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                  Otto-Suhr Allee 97-99     D-10585 Berlin, Germany 

Световната коалиция за борба с корупцията 

http://www.transparency.org 
 
Информация за пресата (Press release) 

 

 
Transparency International обявява Корупционния Индекс за 

2000 година 
    Новият индекс се основава на изследванията от 1998 - 2000 г.  

 

"Нашият индекс е сериозно предупреждение към 

международната общественост, че спешно трябва да 

се предприемат допълнителни мерки за борба с 

корупцията" - Петер Ейген, Председател на TI 

 
 Берлин, Германия,13 Септември 2000 г.  

 

 Днес Transparency International (TI) обяви шестия годишен Корупционен индекс 

(КИ), който се основава на всестранните изследвания на Коалицията, проведени през 1998 

и 1999 год.. Корупционният Индекс представлява мащабно социологическо изследване, 

което тази година беше базирано на по-голям брой проучвания /1998 г. - 85 страни/, 

проведени в 90 страни. Корупционният индекс алармира, че корупцията остава широко 

разпространено явление в голям брой страни. 

 

 "Корупцията е универсално раково заболяване, което се проявява под различни 

форми" каза Петер Ейген , Председател на Transparency International (TI), световно 

известната организация за борба с корупцията. Той отбеляза, че "Нашият нов индекс за 

Корупцията показва, че тя е широко разпространено явление в много държави. B 

навечерието на Олимпийските игри заслужава да се спомене скандалът за подкуп в 

Международния Олимпийски Комитет (IOC) и фактът , че някои от лидерите, намесени в 

този скандал, продължават все още да са начело на тази Организация. И още не трябва да 

забравяме, че докато ние публикуваме нашият нов Индекс, тук в Германия все още не са 

разкрити всички подробности около тайното финансиране на политическите партии по 

времето на ерата Кол". 

 

Transparency International е основана през 1993 г. и понастоящем има повече то 70 

национални представителства по цял свят. Transparency International за първи път 

публикува Корупционния индекс през 1995 г. Индексът подрежда страните според 

процентното съотношение за корупцията, което обществеността, бизнеса и анализаторите 

на риска приемат за съществуващо сред държавните служители и политиците. 
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Корупционният Индекс за 2000 г. представлява комплексно социологическо изследване, 

което тази година е базирано на по-голям брой проучвания (16), проведени от повече 

независими организации (8) отколкото до сега. Изследванията обхващат интервюта на 

представители на бизнес средите, изследване на общественото мнение и на утвърдени 

местни анализатори на риска. Изследванията, касаещи всяка отделна страна, 

продължават повече от 3 години и никоя страна не се включва в Корупционния 

Индекс на Transparency International преди да са анализирани резултатите от 

минимум 3 последователни изследвания за проучваната страна. 

 Д-р Ейген отбеляза, че "Корупционният Индекс трябва да напомня на всеки от 

нас, че борбата с корупцията трябва да продължава, а не да се смекчава. Ние всички 

желаем подобрение, но положителните промени винаги идват бавно, особено когато 

врагът ти е корупцията. Равнището на възприемане на корупцията не търпи значителни 

промени от година на година. Позитивни резултати идват само благодарение на неуморни, 

постоянни и многогодишни усилия". 

 Условията, които създават предпоставки за по - прозрачни действия, сами по себе 

си се променят. Д-р Ейген отбеляза, че страните отговорни за по-голяма част от световния 

износ са приели в националните си законодателства правила, обявяващи подкупа на 

чуждестранни длъжностни лица за престъпление. Множество развити страни са 

стартирали инициативи против прането на мръсни пари и всичко това се отразява в 

повишаване на доверието към тях от страна на кредитните агенции, отразяващи 

икономическото общественото развитие. Това показва, че противодействието на 

корупционните практики съществува и продължава да се развива. 

 Д-р Ейген добави: "Мерило за успеха е публичният натиск и ние установяваме в 

обществените допитвания и избирателните кампании, които наблюдаваме, че 

обществото като цяло във все повече страни проявява нарастваща нетолерантност 

към лидери, които нарушават обществените си задължения с цел да се 

облагодетелстват. Националните представителства на TI, които са разположени 

на всякъде по света, също установяват тази разлика в общественото поведение. 

Всеки, които се интересува от постигнатото в тази област може да получи 

допълнителна информация от годишния доклад на TI за 2000 година, който ще 

намерите на нашият website." 

 
TI смята, че обществото трябва да е наясно за вредите причинени му от 

Корупцията. В тази връзка TI се позовава на изследването на Gallup International - 

2000 Millennium Survey, което се базира на 57 000 интервюирани от 60 страни и 

установява, че там където корупцията е най-силна, разочарованието от 

демокрацията е най-голямо. Това е особено характерно за страните от Централна и 

Източна Европа. Изследванията на Gallup International показват, че демократичните 

придобивки от последното десетилетие си остават само на книга. 

 

Фактът, че промените изискват време е ярко илюстриран в Корупционния 

индекс на TI за 2000 г., където Нигерия е поставена на последно място. Д-р Ейген 

подчерта, че: "Изключително големи усилия са направени от президента Олусегун 

Абасанйо за привеждане в действие и насърчаване на промените в тази страна, 

чийто народ бе ограбен вследствие на изключителна голямата корупция, 
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поддържана от предишните лидери. Но процесът на промени иницииран от новия 

президент започна само преди година и затова не е изненадващо, че резултатите на 

Нигерия в Индекса остават непроменени." 

 

Председателят на TI допълни, че: "Световният интерес в момента е насочен 

към президента Обасанйо, бивш председател на Надзорния съвет на TI, който беше 

хвърлен в затвора от бившето нигерийско правителство на генерал Сани Абача, за 

про-демократичните и анти-корупционните си виждания. Президентът Клинтън 

току що приключи визитата си в Нигерия и се присъедини към нарастващият 

списък от световни лидери, които признават че страната има нужда от помощ. 

Нигерия се нуждае от опрощаване на външния й дълг, както и от подкрепата на 

Международния Валутен Фонд и Световната банка, а също така и от тази на 

международния бизнес, за да изправи икономиката си отново на крака и да постави 

основите, които на практика ще й дадат възможност да се пребори с корупцията. 

Трябва да подкрепим героичните усилия на президента Обасанйо за 

противодействие на корупцията." 

 

 

 

 

Корупционният индекс показва само едната страна на явлението корупция 

 

 TI винаги е посочвала, че корупцията не се състои само от вземането на 

подкуп от държавните служители / аспекта отразен от Корупционния индекс /, но 

този факт се разглежда като най - сериозен проблем характерен за много от 

развиващите се страни и страните в преход. Това е намерило отражение и в 

изнесения Корупционият индекс за 2000 г. За да коригира това наложило се 

виждане и за да подчертае и другата страна на явлението - даването на подкуп като 

действие, осъществявано основно от международните корпорации и местни 

бизнесмени, TI публикува през 1999 г. Индекс за предлагане на подкупи /ИИП/. 

В началото на тази година бяха публикувани резултатите от изследването, 

показващи как се възприема от обществеността факта на предлагането на подкуп. 

Отчитайки важността на подобен род информация, TI задължително още през 2001 

ще подготви ново изчерпателно изследване касаещо предлагането на подкуп. 

 

Петер Ейген подчерта факта, че: "Разкриването на действията свързани с 

предлагането и приемането на подкуп, като част от корупционния процес, е 

важно да се извърши без всякакво отлагане. Първо, защото много от уличните 

протести, които непрекъснато съпътстват големите международни конференции, 

като се започне с тази във Сиатъл миналият ноември, поставят под съмнение 

реализацията на идеята за глобализацията и за водещата роля на бизнеса в 

международната икономика. Прозрачността в действията на бизнеса се налага като 

изключително важен проблем и корпорациите би трябвало да видят в тези протести 

предупреждение към тях да действат с необходимата добросъвестност, изискваща 

се в бизнеса. Второ, тази година сме свидетели на факта, че все по - голям брой 

страни ратифицират Конвенцията за борба с подкупа приета през 1999 г. от 

Организацията за Икономическо сътрудничество и Развитие, но по-важно е да 
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започне процес на фактическото й прилагане и спазването й от търговските 

компании. 

 

Новият Корупционен Индекс е плаващ Индекс базиран на информацията от 

1998 - 2000 година 

 

 Корупционният индекс е изграден въз основа на теорията, че нивата на 

корупцията не са бързо променящи се величини, докато самото възприятие за 

корупция може значително да варира, защото се гради предимно върху 

непосредствено възприемани събития. Изпълнителният директор на TI Джерами 

Поуп поясни че: "Корупционният индекс е резултат от множество социологически 

изследвания осъществени в период от три години. Новият Корупционен индекс е 

базиран на изследванията проведени през 1998 - 2000 година. Този подход на 

няколко годишно изследване е по-точен и по-реалистично отразява 

съществуващата обективна действителност. Направената по този начин класация 

не засяга нововъзникнали публични скандали независимо дали те се отразяват 

върху общественото мнение за корупция, нито новоинициирани усилия на 

отделните правителства да противодействат на корупцията в техните страни." 

 

"Класацията, разбира се има своето важно значение, но пресата не трябва да 

придава особена тежест на подреждането на отделните страни в нея." заяви г-н 

Поуп. "Ние разполагаме с достатъчно информация едва за половината от 

съществуващите в света страни. Аз вярвам, че съществуват страни, за които ако 

разполагахме с необходимата информация биха се наредили и след най ниско 

класираните в изследването държави. Както е видно от приложените таблици за 

някои от страните съществува съвсем оскъдна информация и големи различия в 

отговорите на анкетираните. В такива случаи обикновено не може да се придава 

необходимото значение на малките процентни разлики при подреждането. 

Сравнителният анализ, който се прави за отделните страни според отделните 

години изисква изключителна прецизност. Затова TI се обръща към всички, които 

се занимават с този проблем да изследват в детайли информацията, достъпна от 

website на TI в Интернет." 

 

Корупционният Индекс за 2000 година обхваща 90 страни, сравнен с този от 1999 

година, когато изследваните страни бяха 99. Някой от тези 99 страни трябваше да 

отпаднат, защото информацията, която получихме за тях в периода 1998 - 2000 бе 

незадоволителна. Например, част от информацията използвана за Корупционния 

Индекс се базира на мненията, давани от международните инвеститори. Ако 

отделната страна не привлича инвеститорския интерес в продължителен период от 

време, тя отпада от техните листи и не намира място в изследването. Посланието 

обаче е твърде ясно: отпадането от листата на Корупционния Индекс поради липса 

на информация е определено лоша новина за тези страни и показва намалелия 

инвеститорски интерес към тях, дължащ се предимно на широко разпространената 

корупция. 

 

 Председателят на TI Д-р Ейген отбеляза, че: "Ние продължаваме да работим 

по структурирането на нашия Корупционнен Индекс. Ние оценяваме факта, че все 

повече организации изследват темата за корупцията и ние усилено ги подкрепяме. 
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В TI ние сме насочили усилията си на международно и национално ниво за 

изработването на глобален доклад за корупцията, който планираме да 

публикуваме следващата година заедно с изследванията ни за Корупционния 

индекс и Индекса за предлагане на подкупи. 

 

 

Transparency International е безпристрастна коалиция с идеална цел, 

която осъществява дейността си посредством разширяващата се мрежа от Национални 

представителства. Целта на организацията е да мобилизира структурите на 

гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и 

правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално и 

международно равнище. Учредена през 1993 г., TI в момента разполага със 77 Национални 

Представителства по цял свят и Международен Секретариат в Берлин, Германия. 

Председател на TI е д-р Питър Ейген. Председател на Международния Надзорен Съвет 

на TI е г-н Камал Хюсеин. 

 
 

 

 

 

За повече информация, относно ИПП и КИ за 1999 год.: 

 
Germany: Carel Mohn, Press officer 

TI Press Officer 
Tel: +49-30-343820-0 
Fax: +49-30-34703912 

E-mail: Press@transparency.org 

 
Dr. Johann Graf Lambsdorff of Göttingen University, Germany: 

Tel: +49-551-397298 
Fax: +49-551-392054 

E-mail: jlambsd@gwdg.de 
 

UK: Susan Cote-Freeman 
TI Press Officer 

Tel: +44 207 610 1400 
Fax: +44 207 610 1550 

E-mail: freeman@transparencyintl.demon.co.uk 

 
Fredrik Galtung at the Faculty of Social & Political Sciences 

 Cambridge University 
Tel: +44-7979-64 88 77 

Fax: +44-1223-33 45 50 
E-mail: galtung@ibm.net 

 
U.S.:         Frank Vogl: tel. +1-202-331 8183 fax +1-202-331 

E-mail: Voglcom@aol.com  

 

 

mailto:Press@transparency.org
mailto:freeman@transparencyintl.demon.co.uk
mailto:Voglcom@aol.com
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Резултати от изследването на Корупционния индекс 2000 г. 
 
Пози- 

ция 

Държава 1999 

КИ 

Използувани 

изследвания 

Стандартно 

отклонение 

Най-високо 

и най-ниско 

ниво 

1 Финландия  10.0 8 0.6 9.0 - 10.4 

2 Дания 9.8 9 0.8 8.6 - 10.6 

3 

 

Нова Зеландия 9.4 8 0.8 8.1 - 10.2 

Швеция 9.4 9 0.7 8.1 - 9.9 

5 Канада 9.2 9 0.7 8.1 - 9.9 

6 Исландия 9.1 7 1.1 7.3 - 9.9 

Норвегия 9.1 8 0.7 7.6 - 9.5 

Сингапур 9.1 11 1.0 6.2 - 9.7 

9 Холандия 8.9 9 0.6 8.1 - 9.9 

10 Великобритания 8.7 9 0.6 7.3 - 9.7 

11 

 

Люксембург 8.6 7 0.7 7.4 - 9.3 

Швейцария 8.6 8 0.3 8.1 - 9.1 

13 Австралия 8.3 10 1.0 6.7 - 9.3 

14 САЩ 7.8 10 0.8 6.2 - 9.2 

15 Австрия 7.7 8 0.7 6.2 - 8.5 

Хонг Конг 7.7 11 1.2 4.3 - 8.6 

17 Германия 7.6 8 0.8 6.2 - 8.4 

18 Чили 7.4 8 0.9 5.7 - 8.4 

19 Ирландия 7.2 8 1.9 2.5 - 8.5 

20 Испания 7.0 8 0.7 5.9 - 8.0 

21 Франция 6.7 9 1.0 4.3 - 7.7 

22 Израел 6.6 8 1.3 4.3 - 7.9 

23 Япония 6.4 11 1.3 4.3 - 7.8 

Португалия 6.4 9 0.9 5.3 - 8.1 

25 Белгия 6.1 9 1.3 4.3 - 8.8 

26 Ботсвана 6.0 4 1.6 4.3 - 8.2 

27 Естония 5.7 4 1.6 4.4 - 8.1 

28 Словения 5.5 6 1.1 4.1 - 7.3 

Тайван 5.5 11 1.4 2.5 - 7.2 

30 Коста Рика 5.4 4 1.9 3.8 - 8.1 

Намибия 5.4 4 0.8 4.3 - 6.1 

32 Унгария 5.2 10 1.2      3.9 - 8.1 

Тунис 5.2 4 1.5 3.8 - 7.1 

34 Южна Африка 5.0 10 0.9 3.8 - 6.6 

35 Гърция 4.9 8 1.7 3.7 - 8.1 

36 Малайзия 4.8 5 0.8 3.8 - 5.9 

38 Мавриций 4.7 5 0.8 3.9 - 5.6 

Мароко 4.7 4 0.7 4.2 - 5.6 

39 

 

Италия 4.6 8 0.6 4.0 - 5.6 

Йордания 4.6           5          0.8      3.8 - 5.7 

41 Перу 4.4 5 0.5 3.8 - 5.0 

42 Чешка 

Република 

4.3 10 0.9 3.3 - 6.2 

43 

 

 Беларус 4.1 3 0.8 3.4 - 4.9 

Салвадор 4.1 4 1.7 2.1 - 6.2 

S   
   Бележки към КИ - 2000 
 
       Индексът определя 

нивото на корупция в 
дадена страна – така, както 
го възприемат 
бизнесмените, 
анализаторите на риска и 
отделните граждани и 
варира от 10 – ниско ниво 
на корумпираност до 0 - 
изключително високо ниво 
на корумпираност.  

 

A     Използвани 
източници –отнася се за 

броя проучвания, 
използвани за определяне 
индекса на всяка страна. 
Ноебходимият минимален 
брой изследвания за да 
бъде включена дадена 
страна в листата е 3. 
Общият брой но всички 
използвани изследвания е 
17. 

      Стандартно 
отклонение – показва 

различията в оценката на 
отделните източници – 
колкото по-голямо е 
стандартното отклонение, 
толкова по-съществени са 
различията между тях. 

Корупционен 
индекс на 
Transparency 
International 
за 2000 година 

 
ЕМБАРГО !!! 

Да не се публикува 

преди 17.00 часа 

българско време (17.00 

CET) на 13 Септември 

2000! 
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Литва 4.1 4 0.3 3.8 - 4.4 

Малвийскио-ви 4.1 4 0.4 3.8 - 4.8 

Полша 4.1 11 0.8 2.8 - 5.6 

48 Южна Корея 4.0 11 0.6 3.4 - 5.6 

49 Бразилия 3.9 8 0.3 3.6 - 4.5 

50 Турция 3.8 8 0.8 2.1 - 4.5 

51 Хърватско 3.7 4 0.4 3.4 - 4.3 

52 

 

Аржентина 3.5 8 0.6 3.0 - 4.5 

България 3.5 6 0.4 3.3 - 4.3 

Гана 3.5 4 0.9 2.5 - 4.7 

Сенегал 3.5 3 0.8 2.8 - 4.3 

Словашка р-ка 3.5 7 1.2 2.2 - 6.2 

57 Латвия 3.4 3 1.3 2.1 - 4.4 

Замбия 3.4 4 1.4 2.1 - 5.1 

59 Мексико 3.3 8 0.5 2.5 - 4.1 

60 Колумбия 3.2 8 0.8 2.5 - 4.5 

Етиопия 3.2 3 0.8 2.5 - 3.9 

Тайланд 3.2 11 0.6      2.4 - 4.0 

63 

  

Китай 3.1 11 1.0 0.6 - 4.3 

Египет 3.1 4 0.7 2.3 - 4.1 

65 Буркина Фасо 3.0 3 1.0 2.5 - 4.4 

Казакстан 3.0 4 1.2 2.1 - 4.3 

Зимбабве 3.0 7 1.5 0.6 - 4.9 

68 Румъния 2.9 4 1.0 2.1 - 4.3 

69 Индия 2.8 11 0.7 2.3 - 4.3 

Филипини 2.8 11 1.0 1.7 - 4.7 

71 

 

Боливия 2.7 4 1.3 1.7 - 4.3 

Бряг на 

слоновата кост 

2.7 4 0.8 2.1 - 3.6 

Венецуела 2.7 8 0.7 2.1 - 4.3 

74 Еквадор 2.6 4 1.0 2.1 - 4.3 

Молдова 2.6 4 0.9 1.8 - 3.8 

76 Армения 2.5 3 0.6 2.4 - 3.5 

Танзания 2.5 4 0.6 2.1 - 3.5 

Виетнам 2.5 8 0.6 2.1 - 3.8 

79 Узбекистан  2.4 3 0.9 2.1 - 3.7 

80 Уганда 2.3 4 0.6 2.1 - 3.5 

81 Мозамбик 2.2 3 0.2 2.4 - 2.7 

82 Кения 2.1 4 0.3 2.1 - 2.7 

Русия 2.2 10 1.1 0.6 - 4.1 

84 Камерун 2.0 4  0.6 1.6 - 3.0 

85 Ангола 1.7 3 0.4 1.6 - 2.5 

Индонезия 1.7 11 0.8 0.5 - 3.2 

87 Азербайджан  1.5 4 0.9 0.6 - 2.5 

Украйна 1.5 7 0.7 0.5 - 2.5 

89 Югославия 1.3 3 0.9 0.6 - 2.4 

90 Нигерия 1.2 4 0.6 0.6 - 2.1 

 


