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SAMENVATTING  

 

SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

Corruptie, Ontwikkeling en het Milieu 

Deze dissertatie beoogt een bijdrage te leveren aan de groeiende literatuur die zich bezighoudt 

met de invloed van corruptie op duurzame ontwikkeling. De dissertatie begint met een 

onderzoek naar de determinanten van corruptie. Vervolgens toont de studie stapsgewijs aan 

hoe corruptie economische groei belemmert en het voeren van een rigoureus milieubeleid 

ondermijnt.   

In hoofdstuk 2 wordt een cross-country econometrische analyse toegepast om de 

bepalende factoren van corruptie te onderzoeken. De uitkomsten van eerder onderzoek, welke 

suggereren dat historische patronen bepalend zijn voor huidige corruptieniveaus, wordt door 

de resultaten van onze analyse afgezwakt. Ons onderzoek wijst uit dat het hebben van een 

Brits verleden (door adoptie van het Angelsaksische common law rechtssysteem, dan wel 

door deel te hebben uitgemaakt van het Britse koloniale stelsel), ethnolinguistische 

fragmentatie, noch de mate van decentralisatie bepalende factoren zijn voor huidige 

corruptieniveaus. Ook vinden we dat een sterke aanwezigheid van protestanten onder de 

bevolking samen gaat met een lagere mate van corruptie; deze uitkomst bevestigt bepaalde 

culturele theorieën over determinanten van corruptie. Verder blijkt dat hogere 

inkomensniveaus gecorreleerd zijn met lagere corruptie; het opnemen van het 

inkomensniveau als verklarende variabele in de analyse vermindert zowel de omvang als de 

statistische significantie van de coëfficiënten van de andere verklarende variabelen. Omdat 

corruptie ook één van de determinanten van inkomensgroei blijkt te zijn (zie hoofdstuk 3) is 

voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten geboden.  

Onze analyse laat ook zien dat sommige landenkarakteristieken die geassocieerd zijn met 

lage corruptieniveaus op middellange termijn door beleid te beïnvloeden zijn. Met name het 

doormaken van een langere periode (30 jaar) die gekenmerkt wordt door een min of meer 

aanzienlijke mate van democratie is gekoppeld aan lagere corruptie, terwijl de frequentie 

waarmee politieke machthebbers gewisseld worden positief met corruptie geassocieerd is, 

waarmee gesuggereerd wordt dat politieke instabiliteit de mate van corruptie verhoogt. 

Tenslotte vinden we aanwijzingen voor negatieve samenhangen tussen aantallen krantenlezers 

en hogere inkomens in de publieke sector (in vergelijking met het gemiddelde inkomen per 

hoofd) enerzijds, en mate van corruptie anderzijds.  

In hoofdstuk 3 analyseren we het effect van corruptie op economische groei; zowel de 

directe effecten, als die welke op indirecte manier via diverse transmissiekanalen tot stand 

komen worden hierbij in ogenschouw genomen. De transmissiekanalen die onderdeel van de 

analyse uitmaken hebben betrekking op: investeringen, scholing, mate van openheid van de 



 

economie in termen van exporten en importen, alsmede de mate waarin politiek geweld 

voorkomt. De resultaten laten duidelijk zien dat de invloed van corruptie op BBP groeicijfers 

voornamelijk verloopt via de transmissiekanalen, en dat investeringen, onderwijs en mate van 

economische openheid daarbij het meeste effect sorteren.  

In hoofdstuk 4 worden verschillende theorieën geanalyseerd die zich bezighouden met de 

factoren die de mate waarin een stringent milieubeleid gevoerd kan worden beïnvloeden; 

tevens worden deze theorieën onderworpen aan econometrische toetsing. De bevindingen 

wijzen uit dat de corruptievariabele van fundamentele invloed is op de milieubeleidvariabele. 

Daarentegen kunnen we geen significant effect vinden van de door ons gehanteerde 

democratiemaatstaven op deze milieubeleidvariabele. Echter, een uitkomst van de analyse 

gepresenteerd in hoofdstuk 2 is, dat de aanwezigheid van een langere, door democratie 

gekenmerkte periode samengaat met lagere corruptie. Democratie kan daarom op de lange 

termijn wel een positieve invloed uitoefenen op het milieubeleid door middel van haar 

verminderende effect op corruptie. Onze onderzoeksresultaten bevestigen het bestaan van een 

groot direct effect van corruptie op de mate waarin een stringent milieubeleid gevoerd kan 

worden en tonen verder aan dat dit effect niet verandert als gevolg van het opnemen in de 

analyse van een proxy-variabele voor de factor democratie. 

In hoofdstuk 5 wordt het EU-toetredingsproces geanalyseerd in het licht van onze eerdere 

bevindingen. ‘Nieuwe’ EU lidstaten en kandidaat lidstaten worden gekenmerkt door 

significant lagere niveaus van milieubescherming, lagere inkomens en meer corruptie in 

vergelijking met ‘oude’ lidstaten. Tijdens het toetredingsproces hebben deze landen, 

tenminste formeel, snel een aantal milieubeschermingsmaatregelen genomen. De studie 

concentreert zich op de effecten van corruptie op het milieubeleid van deze landen en stelt dat 

de aanwezigheid van hoge corruptieniveaus in de nieuwe EU lidstaten en kandidaat-lidstaten 

een argument vormt voor het harmonisatiebeleid van milieureguleringen in de EU. 

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek weergegeven, de 

uitkomsten in een beleidscontext geïnterpreteerd, en toekomstige richtingen tot voortzetting 

van het onderzoek aangegeven. 


