ИНДЕКС ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ НА КОРУПЦИЯТА:
КОРУПЦИЯТА ПО СВЕТА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Берлин, 3 декември 2013 година – Индексът за възприятие на корупцията за
2013 година на Transparency International отправя предупреждение, че злоупотребата с
власт, тайните договорки и подкупите продължават да имат разрушително въздействие
върху обществата по света.
Над две трети от 177-те държави, включени в Индекса за 2013 година, получават
стойност под 50 пункта (скалата за измерване на Индекса варира от 100 – показател за
отсъствие на корупция, до 0 – показател за максимално високо ниво на корупция).
„Индексът за възприятие на корупцията за 2013 година
държави все още се намират под заплахата от корупция на
държавно управление – от издаването на разрешителни от
прилагането на законите и регулаторните правила“ – заяви
председател на Transparency International.
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Резултати от Индекса за възприятие на корупцията за 2013 година
Класацията на Индекса за възприятие на корупцията за 2013 година се оглавява от
Дания и Нова Зеландия с равен брой точки – 91. Тази година най-лошо се представят
Афганистан, Северна Корея и Сомалия с едва по 8 точки.
„Страните с най-високи резултати ясно показват как прозрачността спомага за
отчетността пред обществото и може да възпира корупцията” – отбеляза Лабел. –
„Въпреки това и онези, които се справят добре, са изправени пред проблеми, като
например попадането на държавата в капана на частни интереси, финансирането на
предизборните кампании и надзора върху големите обществени поръчки, които
продължават да бъдат най-значителни корупционни рискове.”
Индексът за възприятие на корупцията се основава на експертни мнения и оценки
относно корупцията в публичния сектор. Държавите могат да получат по-добри оценки
при наличие на стабилни системи за достъп до информация и строги правила,
регулиращи поведението на лицата, заемащи публични позиции, докато липсата на
отчетност в публичния сектор, съпътствана от неефективно работещи публични
институции, води до по-ниска стойност на индекса.
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Корупцията в публичния сектор заплашва да подкопае успеха на
световните инициативи
Според Transparency International корупцията в публичния сектор продължава да
бъде сред най-големите предизвикателства в световен мащаб, особено що се отнася до
политическите партии, полицията и съдебната система. Необходимо е публичните
институции да бъдат по-открити по отношение на своята дейност, а лицата на
ръководна длъжност следва да осигуряват повече прозрачност относно решенията,
които вземат. Продължава да бъде особено трудно разследването и наказателното
преследване на корупцията.
Transparency International отправя предупреждение, че бъдещите усилия,
предприети в отговор на климатичните промени, икономическата криза и крайната
бедност, ще се сблъскват със сериозни препятствия, предизвикани от различни изразни
форми на корупцията. В тази връзка международни организации, като Г-20 например,
следва да предприемат решителни мерки срещу прането на пари, да направят попрозрачна дейността на корпорациите и да насочат усилията към възстановяване на
присвоените активи.
„Време е да пресечем пътя на тези, които остават ненаказани за извършените
корупционни действия. Пропуските в нормативната уредба и липсата на политическа
воля у управляващите подпомагат корупцията както във вътрешен, така и в
международен план, и изискват да интензифицираме своите усилия в борбата с
безнаказаността на корумпираните” – заяви Югет Лабел.
Актуална информация относно противодействие на корупцията може да бъде
открита в Twitter на адрес: http://www.twitter.com/anticorruption, или във Facebook на
адрес: http://www.facebook.com/transparencyinternational.
За по-подробна информация относно Индекса за възприятие на корупцията за
2013 година в Twitter посетете: #stopthecorrupt.
* * * * * * *
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