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Indeks Percepcji Korupcji 2016

25 stycznia 2017 roku Transparency International opublikowała
najnowszą edycję przygotowywanego corocznie Indeksu Percepcji
Korupcji (Corruption Perception Index – CPI). W aktualnym zestawieniu
Polska zajęła 29. miejsce, co oznacza awans o jedną pozycję w
stosunku do poprzedniego roku.

Opracowywany ranking pokazuje poziom postrzegania korupcji w poszczególnych krajach. W
najnowszym raporcie ewaluacji poddano 176 państw (w ubiegłym roku oceniano 168).
W tegorocznym zestawieniu Polska znalazła się na 29. miejscu, awansując tym samym o jedną
pozycję w stosunku do poprzedniego roku. Na 100 możliwych punktów – oznaczających najlepszy
wynik, Polska uzyskała 62, utrzymując pod tym względem rezultat z ubiegłorocznego rankingu.
Równorzędne miejsce, z taką samą liczbą punktów, zajęła w tym roku Portugalia.
Za Polską i Portugalią znalazły się: Barbados, Katar, Słowenia, Tajwan – zajmując 31 lokatę z
wynikiem 61 punktów, ale także takie kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak: Litwa (38
miejsce), Hiszpania (41 miejsce), Gruzja, Łotwa (44 miejsce), Cypr, Czechy (47 miejsce), Słowacja
(54 miejsce), Węgry, Rumunia (57 miejsce), Włochy (60 miejsce), Grecja (69 miejsce) czy Bułgaria
(75 miejsce).
Na czele rankingu uplasowały się Dania i Nowa Zelandia, które uzyskały po 90 punktów. W czołówce
krajów znalazły się także kolejno: Finlandia – 89 punktów, Szwecja – 88, Szwajcaria – 86, Norwegia –
85, Singapur – 84, Holandia – 83, Kanada – 82, Niemcy, Luksemburg i Wielka Brytania – po 81
punktów.
Ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła Somalia, uzyskując jedynie 10 punktów.
Wyniki badania pokazują, że ponad dwie trzecie z poddanych ewaluacji krajów uzyskało mniej niż 50
punktów w przyjętej w badaniu skali 0-100, w której wynik bliższy 100 punktów oznacza niższe
postrzeganie korupcji, zaś bliższy 0 oznacza większe postrzeganie korupcji przez ankietowanych.
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