syyt ja institutionaa
liset tekijät, joiden vuoksi jotkut yhteiskunnat 
ovat korruptoituneempia kuin toiset. Vasta 
silloin voimme tietää, kuinka ongelma tulisi 
ratkaista. 

Vaikka korruptio onkin monien artikkelien 
ja kirjojen2 aiheena, se ei kuitenkaan ole saanut 
osakseen taloustieteilijöiden huomiota, ja siksi 
aiemmat analyysit eivät ole perustuneet infor
maation taloustieteen ja peliteorian tarjoamiin 
kunnollisiin perusteisiin (tosin Robert Klitgaar
din kiinnostavat kirjat aiheesta toistuvasti viit
taavat informaation taloustieteen merkityk
seen). Ilmiön kunnollinen ymmärtäminen näyt
tää edellyttävän sen mikrotason rakenteiden 

2 Katso esim. Gould (1980), Hager (1973), Klit
gaard (1986,1989,1991), Myrdal (1970), Lui 
(1986), Noonan (1984), Rose-Ackerman (1978) ja 
Theobald (1990). 
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analysointia. Tämän artikkelin tarkoituksena on 
toimia avauksena tähän suuntaan. Artikkelissa 
tarkastellaan vain joitakin piirteitä laajasta 
ongelmasta, eikä politiikkasuosituksia esitetä. 

Tämän tutkimuksen yhdistävänä teemana 
on historian merkitys. Yhteiskunta, jossa kor
ruptio etenee kahlitsemattomana tänään on 
todennäköisesti korruptoitunut myös huomen
na. Tämä johtopäätös ei ole yllätys kenel
lekään, joka on joutunut' havaitsemaan kuinka 
sitkeitä ovat korruptoituneet käytännöt ja kuin
ka vaikeaa niiden kitkeminen on. Silti on 
tärkeää tunnistaa tämän hystereesin useat syyt. 

Seuraavassa jaksossa esitellään lyhyesti 
laajaa viimeaikaista teoreettista kirjallisuutta 
organisaatioden salaisesta tai luvattomasta 
yhteistoiminnasta eli kolluusiosta (collusion). 
Suurinta osaa siitä voidaan soveltaa myös 
korruptioon. Tässä artikkelissa keskitytään kui
tenkin korruption niihin puoliin, joita kolluu
siotutkimus ei käsittele, nimittäin korruptioon 
yhteiskunnallisena ilmiönä. Tarkoitan tällä 
sitä, että yksilön kannustimet osallistua korrup
tioon riippuvat siitä miten muut yhteisön jäse
net ovat sitoutuneet korruptioon. 

Aluksi kehitämme abstraktin mallin, jossa 
taloudellinen toiminta edellyttää sopimusosa
puolien välistä luottamusta siihen, että he eivät 
osallistu korruptioon. Osapuolet arvioivat po
tentiaalisten kumppaniensa luotettavuutta näi
den aiemmasta toiminnasta saamiensa epätäy
dellisten tietojen perusteella. Koska jokaisen 
toimet ovat osittain potentiaalisten kauppa
kumppanien havaittavissa, yksilöillä on kan
nustin kehittää ja ylläpitää mainettaan rehelli
sinä kansalaisina. Koska aiempi toiminta ei 
kuitenkaan ole täysin havaittavissa, käsitykset 
luotettavuudesta joudutaan perustamaan myös 
käsityksiin siitä, mikä yhteisössä yleensä on 
tapana. Juuri tämä yksilöllisten ja kollektiivis
ten leimojen yhdistelmä antaa mallissamme 
mahdollisuuden useisiin tasapainoihin. Jos yh
teiskunta on rehellinen, myös sen jäseniä 
pidetään luotettavina. Jos hyvä maine onnistu
taan ylläpitämään, heihin luotetaan myös tule
vaisuudessa ja tämän vuoksi yksilöt ovat haluk-
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kaita investoimaan hyvään maineeseensa. 
Korruptoituneessa yhteiskunnassa taas yleinen 
epäluulo tekee rehellisyydestä huonosti tuotta
van sijoituksen ja epäluulo osoittautuu oikeute
tuksi (3. jakso). 

Neljännessä jaksossa tutkimme korruption 
pysyvyyttä analysoimalla tasapainon herk
kyyttä alkuehtojen muutoksille. Alkutilassa ta
lous on tasapainossa ja korruptio on vähäistä. 
Taloutta häiritään hieman olettamalla, että al
kuhetkellä (hetkellä 0) korruption tuotto kas
vaa. Seurauksena taloudenpitäjät alkavat osal
listua korruptioon. Taloutta ei muutoin muute
ta seuraavina ajan hetkinä 1,2, .... Kysymys 
kuuluu, onko korruption lyhytaikaisella kasvul
la välttämättä pitkäaikaisia vaikutuksia ja kuin
ka talous voi palata takaisin alhaisen korruption 
tilaan. Kiintoisana tuloksena saadaan, että ta
louden on oltava korruptoitunut paitsi lyhyellä 
myös pitkällä aikavälillä. Analyysi paljastaa 
kaksi vaikutusta: ensiksi, hetkellä 0 eläneet 
taloudenpitäjät ovat menettäneet. maineensa. 
Mallissa heillä on enemmän kannustimia osal
listua korruptioon kuin jos he olisivat aina 
toimineet rehellisesti. He ovat jääneet korrup
tioloukkuun. Tämä selittää korruption pysyvyy
den lyhyellä aikavälillä, mutta ei sitä, miksi 
tasapaino häiriytyy myös pidemmällä aikavä
lillä, koska taloudenpitäjien oletetaan mallissa 
asteittain uusiutuvan (kyseessä on limittäisten 
sukupolvien malli). Miksi alussa viattomat 
uuden. sukupolven jäsenet myös väistämättä 
korruptoituvat? ·Vastaus on se, että epätäydelli
sen informaation ja alussa korruptoituneiden 
yksilöiden suuren maaran vuoksi koko 
yhteisöön muodostuu yleinen epäluulo. Tämä 
vaikuttaa myös uusiin sukupolviin, jos näiden 
"ikää" ei voida havaita. Hetkellä 1 talouteen 
tulevat nuoret ovat tämän epäilyksen uhreja 
ainakin T:n periodin ajan, ja jos T on kyllin 
suuri (eli jos taloudenpitäjät eivät uusiudu 
yhdessä hujauksessa), ei heillä ole kannustimia 
rehellisyyteen. Huonomaineisten taloudenpitä
jien määrä ei siis vähene, vaan talous joutuu 
korruptiokierteeseen, jossa lapset kärsivät 
isiensä synneistä vielä pitkään näiden kuoltua. 



On syytä huomata, että mallissamme kor
ruptio kasvaa mutta ei vähene. 

Ankaralla korruption vastaisella kampanjal
la voidaan saada aikaan väliaikainen vähennys 
mutta ei pysyvää muutosta. Talouden on oltava 
jokin minimiaika vapaa korruptiosta ennenkuin 
korruptiotasapaino järkkyy. 

5. jakso analysoi kahta vaihtoehtoista syytä 
korruption pysyvyyteen. Korruptoituneilla vir
kamiehillä on kannustin edistää korruptiota 
ylentämällä vain korruptoituneita virkamiehiä. 
Toisen selityksen mukaan tehoton veronkanto 
yhdistettynä korruptioon estää maksamasta 
kunnollista palkkaa virkamiehille, jolloin näillä 
on kannustin ottaa lahjuksia. 

Ennen varsinaista analyysia haluan koros
taa, että en pidä korruptiota vähäisenä on
gelmana. On tullut muodikkaaksi tietyissä aka
teemisissa piireissä viimeisen 30 vuoden aikana 
pitää korruptiota markkinamekanismina, joka 
vapauttaa talouden liiallisen byrokratian ki
rouksesta. Vaikka tällä näkemyksellä onkin an
sionsa byrokratian kritiikkinä, se jättää huo
miotta korruption aiheuttamat huomattavat te
hokkuustappiot puhumattakaan moraalisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista ja tulonjaon vääristy
mistä (mukaan lukien kehitysavun väärink
äytökset). Tehokkuustappioihin kuuluvat mm. 
epäpätevien virkamiesten ja alihankkijoiden 
suosiminen, alalle pääsyn esteet, vero- ja tulli
tulojen vähäisyys sekä ympäristönsuojelun ja 
työturvallisuuden laiminlyönti. 

2. Katsaus kirjallisuuteen 

Kolluusion käsite on hyvä lähtökohta korrup
tion analyysille. Kolluusiota ovat korostaneet 
sosiologit ja organisaatioteoreetikot (Crozier, 
Dalton, Cyert-March), joiden mukaan ryhmäk
äyttäytymistä voidaan parhaiten ennustaa ana
lysoimalla sekä ryhmän että yksilöiden kannus
timia. Sääntelyn kannalta kolluusiota on tarkas
teltu politologiassa (Montesquieu, Madison, 
Marx, Bernstein, Truman) ja poliittisessa ta
loustieteessä (Stigler, Becker, Peltzman). 

Jean Tirole 

Näkemyksemme mukaan luonnollinen tapa 
lähestyä kolluusiota on käyttää informaation 
taloustiedettä. Kolluusio seuraa harkinnanva
raisesta vallasta, joka taas liittyy päämies
agentti -ongelmaan. Hajautettu informaatio on 
se vallan lähde, joka aiheuttaa ulkoisvaikutuk
sia ja siten myös tarjoaa mahdollisuuksia orga
nisaation jäsenille hyötyä kaupoista. 

Monet tilanteet, joissa kolluusiota esiintyy, 
voidaan mallittaa 3-kerroksisessa "päämies
valvoja-agentti" -viitekehyksessä. Valvoja (vi
ranomainen) kontrolloi päämiehen (kollektiivi) 
puolesta agenttia (kansalainen, yritys) ja saa 
tältä tietoa. Esimerkiksi verottaja perii verot ja 
julkinen hankkija allekirjoittaa sopimukset toi
mittajien kanssa kollektiivin puolesta. Tässä 
asetelmassa mahdollisuus kolluusioon eli salai
seen yhteistoimintaan valvojan ja valvottavan 
välillä perustuu siihen, että valvojalla on pa
rempi informaatio agentista kuin päämiehellä. 

Olen esitellyt alan teoreettista kirjallisuutta 
toisessa yhteydessä (Tirole 1992) ja siksi esitän 
tässä vain muutamia johtopäätöksiä. Ensiksi, 
kolluusio aiheuttaa kustannuksia, koska pää
miehen täytyy käyttää enemmän resursseja 
informaation hankkimiseen. Toiseksi joissain 
olosuhteissa kolluusion eliminoiminen on opti
maalista. Tällaisissa tapauksissa ulkopuolinen 
tarkkailija voi helposti olla huomaamatta kol
luusion kätkettyjä kustannuksia. Tämä kustan
nus on implisiittisenä mukana organisatorisis~a 
tavoissa estää kolluusio. Kolmanneksi valvojan 
kannustimia kolluusioon voidaan vähentää eri
laisilla kannustimilla; esim. verottajalle voidaan 
maksaa verokertymän perusteella. Myös tois
tuvat työpaikkavaihdokset estävät korruptiota 
lyhentämällä valvoja-agentti -suhteita. Neljän
neksi, agenttien hyötyjä ja valvojien harkinta
valtaa pitäisi vähentää; tällainen politiikka on 
tosin kallista koska se johtaa valvojan infor
maation tehottomaan hyödyntämiseen. Julkiset 
hankinnat voidaan esim. myöntää aina halvim
man tarjouksen tehneelle vaikka saattaisi olla 
suotavaa kiinnittää huomiota myös muihin 
tekijöihin kuten laatuun. Samoin kiinteän voit
tomarginaalin takaavat hankintasopimukset 
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ovat houkuttelevia, koska ne jättävät vain vä
hän harkintavaltaa viranomaisille (paitsi kir
janpitäjille)3. Viidenneksi informaatiolähesty
mistapa selittää valvontaryhmien ja valvojien 
keinoja rajoittavien instituutioiden olemassao
lon. 

Koska kolluusion teoria on kehittynyt 
vastauksena yritysten sisäisen organisaation 
ymmärtämispyrkimyksille ja säätelyn ongel
miin, ei sen viestiä kehitystaloustieteelle ole 
vielä täysin ymmärretty . Voisi olla kiintoisaa 
tutkia enemmän niitä "instituutioita ja kannusti
mia, jotka todennäköisesti parhaiten edistäisivät 
edullisimman tuloksen saavuttamista" (Anne 
Krueger); esimerkiksi, ovatko tullit vai tuontili
senssit alttiimpia kolluusiolle? Minkälaista 
kilpailu- ja säätelypolitiikkaa tulisi harjoittaa 
korruptiosta kärsivistä maissa? Entä omistuk
sen ja korruption väliset yhteydet? Vaikka yksi
tyistäminen ja kilpailu näyttävät vähentävän 
korruptiota, olisi hyvä tietää milloin nämä 
hyödyt ovat olemassa ja milloin ne ovat 
suurimmillaan, varsinkin kun jotkut toiminnot 
todennäköisesti tulevat aina säilymään julkises
sa omistuksessa tai säädeltyinä (julkiset palve
lut, asuminen ja kaavoitus, koulutus, tulonja
ko ). Nämä kysymykset jäävät odottamaan 
myöhempää tutkimusta. 

3. Henkilökohtaiset ja sosiaaliset 
leimat: luottamus 

Tässä jaksossa esitetään yksinkertainen malli, 
jossa talouden tehokas organisaatio edellyttää 
tiettyä minimitasoa taloudenpitäjien keskinäi
sessä luottamuksessa. Päämies (palvelun osta
ja) sopii agentin (palvelun tuottaja) kanssa vain, 
jos hän luottaa riittävästi agentin lahjomatto
muuteen. Päämiehellä oletetaan olevan jotain 
joskin epätäydellistä tietoa agentin aiemmista 
edesottamuksista, siitä onko agentti syyllistynyt 

3 Katso Laffont-Tirole (1993). 
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korruptioon. 
Kohtaaminen. Tarkastellaan stationaarista 

taloutta, jossa hetkellä t elävät taloudenpitäjät 
ovat taloudessa edelleen hetkellä t+ 1 todennäk
öisyydellä p, O<p<1. Oletamme, että jokainen 
poistuma korvautuu uuden taloudenpitäjän 
saapumisella; siten agenttien populaatio pysyy 
muuttumattomana. Jokaisella hetkellä t, jokai
nen elossa oleva agentti kohtaa uuden pää
miehen4

• Päämies päättää tarjoaako hän agentil
le tehtävää 1 vaiko tehtävää 2. Tehtävä 1 on 
tuottoisampi. Tehtävä 2 on vähemmän tuottoi
sa, mutta päämiehen kannalta se ei ole yhtä 
altis agentin väärinkäytöksille (korruptiolIe). 
Oletamme, että päämiehen kannattaa aina mie
luummin tarjota tehtävää 2 agentille kuin olla 
tarjoamatta mitään. Kun agentti on tehtäväänsä 
palkattu, päättää hän toimiako korruptoituneesti 
eli huijatako vai ei. Päämiehen tulos tehtävästä 
1 periodin aikana on H jos agentti on rehellinen 
ja D jos tämä huijaa. Vastaavat arvot tehtävässä 
2 ovat h ja d. Tehtävä 1 on herkempi korrup
tiolIe kuin tehtävä 2 eli 

H>h~d>D. 

Oletamme, että d>O, joten agentin paIkkaami
nen on optimaalista. 

Agentin preferenssit. Agentteja on kolmen
laisia: "rehellisiä", joiden osuus on a, "epäre
hellisiä" , joiden osuus on b, ja "opportunisteja", 
joiden osuus on c; a+b+c=1.5 Osuudet ovat 
samat väestön kaikille kohorteille. Rehelliset 
agentit tuntevat vastenmielisyyttä korruptiota 
kohtaan, eivätkä koskaan osallistu siihen. 
Epärehelliset taas huijaavat aina. Koska nämä 
kaksi ryhmää toimivat aina mekaanisesti, on 
kiintoisaa analysoida oppotunisteja. He punnit
sevat keskenään toisaalta huijaamisen tuotta-

4 Päämiehet voivat olla joko lyhyt- tai pitkäikäisiä. 

5 Tämä tapa esittää preferenssit on yleinen maineen
muodostuksen malleissa, katso esim. Diamond 
(1991). 



maa välitöntä hyötyä ja toisaalta sen aiheutta
maa maineen menetystä. Heidän hyötynsä teh
tävistä 1 ja 2 ilman huojausta ovat F ja/, 

F>k.O. 

Opportunistit saavat lyhyen aikavälin hyödyn 
G>O korruptiosta molemmissa tehtävissä. 
Tämä oletus yksinkertaistaa analyysia. On 
syytä huomata, että tässä ei malliteta eksplisiit
tisesti korruption vastaisia kampanjoita. Mallin 
yksinkertaisin joskin äärimmäinen tulkinta on, 
että korruptioon syyllistynyttä agenttia ei 
rangaista mitenkään. Vaihtoehtoisesti G voi
daan tulkita korruption odotetuksi hyödyksi, 
jossa on huomioitu kiinnijäämistodennäköisyys 
ja mahdolliset sanktiot. Lopuksi agenttien 
diskonttotekijä on R<Ä1. Relevantiksi diskont
totekijäksi saadaan R=RrP. 

Informaatio. Agentit tuntevat omat prefe
renssinsä eli oman tyyppinsä. Päämiehet tie
tävät eri tyyppien osuudet a, b, c populaatiosta 
sekä havaitsevat epätäydellisesti kohtaamansa 
agentin aiemman toiminnan.. On useita tapoja 
formalisoida epätäydellinen havaittavuus. Va
litsemme yksinkertaisen voidaksemme valaista 
tärkeimpiä ajatuksia. Päämiehen todennäköi
syys löytää yksi agentin aiempi rikkomus 
silloin kun rikkomuksia on todellisuudessa k 
kappaletta on x/ Siten havaittu menneisyys eli 
päämiehen informaatio kohtaamastaan agentis
ta on binaarinen. Päämies joko tietää, että 
agentti on syyllistynyt aiemmin korruptioon tai 
sitten ei tiedä. Oletus, että päämies ei tiedä 
agentin ikää on tärkeä jaksossa 4 esiintulevan 
toisen vaikutuksen vuoksi ja siksi, että se 

6 Olisi kiintoisaa laajentaa analyysia vaihtoehtoisten 
informaatioteknologioiden suuntaan. Erityisesti 
näyttäisi järkevältä sallia unohtaminen (todistajat ja 
todisteet häviävät aikaa myöten). Mallin robusti
suutta on testattu olettamalla, että kiinnijääneet 
yksilöt rekisteröidään julkisesti heidän loppuiäkseen. 
Muuttujat Y ja Z muuttuvat tällöin hieman, mutta 
analyysi ei muutu. 

Jean Tirole 

mahdollistaa lyhytaikaisen korruptio shokin 
pitkäaikaiset vaikutukset. OIetusta ei tietenkään 
pidä ottaa liian kirjaimellisesti. Se on metafora 
siitä, että päämies ei tiedä kuinka monta kertaa 
agentilla on ollut tilaisuus korruptioon. 

Oletus 1: xo=O<.xlg2~ ..• <1 ja Xk+I-Xk<.xk-Xk_1 

kaikille k. 

Oletuksen 1 mukaan informaation tihkumi
nen korruptiosta on sitä todennäköisempää mitä 
useammin agentti on huijannut; lisäksi nousun 
vauhti on vähenevä. Oletus yksinkertaistaa 
analyysia takaamalla sen, että yksilö on sidok
sissa korruptioon syyllistyttyään siihen riittävän 
monta kertaa. 

Osoitamme nyt mahdollisuuden kahden ta
sapainon samanaikaiseen olemassaoloon. 

a) Alhaisen korruption tasapaino. Olete
taan, että kaikki opportunistit toimivat rehelli
sesti. Päämies tarjoaa tehtävää 2 agentille, 
jonka hän tietää olleen korruptoitunut aiemmin, 
koska agentti on väistämättä epärehellinen ja 
koska d>D. Jos taas päämiehellä ei tällaista 
informaatiota ole, agentti voi olla rehellinen tai 
opportunisti tai huijari, joka ei ole jäänyt kiinni. 
Rehellisten ja opportunistien osuus taloudessa 
on (a+b). Epärehellisten, joilla on puhtaat 
paperit, osuus on bY, missä Yon keskimääräi
nen todennäköisyys sille, että aiempi huijaus 
jää huomaamatta 7: 

Ehdollinen todennäköisyys sille, että agentti 
ei huijaa jos hänellä on puhtaat paperit, on 
(a+c)/(a+c+bY). Päämies tarjoaa tehtävää 1 jos 
ja vain jos seuraava oletus on voimassa: 

7 "Vastasyntyneiden" (jotka eivät ole vielä ehtineet 
huijata) osuus on (l-p), yhden periodin ikäisten (jot
ka ovat huijanneet kerran) osuus on (l-p)p jne. 
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Oletus 2: [(a+c)/(a+c+bY)](H-h) + 
[bY/(a+c+bY)](D-d) > O. 

Onko opportunisteilla kannustinta huijata? 
Pidättäytymällä aina korruptiosta he voivat 
pitää paperinsa puhtaina (sekä todelliset että 
havaitut) ja saavat aina hoitaakseen tehtävän 1. 
Heidän tuottonsa on siten F+RF+R2F+ ... = 
F/(1-R). Oletetaan, että he ryhtyisivät nyt 
huijaamaan ja jatkaisivat sitä myös tulevaisuu
dessa. Tällöin odotettu tuotto olisi 

(F +G)+R(F +G)[l/(1-R)-ZJ+R(f+G)Z, 

missä 

on nykyhetkeen diskontattu, todennäköisyys 
sille, että joutuu myöhemmin kiinni huijaukses
ta. Niinpä välttämättömäksi ehdoksi alhaisen 
korruption tasapainolIe saadaan: 

Oletus 3: G/(l-R) ::; R(F-f)Z. 

Voidaan osoittaa, että alhaisen korruption tasa
paino on olemassa, jos oletukset 1-3 ovat 
voimassa. Intuitio on se, että oletuksen 1 
mukaan agentilla on sitä suurempi kannustin 
olla korruptoitunut, mitä enemmän hän on syyl
listynyt korruptioon aiemmin. Tässä mielessä 
agentit joutuvat korruptioloukkuun jo aloittaes
saan korruption. 

On syytä huomata, että alhaisen korruption 
tasapaino on olemassa vain silloin, kun päämie
het ovat riittävästi informoituja. 8 Agenteilla 
täytyy olla riittävästi kannustimia rehellisen 
maineen ylläpitoon. 

b) Korkean korruption tasapaino. Olete
taan, että opportunistit ovat aina korruptoitunei
ta ja että päämiehet tarjoavat heille tehtävää 2. 
Koska hyvän maineen ylläpidosta ei ole mitään 

8 Jos x on lähellä nollaa, Z on myös lähellä nollaa ja 
oletus 3 ei ole enää voimassa. 

154 

hyötyä, opportunisteille on optimaalista olla 
korruptoituneita. Mutta onko päämiehelle opti
maalista tarjota tehtävää 2 agentille, jolla on 
puhtaat paperit? Tällainen agentti on rehellinen 
todennäköisyydellä a/[a+(b+c)Y] ja joko op
portunisti tai epärehellinen todennäköisyydellä 
(b+c)Y/[a+(b+c)Y]. Niinpä oletamme: 

Oletus 4: {a/[a+(b+c)Y]}(H-h) + {(b+c)Y/
[a+(b+c)Y] }(D-d) < O. 

Korkean korruption tasapaino on olemassa jos 
ja vain jos oletus 4 on voimassa. Näin on jos 
opportunisteja ja epärehellisiä on riittävästi ja 
jos päämiesten informaatio ei ole kovin tark
kaa. 

Sekä alhaisen että korkean korruption tasa
painot ovat molemmat olemassa, jos oletukset 
1-4 ovat voimassa9

• Epätäydellisen havait
tavuuden merkitystä korostaa se, että oletus 3 ei 
ole voimassa jos päämiesten informaatio on 
liian heikko ja oletus 4 ei ole voimassa jos 
päämiesten informaatio on liian hyvä. 

Huomautus (vertailua diskriminaation ta
lousteoriaan): Oletuksemme epätäydellisestä 
havaittavuudesta muistuttaa Arrow'n (1973) 
tilastollista teoriaa työnantajien harjoittamasta 
vähemmistöjen diskriminoinnistaIO

• Tarkastel-

9 Sah (1991) on kehittänyt teorian rikollisuudesta, 
jossa monitasapainoisuudella on toisenlainen alku
perä. Sah'in mallissa kiinnijäämistodennäköisyys 
pienenee kun rikollisten määrä kasvaa, jos rikostut
kinnan määrärahat eivät kasva samassa suhteessa. 
Yksilön valinnat ovat siten strategisia komplement
teja: mitä enemmän on rikollisia, sitä paremmin 
rikos kannattaa. Vaikka monitasapainoisuus voidaan 
kuvata staattisessa kehyksessä, Sah'in malli on itse 
asiassa intertemporaalinen jotta se voisi kuvata 
osmoosia; mallissa ei tarkastella mainetta vaan 
lokaalista kiinnij äämistodennäköisyyden oppimista. 
Yksilöt oppivat hitaasti seuratessaan naapuriensa 
rikoksia ja rangaistuksia. 

10 Katso myös Akerlof (1976), Coate-Loury (1991), 
Kremer (1992), Lundberg-Startz (1983), Milgrom
Oster (1987) ja Phelps (1972). 



lessaan kertaluonteista työllistämispäätöstä Ar
row olettaa, että työntekijä aluksi investoi 
taitoihin ja että tämän jälkeen työnantaja 
järjestää epätäydellisen testin, jossa työnhakijan 
kykyjä arvioidaan. Koska testi on epätäydelli
nen, työnantaja hyödyntää ennakko-oletuksiaan 
siitä, onko työnhakija todella hankkinut taitoja. 
Jos ennakko-oletus on myönteinen, kannustaa 
se työnhakijaa investoimaan enemmän koulu
tukseensa ja seurauksena on useiden tasapaino
jen mahdollisuus. Kirjallisuus on tulkinnut 
monitasapainoisuutta siten, että se mahdollistaa 
työntekijöiden erilaisen kohtelun heidän rotun
sa, sukupuolensa ja muiden havaittavien omi
naisuuksien perusteella. Diskriminaatioteoria 
on analoginen esittämämme (dynaamisemman) 
korruptioteorian kanssa. Korruptiotasapainossa 
agentit kohtaavat yleisen korruptioepäilyksen 
eivätkä hyödy rehellisyydestä - samalla tavoin 
kuin diskriminoidulla ryhmällä ei ole kannusti
mia kouluttautua jos työnantajat uskovat heidän 
kuitenkin olevan epäpäteviä. Eräässä mielessä 
tilastollinen diskriminaatioteoria ei kuitenkaan 
ole teoria sosiaalisesta käyttäytymisestä ja 
normeista. Diskriminaatiomallien monitasapai
noisuus ei riipu siitä, onko mallissa muita 
toimijoita kuin juuri kyseessä olevat työnantaja 
ja työnhakija. Korruptiomallimme tasapainot 
voivat olla olemassa yhden päämiehen ja yhden 
agentin tapauksessa vain, jos päämies ei pysty 
havaitsemaan agentin tuotosta. Toinen syy 
miksi korruptiomallimme on aito sosiaalisen 
käyttäytymisen malli on se, että ei-stationaari
sissa tasapainoissa samanlaiset agentit voivat 
käyttäytyä eri tavoin. 

4. Korruption pysyvyys 

Seuraavaksi analysoimme kertaluontoisen kor
ruptioshokin vaikutusta tasapainoon. Yksinker
taisuuden vuoksi oletamme: 
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Toisin sanoen todennäköisyys jäädä kiinni 
korruptiosta on riippumaton aiemmasta toimin
nasta. Oletus 5 implikoi erityisesti sen, että 
opportunisti pysyy korruptoituneena kerran 
aloitettuaan; oletuksesta seuraa myös, että 
Y=l-px ja Z=x/(l-R). 

Alhaisen korruption tasapaino on olemassa 
vain jos oletukset 2 ja 3 ovat voimassa, kuten 
oletimme. Oletetaan nyt, että taloutta kohtaa 
ohimenevä häiriö hetkellä O. Korruption tuotto 
on tällä hetkellä erittäin suuri ja niinpä kaikki 
tuolla hetkellä elossa olevat agentit korruptoitu
vat. Mallin parametrit (ml. huijauksen tuotto 
G) eivät muutu periodeina 1,2, .... Osoitamme 
lisäoletuksen avulla, että talous ei pääse takai
sin alhaisen korruption tasapainoon. Ainoa 
tasapaino sisältää korkean korruption jatkumi
sen ikuisesti. 

Kokeillaan seuraavaa ajatuskoetta. Olete
taan, että hetkellä 1 syntyvät opportunistit 
käyttäytyvät rehellisesti aina periodiin t asti. 
Tämä oletus antaa parhaat mahdollisuudet luot
tamuksen olemassaololle hetkellä t. Rehellisen 
toiminnan todennäköisyys hetkellä t, kun 'nuo
rilla' on puhtaat paperit ja kun 'vanhat' opportu
nistit ovat korruptioloukussa, on 

q(t)=[a+c(l-i)]/{ [a+c(l-pt)]+[bY+c(l-x)pt]}. 

Oletetaan, että q(l)(H-h)+[l-q(l)](D-d)<O. 
Oletuksen 2 mukaan t:n kasvaessa rajatta lause
ke muuttuu positiiviseksi. Kun lisäksi p(t) on 
kasvava funktio, annetaan T:n merkitä suurinta 
t:n arvoa, jolla 

p(1)(H-h)+[l-p(1)](D-d)<O. 

Toisin sanoen kaikkein optimistisimmillakaan 
oletuksilla päämiehet eivät luota agenttien 
puhtaisiin papereihin hetkellä T; niinpä (T + 1) 
on minimiaika, joka tarvitaan epäluulon poista
miseen. Oletetaan nyt: 

Oletus 6: G(l +R+ ... +RT-1
) ~ xRT(F-f)/(l-R). 
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Oletuksen 6 mukaan hetkellä 1 syntyneen 
agentin päästrategia (dominant strategy) on 
huijata hetkestä 1 lähtien, jos agenttiin ei 
kuitenkaan luoteta ennen kuin hetkellä (T+ 1). 

Oletuksen 6 vasen puoli on huijauksen tuotta
ma hyöty hetkestä 1 hetkeen T diskontattuna 
hetkeen 1 ja oikea puoli on kustannus siitä, että 
tehtävää 1 ei tarjota tehtäväksi hetken (T + 1) 
jälkeen. 

Tarkastellaan nyt hetkellä 2 syntynyttä 
sukupolvea. Kaikki sen edeltäjät ovat olleet 
korruptoituneita ja oletuksen 6 mukaan huijaa
minen on edelleen päästrategia hetkellä 2 ja sen 
jälkeen. Induktion avulla voidaan osoittaa 
saman pätevän kaikille sukupolville. Korruptio 
ei kerran lisäännyttyään vähene vaikka sen 
alullepanijat poistuisivatkin. 

Yksinkertaisella esimerkillä voidaan myös 
kuvata lyhyen korruption vastaisen kampanjan 
epäonnistumista. Oletetaan, että hetkellä 1 
hallitus vie läpi kovan korruption vastaisen 
kampanjan, joka kestää yhden periodin ajan. 
Kampanja tekee korruption kannattamattomak
si periodin ajaksi. Oletetaan vielä, että 

G(1 +R+ ... +RT
-
2

) ~ xRT
-
I (F-f)/(1-R). 

Tällöin hetkillä 1 ja 2 syntyneiden sukupolvien 
päästrategia on huijata hetkellä 2 ja korruptio 
jatkuu taas kaikkina ajan hetkinä periodin 1 
jälkeen. Korruption vastainen kampanja vä
hentää korruptiota vain kampanjan aikana 
mutta sillä ei ole mitään pysyvää vaikutusta. 

5. Vaihtoehtoisia syitä pysyvyydelle 

On olemassa muitakin kuin tässä artikkelissa 
esitettyjä syitä korruption sitkeällä jatkumiselle. 
Tässä jaksossa keskustellaan lyhyesti kahdesta 
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syystä; syvempi analyysi jätetään tulevan tutki
muksen huoleksi. 

a) Hierarkiat ja ylennykset. Korruptio voi 
olla pysyvää koska korruptoituneet virkamiehet 
todennäköisesti valitsevat lahjottavia henkilöitä 
työtovereikseen ja seuraajikseen. Korruptoitu
nut virkamies hyötyy korruptoituneesta alaises
ta, koska voi kiristää tätä ja saada osan tämän 
hankkimista lahjuksista. Esimerkiksi alainen 
voi olla verovirkailija joka maksaa osuuden 
lahjuksistaan esimiehelleen. Toinen ilmeinen 
hyöty korruptoituneista työtovereista on se, että 
nämä ovat haluttomia ilmi antamaan kollego
jaan, koska joutuisivat tällöin itsekin kär
simään. 11 Korruptoitunut virkamies valitsee 
myös mielellään korruptoituneen seuraajan it
selleen, koska tällöin seuraajan toiminta ei 
aiheuta epämiellyttäviä vertailuja edeltäjään. 
Näistä syistä korruptio hallinnossa, oikeuslai
toksessa ja poliittisissa puolueissa jatkaa itsen
äisesti omaa elämäänsä. Jos tämä selitys on 
pätevä, korruption vastainen kampanja voi olla 
menestyksekäs, jos se johtaa jonkin korkea
arvoisen henkilön kiinnijäämiseen. Muutoin 
rehelliset eivät pääse etenemään organisaatios
sa. 

b) Köyhyyssykli. Toinen tekijä, jolla voi
daan selittää pysyvää korruptiota on ns. alhai
sen budjetin loukku 12. Hallituksen virkailija, 
kuten kuka tahansa muukin taloudellinen toimi
ja, toimii rehellisesti jos epärehellisyyden odo
tettu kustannus (rangaistus kertaa kiinnijäämis
todennäköisyys) ylittää huijauksen tuottaman 

II Andvig-Moene (1990) esittävät mallin, jossa 
byrokraatin kustannus korruptiosta pienenee korrup
toituneiden kollegojen lukumäärän kasvaessa (tällai
set kollegat voidaan lahjoa vaikenemaan). 

12 Katso esim. Klitgaard (1988). 



hyödyn (lahjuksen arvon).' Taloudellinen ran
gaistus voi olla hyväpalkkaisen toimen menetys 
(sekä mahdollisten korvauksien ja sakkojen 
maksaminen). Tämän vuoksi virkamiesten kor
keat palkat toimivat korruption esteenä[3. 
Maassa, jossa veronkanto on tehotonta ja vero
tulot vähäisiä, virkamiehille maksetaan huonos
ti, jolloin näitä käytännössä rohkaistaan lahjus
ten ottoon. Korruptio vuorostaan vähentää 
verokertymää ja lisää veronkantokuluja, jolloin 
budjettiongelmat pahenevat. Tästä seuraa köy
hyyssykli. 

Tätä järkeilyä voidaan kritisoida sillä perus
teella, että hallitus voisi lainata rahaa maksaak
seen parempia palkkoj a virkamiehilleen, pääs
täkseen eroon korruptiosta ja lopulta maksaak
seen velan takaisin. Ei kuitenkaan liene help
poa köyhän maan hallitukselle lainata huomat
tavia summia kotimaisilta rahoittajilta Gotka 
vievät rahansa mieluummin ulkomaille mones
takin syystä). Lainaaminen ulkomailta ei myös
kään ole helppoa. Tässä yhteydessä onkin kiin
toisaa huomata, että usein kansainväliset lainaa
jat edellyttävät kovia budjettikiristyksiä lainan
saannin ehtona. Myöhemmän tutkimuksen teh
täväksi jää selvittää mahdollisuuksia päästä 
pois köyhyyssyklistä epätäydellisten pääoma
markkinoiden maailmassa. 

6. Loppuhuomautuksia _ 

Tässä artikkelissa on korostettu toisaalta kor
ruption pysyvyyttä ja toisaalta sitä, että korrup
tion vastaisten kampanjoiden tulisi olla hyvin 
suunnattuja ja pitkäaikaisia. Korruption vastais
ten kampanjoiden vaikeuteen ei ole tässä yhtey
dessä puututtu. Mainittakoon kuitenkin, että 
korruptiosta on ylipäätään vaikea saada luotet-

13 Vaihtoehtoisesti korruptioon syyllistynyt virka
mies voidaan tuomita vankeuteen. Vapaus- ym. ei 
rahalliset rangaistukset voivat kuitenkin olla liian 
kovia jos oikeusistuimetkin ovat korruptoituneita ja 
jos vääriä todisteita voidaan käyttää kilpailijoiden ja 
poliittisten vastustajien eliminoimiseen. 
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tavaa informaatiota ja vaikka tietoa olisikin, 
syytteitä on vaikea saada ajetuksi läpi. 

Tiedonsaannin vaikeudet ovat hyvin tunnet
tuja. Tähän liittyvä ilmiö on yleinen tapa jättää 
oikeuskäsittelyn ulkopuolelle yritysten sisäiset 
väärinkäytökset jopa sellaisissa maissa, joissa 
korruptio on vähäistä ja oikeusjärjestelmä hy
vin toimiva. Ilmiantajat menettävät usein työ
paikkansa ja kokevat vaikeuksia uuden löytä
misessä, mahdollisesti koska työnantajat halua
vat välttää ongelmia. '; disteiden saamisen 
vaikeus liittyy usein siihen tosiasiaan, että ne, 
joilla todisteita on (potentiaaliset ilmiantajat), 
ovat yleensä itsekin sotkeutuneet korruptioon ja 
ymmärrettävästi ovat halukkaita välttämään 
oikeuskäsittelyä. Saattaisikin siksi olla perus
teltua tarjota palkkioita ilmiantamisesta ja taata 
vapaus korruptoituneillekin tiedonantajille. 
Tällainen politiikka tulee kuitenkin kalliiksi. 
Usein käytetty tapa tarjota immuniteetti avain
todistajille tavallaan oikeuttaa jotkin korruption 
muodot; se ei lisää korruptiosta seuraavaa 
odotettua rangaistusta. Palkkioiden maksami
nen on myös ongelmallista, samasta syystä 
miksi keksintöpalkintojen myöntäminen ei ole 
paras tapa edistää tutkimusta ja tuotekehittelyä: 
etukäteen ei voi määrittää oikein saatavan 
informaation arvoa ja oikeaa palkkion suuruut
ta. Ei myöskään pidä väheksyä ilmiantajayh
teisön ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. 
Organisaatiot toimivat paremmin silloin kun 
niiden jäsenet luottavat toisiinsa. Luottamusta 
ei voi jakaa niin, että samalla edistettäisiin 
suotavaa yhteistyötä ja estettäisiin haitallista 
kolluusiota. [4 Organisaation jäsenten rohkaise
misella toistensa vakoiluun on väistämättä omat 
vaikutuksensa. Samoin kuin immuniteetin 
myöntämisessä, tämä haitta ei tarkoita sitä, 
etteikö korruptiosta pitäisi saada tietoa; argu
mentti pyrkii vain toteamaan, että sellaisella 
politiikalla on omat kustannuksensa. Vaikeudet 
saada korruptoituneita henkilöitä oikeuden 
eteen ja tuomituksi ovat hyvin dokumentoituja. 

14 Tirole (1992) sisältää mallin. 
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Oikeusistuimetkin voivat olla lahjottavissa. 
Korruption vastaisia kampanjoita aloitetaan 
kyllä usein mutta harvoin niiden kunnolliseen 
toteuttamiseen riittää poliittista tahtoa. Ei ole 
harvinaista, että havitellessaan valtaa poliitikot 
ja sotilaat pitävät korruption vastustamista 
ensimmäisenä päämääränään, mutta vallan 
saatuaan keskittyvät oman varallisuutensa 
kartuttamiseen ja korruption jatkamiseen 15. 

Korruptio on monimutkainen ilmiö. Tämän 
artikkelin vaatimattomana tarkoituksena on 
ollut valaista hieman sen muutamia puolia. 
Toivottavasti korruptio myöhemmin saa talous
tieteilijöiltä osakseen sen huomion, minkä se 
ansaitsee. 

(Suomennos: Jaakko Kiander) 
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