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Warszawa 3 grudnia 2014
INDEKS PERCEPCJI KORUPCJI TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Organizacja Transparency International opublikowała najnowszą edycję Indeksu Percepcji Korupcji – CPI
(Corruption Perception Index).
Z danych wynika między innymi, że wciąż dwie trzecie spośród 175 krajów objętych oceną, nie osiąga
nawet 50 punktów na skali od 0 do 100 (gdzie zero oznacza największe ryzyko korupcji, a 100 minimalne).
W tegorocznej edycji CPI najwyższy wynik otrzymała Dania (92 punkty), najniżej oceniono Somalię i Koreę
Płn. (8 punktów).
Spośród krajów Unii Europejskiej, najlepiej ocenione zostały państwa skandynawskie (włączają w to
wspomnianą już Danię). Najgorsze wyniki uzyskały Włochy, Grecja, Rumunia i Bułgaria (43 punkty). Polska
w tegorocznej edycji uzyskała 61 punktów na 100 możliwych (co plasuje nasz kraj na 31 miejscu spośród
wszystkich 175 państw).
Indeks CPI to ważne narzędzie, od 20 lat pobudzające i podtrzymujące debatę publiczną o korupcji i
potrzebie przeciwdziałania temu problemowi. Warto odnotować, że publikacja CPI bezpośrednio
poprzedza Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, który przypada na 9 grudnia. Upamiętnia on
przyjęcie w 2003 roku międzynarodowej Konwencji OZN Przeciwko Korupcji.
Indeks powstaje w oparciu o wskaźniki pozyskiwane z innych badań, realizowanych przez firmy i
organizacje zajmujące się analizą ryzyka, sytuacji politycznej i ekonomicznej (takich jak Bank Światowy,
Political Risk Services, czy Fundacja Bertelsmanna). Jest to nie tyle miara realnie występującej korupcji, ile
(jak sama nazwa wskazuje) ocena ryzyka korupcji, wyrażana przez ekspertów i specjalistów biorących
udział w badaniach składających się na Indeks.
W Polsce korupcja wciąż jest poważnym zagrożeniem, m.in. w sferze zamówień publicznych, czy w
administracji samorządowej. Nasz kraj nie spełnia też jeszcze wszystkich standardów do jakich
zobowiązała się przystępując do Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji, w tym tak istotnego jak potrzeba
zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej „sygnalistom” (ang. whistleblowers), tj. osobom
zgłaszającym w dobrej woli nadużycia w ich instytucjach, organizacjach, czy firmach.
Fundacja im. Stefana Batorego podpisała w 2014 roku porozumienie o wzajemnej współpracy z
Transaprency International Secretariat w Berlinie.
Wszystkie informacje na temat wyników CPI w 2014 roku są zamieszczone pod adresem:
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014
Pytania dot. Indeksu prosimy kierować na adres email: op@batory.org.pl lub bezpośrednio
Sekretariatu Transparenty International w Berlinie, email: press@transparency.org .
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