
 

 

 

 

КОРУПЦИОНЕН ИНДЕКС  

 на “Transparency International” за 1998 г. 

 

 
Корупционният индекс на TI заема основно място в дебата на тема корупция. Той е 

широко използван от икономисти, учени, бизнесмени и журналисти. Ето защо, 

интерес представлява методологията на изготвянето му. 

 

Корупционният Индекс е инициатива на Транпсерънси Интернешънъл в 

сътрудничество с Гьотингенския Университет в Германия. Публикуван е като 

годишен индекс за първи път през 1995 година. Техническата работа по 

изготвянето му е осъществена от икономическия факултет на Гьотингенския 

университет под ръководството на Д-р Йохан Граф Ламбсдорф. Корупционният 

Индекс на TI илюстрира нивото на корупция в 85 държави, така, както то се 

възприема от представители на бизнеса, експерти - анализатори на риска, 

журналисти и обикновени граждани.  

 

 

Дълбокото убеждение на авторите на корупционния индекс е, че в област, толкова 

сложна и противоречива като корупцията, не може да съществува единичен 

източник или анкетен метод, осигуряващ идеалния рамков модел с достатъчно 

широко покритие на държавите и напълно убедителна методология за сравнително 

изследване. Ето защо, Корупционния Индекс е изработен по метода на обобщения 

индекс. Тоест, той е съставен от достоверни проучвания, използващи различни 

рамкови модели и методологии и представлява статистически най-убедителното 

средство за отчитане субективните възприятия на тема корупция.  

 

Индексът показва нивото на корупция в публичната сфера, но не и в частния 

сектор.  

 

В Индекса са включени 85 държави. Това означава, че сравненията, които биха 

били коректни, се отнасят само в рамките на изследваните 85 държави. 

 

Стандартното отклонение показва различията в оценката на отделните източници - 

колкото по-голямо е стандартното отклонение, толкова по-съществени са 

различията между тях. 

 

    

 



Източници на изследване, използвани за формиране на 

Корупционния индекс за 1998 г.: 
 

 

 

 Изследователски Отдел на Икономист - Отдел за оценка на риска и 

прогнозиране (Economic Intelligence Unit - Country Risk Service and Country 

Forecasts) 

 Галъп Интернешънъл - 50-то Юбилейно Изследване (Gallup International - 50
th

 

Anniversary Study) 

 Институт за Развитие на Управлението - Световен годишник за 

конкурентноспособността (Institute for Management Development - World 

Competitiveness Yearbook) 

 Консултантски Услуги за Политически и Икономически риск - Въпроси на 

изследването на Азия (Political & Economic Risk Consultancy - Asian Intelligence 

Issue) 

 Отдел за Политически Риск - Международен отдел за проучване на риска 

(Political Risk Services - International Country Risk Guide)  

 Доклад за Световното Развитие - Изследване на частния сектор (World 

Development Report - Private Sector Survey) 

 Световния Икономически Форум - Изследване за глобалната 

конкурентноспособност (World Economic Forum - Global Competitiveness Survey) 

 

Корупционният Индекс на ТИ се базира на достоверни изследвания от последните 

три години.  

 

Със съгласието на Управителния комитет, Transparency International  намали 

минимално необходимия брой изследователски източници, необходими  за 

включване на държава в Индекса от четири (за 1996 и 1997 година) на три (за 

1998).  

 

 

 

Изследователските източници, формирали данните за България: 

 

 
 Отдел за Политически Риск - Международен отдел за проучване на риска 

(Political Risk Services - International Country Risk Guide)  

 Доклад за Световното Развитие - Изследване на частния сектор (World 

Development Report - Private Sector Survey) 

 Изследователски Отдел на Икономист - Отдел за оценка на риска и 

прогнозиране (Economic Intelligence Unit - Country Risk Service and Country 

Forecasts). 



 Галъп Интернешънъл - 50-то Юбилейно Изследване (Gallup International - 50
th

 

Anniversary Study) 

 

Поради факта, че България фигурира за първи път в Корупционният Индекс, той 

дава само моментна картина на оценката степента на корупция в страната. Той не 

дава възможност за очертаване на тенденцията. 


