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Według Indeksu Percepcji Korupcji 2005 w 70 krajach  
nadal szerzy się zjawisko korupcji 

 
Wiele krajów napotyka na trudności w wydostaniu się z biedy 

 
Londyn / Berlin, 18 października 2005 r. 
Ponad dwie trzecie spośród 159 państw, które zostały uwzględnione w Indeksie Percepcji 
Korupcji 2005 otrzymało mniej niż 5 punktów w skali od 10 (brak korupcji) do 0 (bardzo duża 
korupcja). Wskazuje to na wysoki poziom korupcji w większości analizowanych państw. 
 
Korupcja nadal stanowi zagrożenie dla rozwoju 
 
Wyniki Indeksu Percepcji Korupcji 2005 świadczą o tym, że najsłabiej rozwinięte kraje świata 
znoszą podwójny ciężar: biedy i korupcji. 
 
Według przewodniczącego Transparency International Petera Eigena: „Korupcja jest 
głównym powodem biedy, jak również przeszkodą w jej przezwyciężaniu. Obie plagi  
stanowią dla siebie nawzajem pożywkę. W ten sposób powstaje zamknięte koło ubóstwa. 
Jeśli pomoc oferowana biednym ma być efektywna, należy energicznie zająć się zjawiskiem 
korupcji.” 
 
Mimo postępu na wielu polach i zbliżającego się wejścia w życie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, 70 krajów, czyli niemal połowa z wymienionych w 
Indeksie, otrzymała poniżej 3 punktów, co wskazuje na poważny problem. Wśród krajów 
wymienionych w Indeksie zjawisko korupcji szerzy się najbardziej w Czadzie, Bangladeszu, 
Turkmenistanie, Birmie i na Haiti. Te państwa należą również do najbiedniejszych krajów 
świata. 
 
Świat wyznaczył sobie cel by zmniejszyć o połowę zjawisko skrajnej biedy do 2015. Korupcja 
nie pozwala jednak osiągnąć Milenijnych Celów Rozwoju. Podkopuje ona proces wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, które miałyby szansę uwolnić miliony ludzi z 
pułapki ubóstwa. Walka z korupcją ma kluczowe  znaczenie dla planów zwiększenia środków 
dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, niezależnie od tego czy środki te miałyby  
pochodzić od darczyńców czy ze źródeł wewnętrznych.  
 
Ponadto, szczegółowe badania pokazują, że inwestycje zagraniczne są niższe w krajach 
uważanych za skorumpowane, co dodatkowo zmniejsza szansę pomyślnego rozwoju. 
Usprawniając rządzenie i zmniejszając korupcję kraje otrzymają w zamian „dywidendę 
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rozwojową”, która według Instytutu Banku Światowego, wiąże się z niższą umieralność 
niemowląt , wyższym dochodem na osobę oraz mniejszą skalą analfabetyzmu. 
 
19 spośród najbiedniejszych krajów świata, które rozpoczęły reformy gospodarcze 
zredukowano dług z inicjatywy Programu Redukcji Zobowiązań Najbiedniejszych 
Zad łużonych Państw Świata (Highly Indebted Poor Countries-HIPC). Jednakże, ani jedno 
z tych państw nie otrzymało więcej niż 4 punkty w skali Indeksu, co wskazuje na bardzo duży 
lub wręcz olbrzymi poziom korupcji. Krajom tym grozi utrata funduszy budżetach 
przeznaczonych dotychczas na spłatę długów z powodu chciwości, marnotrawstwa i złego 
zarządzania. Tak więc zaangażowanie i zasoby, które zostały zaangażowane celem 
zakwalifikowania się do HIPC muszą być również użyte do walki z korupcją. 
 
Zwalczenie korupcji i wprowadzenie przez odbiorcę pomocy niezbędnych reform warunkuje 
bardziej efektywną pomoc oraz realizację najważniejszych celów rozwoju społecznego i 
gospodarczego wyznaczonych przez społeczność międzynarodową. 
 
Jak uważa David Nussbaum, Dyrektor wykonawczy TI: „Korupcja nie jest katastrofą 
naturalną: jest to wyrachowane odebranie szans rozwoju kobietom, mężczyznom i dzieciom, 
którzy nie są w stanie się obronić. Przywódcy polityczni muszą wyjść poza gołosłowne 
deklaracje i spełniać swoje obietnice w kwestii zaangażowania w poprawę rządzenie, 
przejrzystość i odpowiedzialność i zapewnienia odpowiednich środków na te cele.” 
 
Postępy w dziedzinie zwalczania korupcji 
 
Od 2004 do 2005 roku nastąpiło zwiększenie wartości indeksu percepcji korupcji w takich 
krajach jak Kostaryka, Gabon, Nepal, Papua-Nowa Gwinea, Rosja, Seszele, Sri Lanka, 
Surinam, Trynidad i Tobago oraz Urugwaj. Odwrotne zjawisko, czyli spadek percepcji  
korupcji, na przestrzeni ostatniego roku zaobserwować można w Estonii, Francji, Hong 
Kongu, Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Nigerii, Katarze, na Tajwanie i w Turcji. 
 
Niedawna ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji ustanowiła  
ramy prawne dla skutecznej walki z korupcją. Konwencja, która wejdzie w życie w grudniu 
2005 r, przyspieszy proces odzyskiwania skradzionych funduszy, zmobilizuje banki do 
działań przeciw praniu brudnych pieniędzy, pozwoli państwom ścigać firmy zagraniczne oraz 
zagranicznych przedsiębiorców, którzy dopuścili się korupcji oraz zakaże łapówkarstwa 
wśród zagranicznych urzędników publicznych. Kraje o niskich dochodach, które przyjmą i 
wprowadzą Konwencję będą miały przewagę w wyścigu o inwestycje zagraniczne oraz 
wzrost gospodarczy. 
 
Bogactwo nie gwarantuje postępu w walce z korupcją 
 
Bogactwo nie jest warunkiem koniecznym dla skutecznego  ograniczania  poziomu korupcji. 
Nowa długoterminowa analiza CPI przeprowadzona przez prof. Johanna Grafa Lambsdorffa 
pokazuje, że percepcja korupcji w krajach o niskich dochodach jak Estonia, Kolumbia czy 
Bułgaria znacznie zmniejszyła się w ciągu ostatnich 10 lat. 
 
W przypadku krajów o wyższym dochodzie jak Kanada czy Irlandia nastąpił znaczny wzrost 
percepcji korupcji. Świadczy to o tym, że nawet bogate kraje muszą pracować na to by 
podtrzymać klimat uczciwości. 
 
Odpowiedzialność za walkę przeciwko korupcji nie spada wyłącznie na kraje o niższych 
dochodach. Kraje bogatsze, poza tym, że doświadczają korupcji w swych własnych 
granicach, muszą ponieść dodatkowy ciężar i upewnić się, że ich firmy nie są zaangażowane 
w korupcjogenne praktyki zagranicą. Przestępcy muszą zostać postawieni przed sądem i 
wykluczeni z procesu ubiegania się o zamówienia publiczne. Możliwość zapewnienia 
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trwałego wzrostu leży również w rękach Światowej Organizacji Handlu, która powinna 
aktywnie promować przejrzystość i walkę z korupcją w światowym handlu.  
 
Wnioski są jednoznaczne: czynniki ryzyka takie jak brak przejrzystości rządzenia, 
pozaprawne wpływy grup nacisku oraz nieprawidłowe zasady finansowania polityki dotyczą 
zarówno krajów bogatych jak i biednych. Żadne z bogatych państw nie jest odporne na plagę 
korupcji. 
 
Transparency International wzywa do podjęcia następujących działań: 
 
Przez kraje o niskim dochodzie: 
• Zwiększenie środków i politycznej woli do walki z korupcją; 
• Umożliwienie szerszego dostępu do informacji publicznej dotyczącej budżetów, 

przychodów i wydatków. 
 
Przez kraje o wyższym dochodzie: 
• Połączenie zwiększonej pomocy wraz ze wsparciem dla reform prowadzonych przez 

odbiorcę pomocy 
• Redukcja pomocy wiązanej, która ogranicza możliwość podejmowania działań na 

skalę lokalną i prowadzenia oddolnych programów pomocowych.  
 
Przez wszystkie kraje: 
• Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy rządami, sektorem prywatnym i 

społeczeństwem w celu zwiększenia skuteczności i stabilności wysiłków w walce z 
korupcją oraz promocji dobrego rządzenia.  

• Ratyfikacja, wprowadzenie w życie oraz kontrola funkcjonowania istniejących 
konwencji antykorupcyjnych we wszystkich krajach, mające na celu wprowadzenie 
międzynarodowych norm. Do konwencji tych należą: Konwencja Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa oraz 
regionalne konwencje Unii Afrykańskiej i Organizacji Państw Amerykańskich.  

 
### 

Uwagi dla Wydawców  
Indeks Percepcji Korupcji TI jest złożonym wskaźnikiem, odzwierciedlającym postrzeganie zjawiska 
korupcji przez biznesmenów i analityków zajmujących się problematyką danego kraju, zarówno 
obywateli danego kraju, jak i cudzoziemców. Tegoroczny IPK oparty jest na wynikach 16 różnych 
badań przeprowadzonych przez 10 niezależnych instytucji. Warunkiem uwzględnienia kraju w IPK jest 
uzyskanie wyników badań z co najmniej trzech źródeł. W rezultacie, wiele państw, również takich, 
które mogłyby znaleźć się wśród grupy najbardziej skorumpowanych, nie zostało ujętych w Indeksie 
Percepcji Korupcji 2005 z powodu braku wystarczającej ilości źródeł danych. 
 
Indeks Percepcji Korupcji jest jedynie migawką, o ograniczonej możliwości wyznaczania rocznych 
trendów. Jednakże w tym roku Profesor Johann Graf Lambsdorff z Uniwersytetu w Pasawie w 
Niemczech po raz pierwszy przeprowadził analizę umożliwiającą dokonanie tego rodzaju porównań. 
 
Podczas przygotowywania Indeksu Percepcji Korupcji, TI korzysta z porad międzynarodowych 
specjalistów. Pracami nad danymi statystycznymi dotyczącymi tegorocznego IPK kierował Profesor 
Graf Lambsdorff. 
 
Szczegóły dostępne są na stronie: 
www.transparency.org/surveys/index.html#cpi  
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Pozycja Kraj IPK 2005 Wynik* 
Odchylenie 

standardowe** Wykorzystane badania*** 
1 Islandia 9.7 9.5 - 9.7 8 

Finlandia 9.6 9.5 - 9.7 9 2 
 Nowa Zelandia 9.6 9.5 - 9.7 9 

4 Dania 9.5 9.3 - 9.6 10 
5 Singapur 9.4 9.3 - 9.5 12 
6 Szwecja 9.2 9.0 - 9.3 10 
7 Szwajcaria 9.1 8.9 - 9.2 9 
8 Norwegia 8.9 8.5 - 9.1 9 
9 Australia 8.8 8.4 - 9.1 13 

10 Austria 8.7 8.4 - 9.0 9 
Holandia 8.6 8.3 - 8.9 9 11 

 Wielka Brytania 8.6 8.3 - 8.8 11 
13 Luksemburg 8.5 8.1 - 8.9 8 
14 Kanada 8.4 7.9 - 8.8 11 
15 Hong Kong 8.3 7.7 - 8.7 12 
16 Niemcy 8.2 7.9 - 8.5 10 
17 USA 7.6 7.0 - 8.0 12 
18 Francja 7.5 7.0 - 7.8 11 

Belgia 7.4 6.9 - 7.9 9 19 
 Irlandia 7.4 6.9 - 7.9 10 

Chile 7.3 6.8 - 7.7 10 21 
 Japonia 7.3 6.7 - 7.8 14 

23 Hiszpania 7.0 6.6 - 7.4 10 
24 Barbados 6.9 5.7 - 7.3 3 
25 Malta 6.6 5.4 - 7.7 5 
26 Portugalia 6.5 5.9 - 7.1 9 
27 Estonia 6.4 6.0 - 7.0 11 

Izrael 6.3 5.7 - 6.9 10 28 
 Oman 6.3 5.2 - 7.3 5 

30 Zjednoczone Emiraty Arabskie 6.2 5.3 - 7.1 6 
31 Słowenia 6.1 5.7 - 6.8 11 

Botswana 5.9 5.1 - 6.7 8 
Katar 5.9 5.6 - 6.4 5 

Tajwan 5.9 5.4 - 6.3 14 

32 
 

Urugwaj 5.9 5.6 - 6.4 6 
36 Bahrain 5.8 5.3 - 6.3 6 

Cypr 5.7 5.3 - 6.0 5 37 
 Jordan 5.7 5.1 - 6.1 10 

39 Malezja 5.1 4.6 - 5.6 14 
Węgry 5.0 4.7 - 5.2 11 
Włochy 5.0 4.6 - 5.4 9 

40 
 

Korea Południowa 5.0 4.6 - 5.3 12 
43 Tunezja 4.9 4.4 - 5.6 7 
44 Litwa 4.8 4.5 - 5.1 8 
45 Kuwejt 4.7 4.0 - 5.2 6 
46 Republika Południowej Afryki 4.5 4.2 - 4.8 11 

Czechy 4.3 3.7 - 5.1 10 
Grecja 4.3 3.9 - 4.7 9 

Namibia 4.3 3.8 - 4.9 8 

47 
 

Słowacja 4.3 3.8 - 4.8 10 
Kostaryka 4.2 3.7 - 4.7 7 
Salwador 4.2 3.5 - 4.8 6 
Łotwa 4.2 3.8 - 4.6 7 

51 
 

Mauritius 4.2 3.4 - 5.0 6 
55 Bułgaria 4.0 3.4 - 4.6 8 

Indeks Percepcji Korupcji 2005 – Kontakty medialne: 

Transparency International Indeks Percepcji Korupcji 2005 
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Kolumbia 4.0 3.6 - 4.4 9 
Fiji 4.0 3.4 - 4.6 3 

 

Seszele 4.0 3.5 - 4.2 3 
Kuba 3.8 2.3 - 4.7 4 

Tajlandia 3.8 3.5 - 4.1 13 
59 

 
Trynidad I Tobago 3.8 3.3 - 4.5 6 

Belize 3.7 3.4 - 4.1 3 62 
 Brazylia 3.7 3.5 - 3.9 10 

64 Jamajka 3.6 3.4 - 3.8 6 
Ghana 3.5 3.2 - 4.0 8 
Meksyk 3.5 3.3 - 3.7 10 
Panama 3.5 3.1 - 4.1 7 

Peru 3.5 3.1 - 3.8 7 

65 
 

Turcja 3.5 3.1 - 4.0 11 
Burkina Faso 3.4 2.7 - 3.9 3 

Chorwacja 3.4 3.2 - 3.7 7 
Egipt 3.4 3.0 - 3.9 9 

Lesoto 3.4 2.6 - 3.9 3 
Polska 3.4 3.0 - 3.9 11 

Arabia Saudyjska 3.4 2.7 - 4.1 5 

70 
 

Syria 3.4 2.8 - 4.2 5 
77 Laos 3.3 2.1 - 4.4 3 

Chiny 3.2 2.9 - 3.5 14 
Maroko 3.2 2.8 - 3.6 8 
Senegal 3.2 2.8 - 3.6 6 

Sri Lanka 3.2 2.7 - 3.6 7 

78 
 

Surinam 3.2 2.2 - 3.6 3 
83 

 Liban 3.1 2.7 - 3.3 4 
Rwanda 3.1 2.1 - 4.1 3  

85 
 Republika Dominikany 3.0 2.5 - 3.6 6 

Mongolia 3.0 2.4 - 3.6 4 
 Rumunia 3.0 2.6 - 3.5 11 

Armenia 2.9 2.5 - 3.2 4 
Benin 2.9 2.1 - 4.0 5 

88 
 

Bośnia i Hercegowina 2.9 2.7 - 3.1 6 
Gabon 2.9 2.1 - 3.6 4 
Indie 2.9 2.7 - 3.1 14 
Iran 2.9 2.3 - 3.3 5 
Mali 2.9 2.3 - 3.6 8 

Mołdowa 2.9 2.3 - 3.7 5 
Tanzania 2.9 2.6 - 3.1 8 
Algieria 2.8 2.5 - 3.3 7 

Argentyna 2.8 2.5 - 3.1 10 
 

97 
 Madagaskar 2.8 1.9 - 3.7 5 

Malawi 2.8 2.3 - 3.4 7 
Mozambik 2.8 2.4 - 3.1 8 

Serbia i Czarnogóra 2.8 2.5 - 3.3 7 
Gambia 2.7 2.3 - 3.1 7 

Macedonia 2.7 2.4 - 3.2 7 

 
103 

 

Suazi 2.7 2.0 - 3.1 3 
Jemen 2.7 2.4 - 3.2 5 

Białoruś 2.6 1.9 - 3.8 5 
Erytrea 2.6 1.7 - 3.5 3 

 
107 

 
Honduras 2.6 2.2 - 3.0 7 

Kazachstan 2.6 2.2 - 3.2 6 
Nikaragua 2.6 2.4 - 2.8 7 
Palestyna 2.6 2.1 - 2.8 3 
Ukraina 2.6 2.4 - 2.8 8 
Wietnam 2.6 2.3 - 2.9 10 
Zambia 2.6 2.3 - 2.9 7 

Zimbabwe 2.6 2.1 - 3.0 7 
Afganistan 2.5 1.6 - 3.2 3 

Boliwia 2.5 2.3 - 2.9 6 

 
117 

 

Ekwador 2.5 2.2 - 2.9 6 
Gwatemala 2.5 2.1 - 2.8 7 

Gujana 2.5 2.0 - 2.7 3 
Libia 2.5 2.0 - 3.0 4 
Nepal 2.5 1.9 - 3.0 4 
Filipiny 2.5 2.3 - 2.8 13 
Uganda 2.5 2.2 - 2.8 8 
Albania 2.4 2.1 - 2.7 3 
Niger 2.4 2.2 - 2.6 4 

 
126 

 Rosja 2.4 2.3 - 2.6 12 
Sierra Leone 2.4 2.1 - 2.7 3 

Burundi 2.3 2.1 - 2.5 3 
Kambodża 2.3 1.9 - 2.5 4 

 
130 

 
Republika Konga 2.3 2.1 - 2.6 4 
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Gruzja 2.3 2.0 - 2.6 6 
Kirgistan 2.3 2.1 - 2.5 5 

Papua i Nowa Gwinea 2.3 1.9 - 2.6 4 
Wenezuela 2.3 2.2 - 2.4 10 

Azerbejdżan 2.2 1.9 - 2.5 6 
Kamerun 2.2 2.0 - 2.5 6 

 
137 

 Etiopia 2.2 2.0 - 2.5 8 
Indonezja 2.2 2.1 - 2.5 13 

Irak 2.2 1.5 - 2.9 4 
Liberia 2.2 2.1 - 2.3 3 

Uzbekistan 2.2 2.1 - 2.4 5 
Demokratyczna Republika Konga 2.1 1.8 - 2.3 4 

Kenia 2.1 1.8 - 2.4 8 

 
144 

 

Pakistan 2.1 1.7 - 2.6 7 
 Paragwaj 2.1 1.9 - 2.3 7 
 Somalia 2.1 1.6 - 2.2 3 
 Sudan 2.1 1.9 - 2.2 5 
 Tadżykistan 2.1 1.9 - 2.4 5 

    
    
    
    

Angola 2.0 1.8 - 2.1 5 
Wybrzeże Kości Słoniowej 1.9 1.7 - 2.1 4 

 
151 
152 

 

Gwinea Równikowa 1.9 1.6 - 2.1 3 
 Nigeria 1.9 1.7 - 2.0 9 

Haiti 1.8 1.5 - 2.1 4 
Birma 1.8 1.7 - 2.0 4 

155 
 

Turkmenistan 1.8 1.7 - 2.0 4 
Bangladesz 1.7 1.4 - 2.0 7 158 

 Czad 1.7 1.3 - 2.1 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transparency International zleciła Prof. Dr J. Graf Lambsdorff z Uniwersytetu w Pasawie przygotowanie tabeli IPK. Szczegółowe 
informacje na temat metodologii badań i uzyskanych danych znajdują się na stronie: 
 www.transparency.org/surveys/#cpi lub www.icgg.org 

Wyjaśnienia 
* Wynik IPK dotyczy postrzegania stopnia korupcji przez biznesmenów i analityków zajmujących się problematyką danego 
kraju, i zawiera się w przedziale między 10 punktów (brak korupcji) a 0 punktów (bardzo  wysoka korupcja).  
** Odchylenie standardowe wskazuje na różnice w wartości danych pochodzących z różnych źródeł badawczych: im 
większe odchylenie standardowe tym większe różnice w postrzeganiu korupcji przez różne źródła.  
*** Wykorzystane badania odnoszą się do liczby badań, na podstawie których ocenia się stopień skorumpowania kraju. 
Wykorzystano 16 badań i ekspertyz, przy czym każdy kraj musi być oceniony w co najmniej trzech badaniach, aby mógł być 
włączony do Indeksu Percepcji Korupcji.  
 

http://www.icgg.org
http://www.transparency.org/surveys/#cpi
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Numer badania 1 2 3 4 
Skrót CU EIU FH II 

Źródło 
Columbia University, The 

Center for International Earth 
Science Information Network  

Economist Intelligence Unit Freedom House Information International 

Nazwa State Capacity Survey Country Risk Service and 
Country Forecast Nations in Transit Survey of Middle Eastern 

Businesspeople 
Rok 2003 2005 2005 2003 

Adres internetowy http://www.ciesin.org/  www.eiu.com  http://www.freedomhouse.org/r
esearch/nattransit.htm    

www.information-
international.com  

Kto był  pytany ? 
Eksperci żyjący w Stanach 
Zjednoczonych (analitycy, 
naukowcy i dziennikarze) 

Personel fachowy 

Eksperci żyjący w danym 
kraju, eksperci do spraw 
rejonu oraz eksperci ze 
Stanów Zjednoczonych 

Czołowi przedsiębiorcy z 
Bahrajnu, Libanu i 

Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich 

Temat pytania Rozmiar korupcji w państwie 
Nadużycia sektora publicznego 
dla celów prywatnych lub celów 

patii politycznych 

Rozmiar korupcji w rządzie, 
publiczna percepcji  korupcji, 

reportaże w mediach, 
realizacja inicjatyw 
antykorupcyjnych 

Jak powszechne jest 
łapownictwo, jak kosztowna jest 

korupcja  w waszym sektorze 
biznesu i jak często zdarza się, 
że zlecenia przydzielane są 
przyjaciołom i  krewnym z 

sąsiednich państw  
Liczba 
odpowiedzi 224 Nie oszacowano Nie oszacowano 382 oceny od 165 

odpowiadających 
Rejon badania 95 państw 156 państw 29 państw / terytoriów 31 państw 
     
Numer badania 5 6 7 8 
Skrót IMD MIG 
Źródło International Institute for Management Development, Lozanna, Szwajcaria Merchant International Group 
Nazwa World Competitiveness Yearbook Grey Area Dynamics 
Rok 2003 2004 2005 2005 
Strona 
internetowa www.imd.ch  www.merchantinternational.com 

Kto był  pytany? Menedżerowie wyższego i średniego kierownictwa, międzynarodowe i  krajowe firmy Personel fachowy i sieć 
lokalnych korespondentów 

Temat pytania Łapownictwo i korupcja w gospodarce 
Korupcja dotycząca zarówno 

zwykłych urzędników jak i 
członków rządów 

Ilość odpowiedzi Ponad  4,000 4166  Około 4000 Nie oszacowano 
Rejon badania 51 państw 155 państw 
Numer  9 10 11 12 
Skrót PERC UNECA 

Źródło Political & Economic Risk Consultancy United Nations Economic 
Commission for Africa 

Nazwa Asian Intelligence Newsletter Africa Governance Report 
Rok 2003 2004 2005 2005 
Strona 
internetowa www.asiarisk.com/  http://www.uneca.org/agr/ 

Kto był  pytany ? Menedżerowie żyjący poza granicami ojczystego kraju. Krajowi eksperci  (od 70 do 120 
w każdym państwie) 

Temat pytania Jak oceniasz  poziom korupcji zarówno w kraju w którym pracujesz jak i w ojczystym? 

“Kontrola Korupcji”. Obejmuje 
wszelkie przejawy korupcji w 
legislaturze, sądownictwie i 
egzekutywie oraz  ściąganiu 

podatków.  This includes aspects 
related to corruption in the 

legislature, judiciary, and at the 
executive level, as well as in tax 
collection. Aspects of access to 
justice and government services 
are also involved (Zajmuje się 

również problemem dostępu do 
sądownictwa i sektorów 

rządowych) 
Ilość odpowiedzi Ponad 1,000 Ponad1,000 Ponad 1,000 Około 2800 
Rejon badania 14 państw 12 państw 28 państw 
Numer 13 14 15 16 
Skrót WEF WMRC 
Źródło World Economic Forum World Markets Research Centre 
Nazwa Global Competitiveness Report Risk Ratings 
Rok 2003/04 2004/05 2005/06 2005 
Strona 
internetowa www.weforum.org   www.wmrc.com 

Kto był pytany? Czołowi menedżerowie, międzynarodowe i  krajowe firmy Personel fachowy 

Temat pytania Nieudokumentowane dodatkowe wypłaty/premie oraz łapówki związane z  pełnieniem 
rozmaitych funkcji rządowych. 

Prawdopodobieństwo spotkania 
się z korupcją wśród urzędników 

wszystkich szczebli 
Ilość odpowiedzi 7,741 8,700 10,993 Nie oszacowano 
Rejon badania 102 państwa 104 państwa 117 państw 186 państw 

http://www.ciesin.org/
http://www.eiu.com
http://www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm
http://www.informationinternational.com
http://www.imd.ch
http://www.merchantinternational.com
http://www.asiarisk.com/
http://www.uneca.org/agr/
http://www.weforum.org
http://www.wmrc.com
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Indeks Percepcji Korupcji (IPK) 2005 - Najczęściej Zadawane Pytania: 

1. Co to jest Indeks Percepcji Korupcji? 
2. Jaka jest definicja korupcji przyjęta w IPK? 
3. Dlaczego IPK oparty jest na percepcji? 
4. Czy IPK jest wiarygodnym źródłem poziomu postrzegania korupcji w państwie? 
5. Czy IPK jest wiarygodnym źródłem dla decyzji i przyznawania pomocy finansowej? 
6. Ile państw jest objętych IPK 2005? 
7. Które państwa po raz pierwszy zostały sklasyfikowane w IPK 2005? 
8. Czy słuszne jest stwierdzenie, że państwo z najgorszym wynikiem jest najbardziej 

skorumpowanym państwem na świecie? 
9. Co jest ważniejsze: pozycja państwa czy liczba punktów? 
10. Czy wynik z IPK 2005 można porównywać z tymi z wcześniejszych IPK? 
11. Dlaczego liczba punktów dla mojego państwa nie zmienia się, mimo silnych reform (lub 

ich braku) mających na celu walkę z korupcją, lub mimo niedawno ujawnionych skandali 
korupcyjnych? 

12. Sytuacja których państw pogorszyła się najbardziej między 2004 a 2005 rokiem? 
13. Sytuacja których państw uległa największej poprawie? 
14. WPK ma ponad dziesięć lat. Czy można wyszczególnić pewne tendencje we 

wskaźnikach poszczególnych państw? 
15. Jakie są źródła danych dla IPK? 
16. Czyje opinie są uzyskiwane w trakcie prowadzonych badań? 
17. Dlaczego przeprowadza się badania opinii ekspertów, a nie badania opinii publicznej?  
18. Jak skonstruowany jest Indeks? 
19. Które państwa mogą zostać włączone do badań w przyszłości? 
20. Jaka jest różnica pomiędzy IPK a Barometrem Korupcji na Świecie publikowanymi 

przez TI? 
21. Jaka jest różnica pomiędzy IPK i Indeksem Płacących Łapówki publikowanymi przez 

TI? 
 

1. Co to jest Indeks Percepcji Korupcji? 
Indeks Percepcji Korupcji (IPK) TI porządkuje państwa pod względem stopnia postrzegania 
korupcji wśród urzędników publicznych i polityków. Jest to wskaźnik złożony, sporządzany w 
oparciu o dane dotyczące korupcji, pochodzące z badań przeprowadzanych przez wiele 
prestiżowych instytucji. Jest on wynikiem opinii biznesmenów i analityków z całego świata, w 
tym przez ekspertów lokalnych.  

 
2. Jaka jest definicja korupcji przyjęta w IPK? 

IPK skupia się na korupcji w sektorze publicznym i definiuje korupcję jako nadużycie stanowiska 
publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Podczas sporządzania IPK w badaniach 
stawiano pytania odnoszące się do nieprawidłowego wykorzystywania funkcji publicznych w 
celu osiągnięcia własnych korzyści, z naciskiem, na przykład, na branie łapówek przez 
urzędników . W źródłach nie wprowadzono podziału na korupcję w polityce czy administracji ani 
ze względu na wielkość łapówek. 
 

3. Dlaczego IPK oparty jest na percepcji? 
Ocena poziomu korupcji w wielu państwach byłaby trudna do przeprowadzenia jedynie w 
oparciu o dane empiryczne, na przykład o dane dotyczące prowadzonych w prokuraturze 
postępowań czy spraw sądowych. Dane takie nie oddają w pełni poziomu korupcji; 
odzwierciedlają one raczej efektywność działań prokuratury, sądów i/lub mediów w ujawnianiu 
korupcji. Jedynym sposobem zebrania porównywalnych danych jest zatem oparcie badań na 
doświadczeniu i spostrzeżeniach osób, które w bezpośrednio stykają się ze zjawiskiem korupcji 
w ich państwie. 
 

4. Czy IPK jest wiarygodnym źródłem poziomu postrzegania korupcji w państwie? 
W kwestii percepcji korupcji, IPK jest solidnym narzędziem pomiaru. Jednakże stopień jego 
wiarygodność różni się w zależności od ilości źródeł danych. Ocena krajów z niewielką ilością 
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źródeł i dużymi różnicami w ocenie dostarczonymi przez te źródła (odzwierciedlonymi przez 
wysoki poziom odchylenia standardowego) jest mniej wiarygodna.  
 

5. Czy IPK jest wiarygodnym źródłem dla decyzji i przyznawania pomocy 
finansowej? 

Niektóre rządy zaczęły się zastanawiać nad pożytkiem dostarczania pomocy krajom 
postrzeganym jako skorumpowane i używały wskaźników percepcji korupcji przy decydowaniu o 
przyznawaniu pomocy poszczególnym państwom.  
TI nie namawia do używania indeksu CPI w ten sposób. Państwa ocenione jako wysoce 
skorumpowane nie mogą zostać spisane na straty - są to bowiem kraje, które najbardziej 
potrzebują pomocy, aby wydostać się ze spirali korupcji i biedy. Jeżeli dany kraj jest uznany za 
skorumpowany, fakt ten powinien służyć za sygnał dla darczyńców, iż systematyczne 
inwestycje są tu potrzebne, aby tę korupcję zwalczyć. Jeżeli darczyńcy starają się wspierać 
ważniejsze projekty rozwojowe w krajach postrzeganych jako skorumpowane, powinni zwrócić 
szczególną uwagę na „czerwone flagi” i powinni się upewnić, iż został wdrożony odpowiedni 
system kontroli. 
 

6. Ile państw jest objętych IPK 2005? 
IPK w 2005 r. obejmuje 159 krajów. TI wymaga przynajmniej dostarczenia trzech źródeł, aby 
uznać wiarygodność informacji i włączyć dane państwo do IPK. W 2004 r. IPK zawierał jedynie 
146 krajów. Wzrost liczby krajów objętych badaniem IPK jest wynikiem włączenia nowych 
źródeł.  
 

7. Które państwa po raz pierwszy zostały sklasyfikowane w IPK 2005? 
Następujące kraje zostały włączone do indeksu CPI 2004: Afganistan, Burkina Faso, Burundi, 
Kambodża, Gwinea Równikowa, Fidżi, Gujana, Laos, Lesoto, Liberia, Ruanda, Somalia oraz 
Swaziland. 
 

8. Czy słuszne jest stwierdzenie, że państwo z najgorszym wynikiem jest 
najbardziej skorumpowanym państwem na świecie? 

Nie, kraj z najniższą oceną jest tym, w którym korupcja jest postrzegana jako najwyższa wśród 
krajów włączonych do rankingu. Istnieje ponad 200 suwerennych państw, a Indeks obejmuje 
159 państw. 
 

9. Co jest ważniejsze: pozycja państwa czy liczba punktów? 
Uszeregowanie w rankingu krajów umożliwia TI stworzenie Indeksu, jednakże  wartość IPK  jest 
znacznie ważniejszym wskaźnikiem poziomu postrzeganej korupcji w danym kraju niż miejsce 
w rankingu. 
 

10. Czy wynik z IPK 2005 można porównywać z tymi z wcześniejszych IPK? 
Zasadniczo Indeks stanowi migawkę opinii biznesmenów oraz krajowych analityków, mniej 
koncentrując się na trendach w czasie. 
 
Przy porównaniach z latami przeszłymi, należy opierać się jedynie na wyniku danego kraju a nie 
na miejscu, na którym się ten kraj znajduje. Jego miejsce może się zmienić chociażby dlatego, 
że nowe kraje włączane do indeksu, a dotychczas uwzględnianie wypadają. Wyższy wynik 
wskazuje, iż respondenci ocenili dany kraj lepiej, a niższy, iż poziom postrzeganej korupcji jest 
większa. 
Jednakże, zmiany zachodzące z roku na rok nie wynikają jedynie ze zmian w postrzeganiu skali 
korupcji danego kraju, ale również ze zmian próby badawczej i metodologii. Każdego roku 
pewne źródła nie są aktualizowane i muszą zostać wyłączone z IPK, podczas gdy inne źródła 
są włączane. Oprócz różnicy w doborze próby oraz niewielkiej różnicy w metodologii, zmiana  
wartości IPK może również wynikać z faktu, iż zostały zebrane inne opinie oraz zadano inne 
pytania. 
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11. Dlaczego liczba punktów dla mojego państwa nie zmienia się, mimo silnych 
reform (lub ich braku) mających na celu walkę z korupcją, lub mimo niedawno 
ujawnionych skandali korupcyjnych? 

Trudno jest poprawić wynik w Indeksie w krótkim okresie czasu. Wskaźnik IPK powstaje na 
bazie danych zebranych w ciągu ostatnich trzech lat (więcej informacji na ten temat patrz 
pytanie 15). To oznacza, że zmiany w postrzeganiu korupcji pojawiają się we wskaźniku IPK 
dopiero w dłuższym okresie czasu. Należy jednak dodać, że w przypadkach, gdy rząd i/lub inne 
podmioty poczyniły znaczne wysiłki w zwalczaniu korupcji uwieńczone widocznymi rezultatami, 
a nie spowodowało to poprawy wskaźnika IPK, istnieje możliwość, że pomimo swej 
skuteczności, wysiłki te nie zostały odpowiednio zakomunikowane.  

 
12. Sytuacja których państw pogorszyła się najbardziej między 2004 a 2005 rokiem ? 

Dokonywanie porównań pomiędzy danym rokiem, a rokiem poprzednim jest problematyczne. 
Jednakże analiza danych pochodzących z konkretnych źródeł, pozwala ocenić wielkość tych 
zmian i na tej postawie ostrożnie identyfikować trendy. 
Wartymi uwagi przykładami trendu spadkowego w latach 2004-2005 są: Barbados, Białoruś, 
Kostaryka, Gabon, Nepal, Papua Nowa Gwinea, Rosja, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Trynidad i 
Tobago, Urugwaj. W przypadkach tych krajów obecne zmiany w postrzeganiu korupcji nastąpiły 
w ciągu ostatnich trzech lat.  
 
 

13. Sytuacja których państw uległa największej poprawie ? 
Bazując na danych ze źródeł, które są systematycznie wykorzystywane w IPK oraz stosując te 
same zastrzeżenia jak przedstawione w pytaniu 12 można odnotować w latach 2004-2005 
poprawę w krajach takich jak: Argentyna, Austria, Boliwia, Estonia, Francja, Gwatemala, 
Honduras, Hong Kong, Japonia, Jemen, Jordania, Kazachstan, Liban, Mołdawia, Nigeria, Katar, 
Słowacja, Korea Południowa, Tajwan, Turcja, Ukraina. 
 

14. IPK ma ponad dziesięć lat. Czy można wyszczególnić pewne tendencje we 
wskaźnikach poszczególnych państw ? 

Indeks nie został zaprojektowany, by umożliwiać porównania wyników z różnych okresów 
czasu. Coroczne różnice w wynikach poszczególnych krajów nie są jedynie skutkiem zmiany 
skali postrzeganej korupcji, ale stanowią również rezultat zmian w doborze próby badawczej i 
metodologii oraz w źródeł danych na podstawie, których powstaje Indeks.  
Jednakże analiza IPK i danych go tworzących, przeprowadzona w 2005 przez prof. dr Johanna 
Grafa Lambsdorffa, dostarcza pierwszych wyników, które odnoszą się do trendów w ponad 60-
ciu krajach w okresie 1995-2005.  
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: J. Graf Lambsdorff, ‘Determining Trends for 
Perceived Levels of Corruption’, Passau University Discussion Paper, V-38-06, 2005. 
 

15. Jakie są źródła danych dla IPK? 
Tworząc IPK 2005 wykorzystano 16 różnych sondaży i badań dostarczonych przez 10 
niezależnych instytucji. Transparency International dąży do tego, by użyte źródła były 
najwyższej jakości i by praca badawcza była wykonana z zachowaniem wszelkich standardów  
rzetelności. Dane, zanim zostaną zakwalifikowane do IPK, muszą być dobrze udokumentowane 
i wystarczające by można było określić stopień ich wiarygodność.  
Dane do IPK zostały przekazane TI bez żadnych opłat, pod warunkiem, że nie zostaną one 
ujawnione. Dane do IPK 2005 dostarczyły następujące instytucje: Columbia University, 
Economist Intelligence Unit, Freedom House, Information International, International Institute for 
Management Development, Merchant International Group, Political and Economic Risk 
Consultancy, United Nations Economic Commission for Africa, World Economic Forum i World 
Markets Research Centre. 
Pełna lista pytań i  ich szczegółowy opis oraz informacje na temat  liczby respondentów i 
zakresu 16-tu sondaży użytych w IPK 2005 znajduje się na stronie TI poświęconej metodologii 
IPK: 
http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi lub http://www.ICGG.org 
 

http://www.icgg.org
http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi
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16. Czyje opinie są uzyskiwane w trakcie prowadzonych badań? 
Sondaże są przeprowadzane wśród ludzi biznesu i analityków, wśród których są również 
rezydentów danego kraju.  
Warto podkreślić, że opinie rezydentów są bardzo zbliżone do punktem widzenia ekspertów 
zagranicznych. W przeszłości w badaniach wykorzystywanych do tworzenia IPK często 
korzystano z opinii osób z krajów uprzemysłowionych prowadzących interesy w badanym 
państwie. Punkt widzenia mieszkańców krajów o niższym stopniu rozwoju był wówczas 
niedostatecznie reprezentowany. Z czasem to się jednak zmieniło i głos respondentów z krajów 
rozwijających się jest w coraz większym stopniu brany pod uwagę.  
Podsumowując, IPK przedstawia opinie szerokiej grupy osób, nie jest zniekształcony przez 
kulturowe uwarunkowania i nie jest tworzony tylko przez amerykańskich czy europejskich 
ekspertów.  
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Dlaczego przeprowadza się badania opinii ekspertów, a nie badania opinii 
publicznej? 

IPK w przeszłości uwzględniał opinie wyrażone w badaniach opinii publicznej. Jednakże zostały 
one wycofane jako źródło danych, gdyż były starsze niż trzy lata. Wtedy TI zdecydowała się 
skupić wyłącznie na opiniach ekspertów. Choć badania te nie rozróżniają typów korupcji uznano 
jednakże, iż eksperci maja wyższe kwalifikacje do wyrażania opinii w kwestii korupcji na 
wysokich szczeblach władzy niż opinia publiczna Zakłada się z kolei, że społeczeństwo jest 
bardziej zaznajomione ze zjawiskiem tzw. drobnej korupcji. 
TI jest zainteresowana społeczną oceną poziomów korupcji, w szczególności w celu określenia 
kryteriów pomiaru postępu w walce z łapówkarstwem. Z tego względu TI stworzyła inne 
narzędzie badawcze - Barometr Korupcji w Świecie. Ma on za zadanie oceniać opinie 
społeczne i doświadczenia związane ze zjawiskiem korupcji (zobacz pytanie nr 20 poniżej: 
Różnice pomiędzy IPK a Barometrem Korupcji w Świecie).        
 

18. Jak konstruowany jest Indeks? 
Bardziej szczegółowy opis metodologii badawczej jest dostępny na: 
http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi albo http://www.ICGG.org 
TI dołożyła wszelkich starań aby metodologia użyta do analizy danych była najwyższej jakości. 
Metodologia IPK została przebadana przez Komitet Sterujący składający się ze światowych 
ekspertów do spraw korupcji, ekonometrii i statystyki. Członkowie Komitetu Sterującego 
przedkładają propozycje odnośnie ulepszenia metodologii IPK, ale ostateczna decyzja w tej 
kwestii należy do Zarządu TI. Statystyczna część pracy nad IPK została przeprowadzona na 
Uniwersytecie w Pasawie, pod kierownictwem Prof. dr Johanna Grafa Lambsdorffa. 
 

19. Które państwa mogą zostać włączone do badań w przyszłości? 
Kraje, które mają tylko dwa zbiory danych jak: Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Bermudy, 
Bhutan, Kajmany, Republika Środkowoafrykańska, Dominikana, Timor Wschodni, Grenada, 
Gwinea, Gwinea-Bissau, Makau, Mauretania, Korea Północna, Portoryko, Togo. W przypadku 
wszystkich powyżej wymienionych państw konieczny jest jeszcze jeden zestaw danych aby 
mogły zostać uwzględnione w IPK. 
Kraje, które mają zaledwie jeden zbiór danych to: Andora, Anguila, Aruba, Brunei, Cape Verde, 
Komory, Dżibuti, Gujana Francuska, Gwadelupa, Liechtenstein, Malediwy, Martynika, Antyle 
Holenderskie, Samoa, Sao Tome i Principe, St.Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, 
Wyspy Dziewicze (USA). Wszystkie powyżej wymienione kraje potrzebują jeszcze dwóch 
zestawów danych aby zostać uwzględnione w IPK. 
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20. Jaka jest różnica pomiędzy IPK a Barometrem Korupcji na Świecie 
publikowanymi przez TI? 

IPK ocenia percepcje poziomu korupcji w danym kraju, podczas gdy Barometr Korupcji w 
Świecie (zobacz: http://www.transparency.org/survey/index.html#barometr ) bada  społeczne 
nastroje i doświadczenia związanymi z korupcją. Z czasem Barometr Korupcji w Świecie, który 
opublikowano po raz pierwszy w 2003 roku, stanie się wskaźnikiem walki z korupcją w 
poszczególnych krajach.         
 

21. Jaka jest różnica pomiędzy IPK i Indeksem Płacących Łapówki publikowanymi 
przez TI? 

IPK określa ogólny poziom postrzeganej  korupcji, podczas gdy BPI skupia się na badaniu 
skłonności firm z głównych krajów eksportujących do dawania  łapówek zagranicą, co kreuje 
tzw.” podażową stronę” korupcji. Wskaźnik BPI podkreśla fakt, że w międzynarodowych 
transakcjach korupcja w równej mierze dotyczy tych co dają, jak i tych co biorą łapówki. Dlatego 
BPI stanowi uzupełnienie dla IPK. Najnowszy Indeks Płacących Łapówki został opublikowany w 
Maju 2002 roku i znajduję się na stronie: 
http://www.transparency.org/survey/index#bpi 
 
 
 
Tłumaczenie z jęz. angielskiego - Wolontariusze Transparency International Polska: Zuzanna Grochulska, Natalia Mielech, 

Magdalena Pilaszkiewicz, Sylwia Stefańska, Agata Utnicka, Łukasz Zabłocki, Joanna Zawadzka. 
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