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Информация за пресата (Press release) 
 

 

Новият индекс говори за ширеща се корупция в световен мащаб – 

отбеляза  “Transparency International” 

Корупционният индекс за 2001 обхваща 91 страни. За почти две 

трети от   изследваните страни индексът е със стойност под 5 от 

възможен “най-чист” вариант 10. 
 

27 юни 2001:  

 

“Злоупотребата с власт от страна на официалните власти е един от основните 

проблеми на съвременните общества – показател за това са високите нива на 

корупция както сред развитите така и сред развиващите се страни” каза днес Петер 

Айген, председател на Transparency International при обявяването на корупционния 

индекс за 2001 год. 

 

“Равнището на корупция в света достига критични нива. Това е най-ясното 

послание от корупционния индекс за 2001 год., който отразява степента на усещане 

за наличие на корупция сред официалните власти и политиците. Изобщо стойности 

по-ниски от 5, от възможен “чист” от корупция вариант 10 се регистрират на всеки 

континент – включително в Америка и в Европейския съюз” – продължи той при 

публикуването днес на данните за CPI от Transparency International. 

 

Тазгодишният индекс, публикуван от водещите в света неправителствени 

организации, които се борят с корупцията  обхваща 91 страни. Някои от най-

богатите страни в света – Финландия, Дания, Новия Зенландия, Исландия, 

Сингапур и Швеция – постигат стойност 9 и дори по-висока  от възможен вариант 

10 за прозрачност в корупционния индекс като с това  регистрират изключително 

ниско ниво на усещане за наличие на корупция. Заедно с това обаче в 55 страни – 

повечето от които са сред най-бедните в света- стойностите са под 5, което 

предполага наличието на високи нива на корумпираност сред управляващите и 

държавната администрация. Страни със стойност 2 или по-малка са Азърбейджан, 

Боливия, Камерун, Кения, Индонезия, Уганда, Нигерия и Бангладеш. 

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 непосредствено възприятие на корупцията сред 
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държавните служители и политиците, измерено сред обществеността, бизнеса и 

анализаторите на риска. Корупционният Индекс за 2001 г. представлява 

комплексно социологическо изследване, което тази година е базирано на 14 

проучвания, проведени от  7 независими организации. Изследванията обхващат 

интервюта с 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. 

 

“Този умерен подход означава, че не могат да се обхванат страни, които вероятно 

имат по-високо ниво на корупция, от тези които са вече в индекса” – обясни Петер 

Айген. ” Още повече, че за някои от страните, включени в индекса източниците на 

данни са само  три или четири с големи отклонения между отделните резултати от 

изследванията. Следователно малките  разлики между страните не би трябвало да 

бъдат преувеличавани.” 

 

“Новият индекс илюстрира още веднъж  порочния кръг от бедност и корупция, 

където родителите трябва да подкупват не добре платени учители за да осигурят 

образование на децата си, а недостатъчните ресурси в здравеопазването се 

превръщат в инкубатор на корупционни практики. Най-бедните в света са и най -

големите жертви на корупцията” – каза Петер Айген на пресконференцията в 

Париж. “Корумпираните чиновници пропиляват и крадат огромни суми от 

обществените фондове” – продължи той. 

 

Председателят на TI каза още: “ Вирусът на СПИН убива милиони от населението 

на Африка, а в много страни, където той взима най-много жертви проблемът е 

съпроводен и от факта, че нивото на корупция се счита за изключително високо. 

Както за по- богатите страни е задължително да предоставят резултатите от 

медицинските изследвания на една приемлива цена, за да се  преодолее тази 

човешка трагедия, така и от съществено значение е да не се позволява на 

корумпираните власти да крадат от собствения си народ. Това за момента 

представлява спешен приоритет за да се спаси човешки живот.” 

 

Корупционният индекс регистрира високи нива на корупция и сред страните в 

преход, особено в страните от бившия Съветски Съюз. Стойности от 3 надолу бяха 

измерени в Румъния, Казахстан, Узбекистан, Русия, Украйна и Азърбейджан. 

Петер Айген отбеляза: ” Лидерите на страните от бившия Съветски блок трябва да 

положат изключителни усилия за да установят правова държава и прозрачност в 

управлението. Това е от изключително значение за икономическия прогрес и за 

развитието на гражданското общество.” 

 

Доколкото стойностите на индекса в повечето от водещите индустриални страни са 

сравнително високи, то те се отнасят изключително до корупцията във високите 

нива на властта. Те не отразяват задкулисните и анонимни дарения и дейности за 
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финансиране на политически кампании, съучастничеството на банките в прането на 

пари или подкупите на мултинационалните компании. В свое изявление във 

Вашингтон зам. председателя на TI Франк Вогъл отбеляза: “ Корупцията  в най-

развитите страни по света има множество проявления и TI увеличава усилията си 

за да стимулира дейности, които биха осигурили прозрачност в политиката, 

бизнеса и банкерството. Ние смятаме да публикуваме в началото на 2002 година 

новия “Индекс за Предлагане на Подкупи /ИИП/” с който ще се опитаме да  

измерим склонността на западните фирми да използват  подкупи в зараждащите се 

пазарни икономики при осъществяване на своята търговска дейност.” 

 

Заместник председателят Тунку Абдул Азис отбеляза в Малайзия: “ Индексът е 

базиран на разбирането, че промяна във възприеманото ниво на корупция може да 

бъде измерено само при постоянно и съществено изменение в поведението за 

няколко години наред. Като резултат от това, новите правителствени лидери, които 

полагат усилия да се борят с корупция, ширеща се от години вече в страните им 

могат да не получат бонус за добрата си работа . Например в последно време ние 

забелязваме новият курс на лидерите от страни като Нигерия, Мексико и 

Филипините, които декларират в програмите си волята за широки 

антикорупционни мерки. “ 

 

“ Подкрепата на МВФ и увеличаващите се помощи са доказателство, че ниските 

резултати в индекса на Нигерия се възприемат от Международната Общност като 

наследство, което не може да бъде преодоляно в рамките на една - две години.” – 

каза Тунку Абдул Азис. “Нигерийската администрация постигна сериозен 

напредък в усилията си да открие фондовете откраднати от последния диктатор 

Сани Абача.” 

 

Какво представлява корупционният индекс? 

 

Корупционният Индекс за 2001 г.  обхваща 91 страни  по отношение на степента в 

която се възприема, че съществува корупция сред държавните чиновници и 

политиците. То е комплексно социологическо изследване, което тази година е 

базирано на 14 проучвания, проведени от  7 независими организации. 

Изследванията обхващат интервюта на представители на бизнес средите, 

изследване на общественото мнение и на утвърдени местни анализатори на риска. 

 

Как се дефинира корупцията за целите на индекса? 

 

 TI  фокусира вниманието си върху корупцията в обществения сектор и  я определя 

като злоупотреба с обществено положение за лично облагодетелстване. 

Изследванията, върху които се базира индекса поставят въпроси във връзка със 

злоупотребата на власт за частни нужди, като се фокусират например върху 

взимането на подкуп от държавни чиновници при възлагането на обществени 

поръчки. 
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Защо индексът е ценен? 

 

Защото КИ е продукт на 14 различни изследвания, които кумулират възприятието  

както на гражданите така и на външни наблюдатели, на бизнес кръговете, научните 

работници и анализаторите на риска, индексът е съвкупност от мненията на онези, 

които взимат ключовите решения за инвестиции и търговия. Индексът повишава 

обществената чувствителност по отношение на корупцията и засилва натиска над 

управляващите да обърнат внимание на проблема и на лошия имидж на нациите си, 

който ниския индекс отразява. 

 

Каква е ролята на  страните –износители в международните криминални 

сделки? 

 

През 1999 година TI  публикува един друг индекс, който подрежда страните - 

износители, според тяхната склонност да предлагат подкупи.  Този индекс за 

“Предлагане на Подкупи /ИИП/” е публикуван в интернет страницата 

www.transparency.org/documents/cpi/index.html. Той допълва основният корупционен 

индекс и подчертава още веднъж факта, че корупцията в международен план 

включва както тези, които взимат подкуп така и онези, които дават. 

Корупционният индекс би дал непълна картина ако обръща внимание само на тези 

които взимат подкуп. Новият индекс за Предлагане на подкупи трябва да бъде 

обявен по план в началото на 2002 година. 

 

Правилно ли е да се счита, че страната, която има най-ниска стойност на 

индекса е и тази с най-висока корупция? 

 

 Не. На първо място страната, която има най-ниска стойност се възприема като 

страна с най-разпространена корупция, но само измежду тези, които са включени в 

индекса. Изработването на индекса е базирано на изследвания, които отразяват 

едно моментно състояние на мненията и съответно на получения опит. В света 

съществуват повече от 200 суверенни държави, а индексът  за тази година обхваща 

едва 91 от тях – TI не разполага с достатъчно данни за всички страни. 

 

Защо индексът е базиран само на възприемането на корупцията? 

 

 Изключително трудно е да се прави сравнителен анализ на нивата на корупция в 

различните страни въз основа на емпирични данни , като например сравнение на 

броя издадени присъди при съдебни спорове. Подобни крос-анализи между 

страните не отразяват същинското ниво на корупция, а по-скоро дават представа за 

качеството на работа на прокуратурата, съда и/или на медиите, които преследват 

корупцията. Единственият метод за събиране на данни следователно е да се опрем 

на опита и съответно възприятията на онези, които са най-пряко засегнати от 

корупцията на практика. 

 

 

 

http://www.transparency.org/documents/cpi/inedex.html
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Имаше ли някаква промяна в целевите групи, изследвани и включени в индекса 

за тази година? 

 

Да за тази година има съществени промени, което би трябвало да служи като 

предупреждение за това, да не се надценяват сравненията между две 

последователни години. Тази година ние използвахме 14 изследвания от 7 

различни институции в сравнение с 16 изследвания от 8 институции за миналата 

година.  Тази година бе включен и индекса на Pricewaterhause Coopers за липса на 

прозрачност както и едно ново изследване за бизнес климата в световен мащаб. 

Всяко от тези изследвания събра мнения на хора, занимаващи се с бизнес. 

 

Какви са критериите, по които се определя кои от изследванията да влязат в 

индекса и кои не? 

 

TI винаги подбира само най-достоверните данни за индекса. За да бъдат одобрени 

данните трябва на първо място да са изключително добре документирани и трябва 

да бъдат достатъчни за да издържат на критериите за надеждност. TI  се стреми да 

докаже,че използваните източници са от високо качество, че проучвателната работа  

е направена напълно прозрачно и че методологиите, използване при анализа на 

данните са първокласни. TI е убедена, че тези критерии са изпълнени при индекса. 

По-детайлно описание на съпътстващата методология за индекса през 2001 год. 

може да бъде намерено отново на страницата в интернет: www.transparency.org или 

www.gwdg.de/~uwvw/2001.html. Използваната методология е проверена от 

Контролен съвет, състоящ се от водещи международни експерти в областта на 

изследванията на корупцията, специалисти по иконометрия и статистици. 

Членовете на този съвет имат право да дават предложения за подобрения на 

индекса, но крайното решение за използваната методология се взима от TI.  

Следователно нито методологията на корупционния индекс нито формата, под 

която той бива представен, трябва да се интерпретират като решение, което е 

задължително подписано и одобрено от този Контролен съвет или някой от 

неговите членове. 

 

Кои страни са включени през 2001 година в индекса? 

 

 За да бъде една страна, включена в индекса трябва да има поне три източника за 

нея. Страни, за които има данни само от два или един източника не са включени в 

индекса. Бангладеш , Доминиканската република, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, 

Пакистан, Панама, Тринидад & Тобаго и Уругвай  бяха включени през тази година, 

защото вече са налице три източника за тях, но не бяха през 2000 година. 

 

Какво става със страни, които са Били включени през 2000 година, но не са 

през 2001 година? 

 

 Страните, които са представени в таблицата тук бяха включени през 2000 година, 

но не могат да бъдат включени през тази година, защото няма достатъчни данни за 

тях.  Самият факт, че не са включени няма никакво значение за това дали 

http://www.transparency.org/
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възприеманото ниво на корупция се е подобрило или се е влошило. Опитът на TI в 

това отношение показва, че корупцията в такива страни, особено за онези които 

имат ниска стойност на индекса, продължава да бъде съществен проблем, както 

това се отнася всъщност и за много други страни, които не са включени в индекса 

поради недостатъчни данни. 

 

 

Страна Стойност през 2000 година 

Мароко 4.7 

Беларус 4.1 

Етиопия 3.2 

Буркина Фасо 3.0 

Аремния 2.5 

Мозамбик 2.2 

Ангола 1.7 

Югославия 1.3 

 

 

Може ли стойността  на индекса  за  дадена страна да се определи като 

надеждна мярка на възприеманото ниво на корупция? 

 

По отношение на възприемане на корупцията индексът е солидно средство за 

измерване. Надеждността му все пак в различните страни е различна. Страни, в 

които източниците на данни са малко и самите данни имат високо стандартно 

отклонение,  са разбира се по-малко надеждни както по отношение на стойностите, 

така и на мястото си между останалите страни. 

 

Използват ли се стари данни в индекса? 

 

 Индексът е базиран на данни от 1999 – 2001 година. Индексът е средна величина 

от стойностите за три последователни години тъй като фундаментални промени в 

нивата на корупция в дадена страна настъпват бавно, а общественото мнение може 

да варира по-рязко и може да бъде повлияно  в краткосрочен план от дадено 

събитие. Следователно тазгодишният индекс се опира на  данни получени между 

1999 и 2001 година. 

 

Кои източници се използват за всяка страна по отделно? 

 

Списък на източниците и използваните изследвания, от които е изведен индекса е 

представен в приложенията към тази информация. Той може да бъде намерен и на 

страницата на TI като таблица в Excel, в която са отразени източниците за всяка 

страна по отделно (www.transparency.org или http://www.gwdg. de/~uwvw/2001.html). 

Този списък също дава допълнителна информация за стандартната грешка и 

доверителния интервал за всяка страна. 

 

http://www=/
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Могат ли данни за дадена година да се сравняват с такива от предишната 

година? 

 

Не съвсем, ако трябва да сме прецизни в изводите си. Корупционният индекс 

включва колкото е възможно повече надеждни и актуални данни. Една от 

основните трудности при този подход е, че от година на година сравненията на 

резултатите в дадена страна са резултат не само на променящото се усещане за 

развитието на страната, но и на променяща се извадка и методология. Някои от 

данните не са актуализирани и трябва да бъдат извадени от индекса като съответно 

нови трябва да бъдат прибавени. Разликите в резултатите не винаги трябва да се 

приемат като разлики, изразяващи промяна на ситуацията в дадена страна, тъй като 

те могат да се дължат и на това, че респондентите са други и методологията е леко 

изменена. Следователно сравнението на данните с тези от предходната година 

може да бъде заблуждаващо. 

 

За кои страни стойностите от 2000 до 2001 година се влошиха в най-голяма 

степен? 

 

Както вече бе отбелязано, сравнение за две последователни години може да бъде 

подвеждащо. Въпреки това,  до степента в която промените могат да бъдат сведени 

до резултатите от отделните източници, могат да бъдат идентифицирани 

предпазливо някои тенденции. Примери за спадащи стойности са за Малавийски 

острови, Боливия, Гърция и Норвегия. Значителният спад в техните показатели не 

се дължи на технически фактори – следователно би могло да се счита, че има 

промяна в нагласите. 

  

Кои от страните отбелязват значително подобрение? 

 

Имайки предвид направените уговорки  подобрения се наблюдават за Израел, 

Колумбия и както бе отбелязано и миналата година  в Белгия и Япония. 


