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Най-голямото световно проучване на общественото мнение относно 

разпространението на корупцията показва, че 1 от всеки 4 човека са платили подкуп 

през последните 12 месеца 
 

 

Берлин, 9 юли 2013 г. – Повече от един на всеки двама респонденти смята, че 

нивoтo на корупция сe e увеличилo през последните две години, сочи най голямото 

световно проучване на общественото мнение относно корупцията, изготвено от 

Transparency International. Въпреки това, участниците в проучването са твърдо убедени, че 

техните лични действия са от значение и имат волята да предприемат мерки срещу 

злоупотребите.   

  

Световният корупционен барометър – 2013 представлява проучване на оценките на 

114, 000 човека от 107 държави и показва, че корупцията е широко разпространена. 27 % 

от респондентите са плащали подкуп във връзка с достъпа до обществени услуги и 

институции през последната година, което разкрива липса на подобрение в сравнение с 

предишни проучвания.  

 

Въпреки това, 9 от всеки 10 участника декларират, че биха предприели действия 

срещу корупцията, като две трети от хората, на които е поискан подкуп, са отказали да 

платят. Това показва необходимостта правителствата, гражданското общество и бизнесът 

да допринесат повече, за да ангажират гражданите в противодействието на корупцията. 

 

Според председателя на Transparency International Югет Лабел „Нивата на плащане 

на подкупи остават много високи в световен мащаб, но хората вярват, че имат сили да 

спрат корупцията. Броят на тези, които са склонни да се противопоставят на 

злоупотребите с власт, тайните сделки, както и даването и получаването на подкупи, е 

значителен.”  

 

Световният корупционен барометър – 2013 установява, че в твърде много държави 

личностите и институциите, отговорни за борба с корупцията и други престъпления не се 

ползват с голямо обществено доверие. В 36 държави полицията е определена като най-

корумпирана, като в тези страни средно 53 % от хората са били подложени на натиск от 

тази институция да дадат подкуп. В 20 държави съдебната система се смята за най-

корумпирана и там средно на 30 % от гражданите, които са били в контакт със системата 

им е поискан подкуп. 

 



 
 

 

„Необходимо е правителствата да обърнат сериозно внимание призивите на своите 

граждани срещу корупцията, като отвърнат с конкретни действия, насочени към 

повишаване на прозрачността и отчетността”, допълни Лабел. Трябва силно лидерство 

най-вече от правителствата на страните от Г-20. В изследваните 17 държави от Г-20, 59 % 

от респондентите посочват, че техните правителства не вършат добре работата си в 

борбата срещу корупцията.” 

 

Политическите лидери трябва да предприемат енергични действия, за да възвърнат 

доверието към себе си. Световният корупционен барометър – 2013 очертава ясно кризата 

на доверие към политиката, както и ясно изразената загриженост за капацитета на 

институциите, отговорни да изправят извършителите на престъпления пред правосъдието. 

В 51 % от страните по света политическите партии са считани за най-корумпираната 

институция. 55 % от респондентите смятат, че правителствата се ръководят от по-скоро 

частни интереси. 

 

Политиците могат да дадат пример, като публикуват имуществени декларации за 

собствеността си. Политическите партии и отделните кандидати, също трябва да обявят 

източниците си на финансиране, за да е ясно кой ги спонсорира и дали се намират 

потенциален конфликт на интереси. 

 

Навсякъде по света оценките на хората относно усилията на своите лидери да спрат 

корупцията са се влошили в сравнение с периода преди началото на финансовата криза 

през 2008 г., когато 31 % са определяли усилията на техните правителства в борбата 

срещу корупцията като ефективни. През тази година делът на тези граждани е намалял с 9 

пункта до 22%. 

 

„Необходимо е правителствата да осигурят силни, независими и добре обезпечени 

ресурсно институции за превенция и противодействие на корупцията. Твърде много хора 

биват ощетени, когато тези основни институции и услуги са подкопани от  корупцията”, 

призова още Лабел. 
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