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Берлин, 26 Октомври, 2010 – Независимо от факта, че правителствата отделят 

големи суми за разрешаването на най-належащите световни проблеми, каквито са 

нестабилността на финансовите пазари, глобалните климатични промени и бедността, 

корупцията остава пречка за постигането на така необходимия прогрес. Това сочат 

данните от публикувания днес Индекс за възприятие на корупция (КИ) – изследването на 

Transparency International (TI), което измерва разпространението на корупцията в 

публичния сектор.  

 

Корупционният индекс за 2010 година показва, че близо 3/4 от 178-те държави, 

включени в изследването, имат индекс под 5 при скала от 0 пункта (възприятие за висока 

корупция) до 10 пункта (възприятие за ниско ниво на корупцията), което показва 

наличието на сериозен проблем с разпространението на корупцията в глобален мащаб.  

 

„Тези резултати сигнализират, че трябва да бъдат положени значително по-големи 

усилия за осигуряване на доброто управление в световен план. Препитанието на хиляди 

хора е изложено на риск и поетите ангажименти за борба с корупцията и осигуряване на 

прозрачност и отчетност трябва да личат ясно от действията на правителствата.  Доброто 

управление е същностна част от справянето с предизвикателствата на световната 

политика, които правителствата срещат днес”, каза Югет Лабел, председател на Борда на 

директорите на Transparency International.  

 

За да обърнат внимание на всички тези предизвикателства, правителствата трябва да 

приложат мерки за борба с корупцията във всички сфери – от мерките за справяне с 

финансовата криза и климатичните промени до ангажиментите, поети от международната 

общност за премахване на бедността. По тази причина Transparency International настоява 

за по-стриктно прилагане на Конвенцията на ООН за борба срещу корупцията – 

единствената световна инициатива, която предлага рамка за справяне с корупцията.  

 

„Да позволим на корупцията да съществува е недопустимо; прекалено много бедни и 

уязвими хора по цял свят продължават да страдат от последствията й. Нуждаем се от по-

добро приложение на съществуващите правила и закони. Не трябва да има място в света, 

където корумпираните лица или техните пари да могат да се укрият”, каза Лабел. 

 

Индекс за възприятие на корупцията 2010: резултатите 

 

В Корупционния индекс за 2010 година Дания, Нова Зеландия и Сингапур заемат 

първите места на класацията с индекс 9.3 пункта. Нестабилни държави, някои  от които 

„наследяват” стари конфликти, продължават да бъдат на дъното на класацията. 

Афганистан и Мианмар споделят предпоследното място с индекс 1.4, а Сомалия е 

последна с индекс 1.1.  

 



 
 

 

 

Независимо от факта, че изследванията на организациите, които се използват за 

формиране на индекса на отделните държави остават същите, тази година могат да бъдат 

констатирани истински промени във възприятията. Така, в сравнение с 2009 година, 

подобрение в стойностите на индексите отбелязват държави като Бутан, Чили, Еквадор, 

Македония, Гамбия, Хаити, Ямайка, Кувейт и Катар, а намаляване на стойностите за 2010 

година може да бъде установено за държави като Чехия, Гърция, Унгария, Италия, 

Мадагаскар, Нигер и САЩ. 

 

Финансовата криза и корупцията  

 

Някои от държавите, чиито индекси тази година се понижават, са тежко засегнати от 

финансовата криза, задълбочена и в резултат на дефицит на прозрачност и почтеност. 

Прави впечатление също така, че  измежду държавите, чиито стойности на Индекса се 

повишават, липсват страните – членки на ОИСР, което води до извода, че механизмите за 

добро управление следва да бъдат прилагани от всички държави.  

 

Оценката на Transparency International за 36 индустриални държави – страни по 

Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията, забраняваща подкупа на чужди длъжностни 

лица, показва, че почти 20 от тях не я прилагат. Докато при младите демокрации 

корупцията препятства техните усилия да изградят и укрепят институциите, да защитят 

човешките права и да подобрят качеството на живот, в световен план движението на 

значителни потоци от средства, резултат от корупционни сделки, продължава да е 

сериозен проблем. 

 

„Резултатите от тазгодишния Индекс за възприятие на корупцията показват отново, 

че корупцията е световен проблем, който трябва да бъде взет предвид при изработване на 

глобалните политики за реформи. Оценяваме положително факта, че при обсъждането на 

подходите за успешна финансова реформа, преди срещата си в Сеул през месец ноември, 

държавите от Г-20 поеха сериозен ангажимент за спазване на принципите за прозрачност 

и почтеност”, каза г-жа Лабел. „Но процесът на реформа трябва да бъде ускорен.” 

 

Transparency International призовава държавните от Г-20 да упражнят засилен 

контрол и да осигурят прозрачност на предприетите мерки за намаляване на 

систематичния риск и възможностите за корупция и измами в държавния и частния 

сектор.  

 

Посланието е ясно: прозрачността и отчетността по света са от изключително важно 

значение за възстановяване на доверието и справяне с корупцията, която ни залива 

отвсякъде. Без тях глобалните политически решения за много световни кризи са изложени 

на риск.  

# 

 

Transparency  International е водещата световна неправителствена организация за 

борба с корупцията 

 

Бележка: CPI е комплексен индекс, основаващ се на 13 различни експертни и бизнес 

проучвания. Отделните изследвания, определящи стойностите на Корупционния индекс за 

2010 година, са проведени в периода януари 2009 година – септември 2010 година.  

 


