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המתפרסם , )Corruption Perceptions Index – CPI(מדד השחיתות הנתפסת 
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שמצבן הורע ,  מדינות8 ישראל ברשימה עם עוד נמצאת, למרבה הצער. 10 מתוך 7 בציון 21- דורגה במדד האחרון במקום הישראל

כי רמת , ניתן לראות. ארגנטינה וזימבבווה, ביילורוסיה, ילה'צ, פולין, לוקסמבורג, ב"ארה, קנדה: 2002בשנה היוצאת לעומת שנת 

 טיפסה 2001 לאחר שבשנת, זאת. והפעם בשלושה מקומות, האתיקה הציבורית והעסקית בישראל מידרדרת זו שנה שנייה ברציפות

בה (, 1996 היה מיקומה של ישראל הגרוע ביותר מאז שנת 2000לאחר שבשנת ,   עליה זו חלה.7.6 ן עם ציו16 -ישראל אל המקום ה

    .15 - במקום ה7.97 – 1997את הציון הגבוה ביותר קיבלה ישראל בשנת ! 6.6 עם ציון 22-המקום ה, )לראשונה נכללה במדד

מדינות סקנדינביה ממוקמות בכל שנה במקומות .  בין המצב הכלכלי של המדינה לרמת השחיתות בהמניתוח המדד עולה קשר

 מדורגת זו שנה 9.7במקום הראשון עם ציון . והן נחשבות למדינות האתיות ביותר בכל הקשור לקשרי עסקים וממשל, הראשונים

גם סינגפור במקום החמישי ושבדיה במקום . הן במקום השלישיזילנד -ודנמרק וניו, שנייה מדורגת איסלנד. שנייה ברציפות פינלנד

   .  והגינות אתיקה, לפחות בכל הקשור לשקיפות, ומומלץ לעשות איתם עסקים, 10  נקודות מתוך 9קיבלו ציונים של מעל , השישי

 12בסך הכול ישנן ).  בהתאמה1.5 ,1.4, 1.3(עם ציונים , 133 -במקום ה, ניגריה והאיטי, המדינות המושחתות ביותר במדד הם בנגלדש

, קמרון, גרוזיה, יקיסטאן'טג,  מיאנמר, הכוללות את  פרגוואי, 10מדינות במדד שקיבלו ציון של פחות משתי נקודות מתוך 

  . קניה ואינדונזיה, אנגולה, אן 'אזארביג

ירדן דורגה . יחד עם עיראק ולבנון, 3 ציון עם, 78 -והיא דורגה במקום  ה, נכללה לראשונה גם הרשות הפלשתינאית,  במדד האחרון

  .70 - ומצרים במקום ה66 -סוריה במקום ה, 43 -במקום ה

 אשר נערך על ידי ,(Global Corruption Barometer –GCB)  השחיתות הגלובאלידאת מד,  לראשונהTIפרסמה , בשנה החולפת

 .חיתות במדינה על חיי הציבור בהאומד את מידת ההשפעה של רמת הש, CPI -ובשונה מה, מכון גאלופ
 50-30אחוז גבוה של הנשאלים היו בגילאי .  מדינות בעולם47-נשים מ) 52.4% (21,390 -ו) 47.6%( גברים 19,448הסקר נערך בקרב 

 מהם גרים 66.4% - ו41.9%בעלי ההכנסה הנמוכה מקרב הנשאלים מהווים .  היו בעלי השכלה ברמה בינונית71.3% -ו) 42.9%(

  .אך לא כולם השיבו על כל השאלות, 501מספר הישראלים שהשתתפו בסקר הוא . בערים

הרוב המכריע  , לפי תוצאות הסקר. כי לשחיתות השפעה עצומה על החיים בישראל ובמיוחד על החיים הפוליטיים,  עולהGCB-מה

השיבו על השאלה כיצד ) 71.9%( ישראלים  נשאלים494 מתוך 355. של הציבור בישראל סבור שהפוליטיקה בארץ נגועה בשחיתות

, השיבו) 20.2%( נשאלים 100כי השחיתות משפיעה מאד על חיינו הפוליטיים ועוד , משפיעה השחיתות על החיים הפוליטיים

 . שהשחיתות משפיעה על הפוליטיקה במידה מסיימת
אלים ענו על סמך תחושתם המצטברת במשך גרמה לכך שהנש, 2003שהעובדה שהסקר נערך לראשונה בישראל בשנת , יש להניח

  . ולא בהכרח על פי השנה הנבדקת, השנים

בחירתם של אנשי ציבור בזכות השתיקה בחקירות ושמירת חברי הכנסת על החסינות הרחבה כל כך , אופן הכניסה לחיים הפוליטיים

ים שווים יותר ושיש קשר בין הון ושלטון שהולך שנבחרי ציבור ומקורב, הם בין הגורמים שיצרו בציבור תחושה קשה, המוקנית להם

  . ומתחזק

הנפוצה בשנים האחרונות בכתבי אישום כנגד , ) לחוק העונשין284סעיף (עצם עמימות ההגדרה של עבירת המרמה והפרת אימונים 

ת בשאלה מהי התנהגות לחוסר בהירוגורמות , התופעה של ריבוי הזיכויים של נבחרי ועובדי ציבור בכיריםכמו גם , אישי ציבור

  . ונראה כי היו בין הגורמים לתוצאות הסקר העגומות, המהווה עבירה פלילית של הפרת אמונים של עובד ציבור

סברו שהשחיתות משפיעה מאד ) 54.2% (487 נשאלים מתוך 264. חדרה השחיתות לא רק לחיים הפוליטיים בישראל, למרבה הצער

  .     מהנשאלים סברו שהשחיתות משפיעה על תחומים אלו במידה מסוימת30% -ו, על התרבות ועל הערכים שלנו

הוא פסימי ומיואש לגבי אפשרות של שיפור במצב , על פי תוצאות הסקר, רוב הציבור בישראל. הסקר עסק גם במבט צופה פני עתיד

 נשאלים 198, מאד בשלוש השנים הבאותשהשחיתות תגבר אצלנו ) 19% (95 נשאלים ישראלים סברו 501מבין . בשלוש השנים הבאות

אמרו שהשחיתות תקטן ) 1.6%( נשאלים 8רק . סברו שתישאר ברמתה הנוכחית) 23% (115 -סברו שתגבר במידה מסוימת ו) 39.5%(

הוא , אחד החששות העולים מתוצאות פסימיות אלו. אמרו שתקטן במידה מסוימת) 7.4% (37 -מאד בשלוש השנים הבאות ו

ועובדה זו תביא לאזלת יד של החברה האזרחית בהתקוממות נגד תופעות של , תרגל אט אט למצב קבוע של רמת שחיתותשהציבור י

  . ושימוש ככלבי שמירה של השלטון, שחיתות

המדינות בהן ( הוא נמוך CPI -בארצות בהן הציון על פי ה.  קשרים משמעותייםTI  מצאה GCB- לסקר הCPI -בהשוואה בין מדד ה

בדרך כלל מצפה , מן הסתם, במדינות אלו. הנשאלים מרגישים שלשחיתות יש השפעה גדולה על חייהם, )השחיתות גבוההרמת 

  . הציבור שהשחיתות תגבר בשלוש הבאים הבאות

 משיבים 5 מכל 2. כי השחיתות משפיעה בעיקר על חייהם של אנשים חלשים ואיננה מאפשרת להם לחיות בכבוד, עוד מעלה הסקר

 בעלי 4 - מכל 1בשעה שרק , זאת. אמרו שהשחיתות מאוד משפיעה על חייהם האישיים והמשפחתיים, בעלי הכנסה נמוכה, םבעול

  . סברו כך, הכנסות גבוהות

של מחלת הסרטן המתפשטת בגופו של אדם , ממחיש את האנלוגיה השכיחה לשחיתות,  הסקרים יחד לגבי ישראל2ניתוח תוצאות 

ההנחה על שולחן הכנסת של הצעת חוק לטיפוח אתיקה .  נכוחה על עבר העתיד והפתרונות האפשרייםומאלץ להתבונן, חולה

  . מהווה התחלה של תהליך התפקחות, בארגונים בחודש דצמבר האחרון



ר ובה הסב, ישראל) TI(ל "חוברת דברי הסבר להצעת חקיקה זו הופצה בין כל חברי הכנסת בתחילת שנה שעברה על ידי ארגון שבי

  .לשפר את רמת האתיקה במדינה, כיצד ניתן באמצעות גזרים משפטיים

  
 2003לשנת  Transparency International של ) CPI(מדד השחיתות הנתפסת 

Country 
rank Country CPI 2003 

score 
Surveys

used 
Standard 
deviation

High-low 
range 

1 Finland 9.7 8 0.3 9.2 - 10.0
2 Iceland 9.6 7 0.3 9.2 - 10.0

Denmark 9.5 9 0.4 8.8 - 9.93 New Zealand 9.5 8 0.2 9.2 - 9.6
Canada 8.7 12 0.9 6.5 - 9.4
Luxembourg 8.7 6 0.4 8.0 - 9.211
United Kingdom 8.7 13 0.5 7.8 - 9.2
Austria 8.0 9 0.7 7.3 - 9.314 Hong Kong 8.0 11 1.1 5.6 - 9.3

16 Germany 7.7 11 1.2 4.9 - 9.2
17 Belgium 7.6 9 0.9 6.6 - 9.2

Ireland 7.5 9 0.7 6.5 - 8.818 USA 7.5 13 1.2 4.9 - 9.2
20 Chile 7.4 12 0.9 5.6 - 8.8

Israel 7.0 10 1.2 4.7 - 8.121 Japan 7.0 13 1.1 5.5 - 8.8
France 6.9 12 1.1 4.8 - 9.023 Spain 6.9 11 0.8 5.2 - 7.8

25 Portugal 6.6 9 1.2 4.9 - 8.1
26 Oman 6.3 4 0.9 5.5 - 7.3

Bahrain 6.1 3 1.1 5.5 - 7.427 Cyprus 6.1 3 1.6 4.7 - 7.8
29 Slovenia 5.9 12 1.2 4.7 - 8.8

Botswana 5.7 6 0.9 4.7 - 7.330 Taiwan 5.7 13 1.0 3.6 - 7.8
32 Qatar 5.6 3 0.1 5.5 - 5.7

Estonia 5.5 12 0.6 4.7 - 6.633 Uruguay 5.5 7 1.1 4.1 - 7.4
Italy 5.3 11 1.1 3.3 - 7.335 Kuwait 5.3 4 1.7 3.3 - 7.4
Malaysia 5.2 13 1.1 3.6 - 8.037 United Arab Emirates 5.2 3 0.5 4.6 - 5.6

39 Tunisia 4.9 6 0.7 3.6 - 5.6
40 Hungary 4.8 13 0.6 4.0 - 5.6

Lithuania 4.7 10 1.6 3.0 - 7.741 Namibia 4.7 6 1.3 3.6 - 6.6
Cuba 4.6 3 1.0 3.6 - 5.5
Jordan 4.6 7 1.1 3.6 - 6.543
Trinidad and Tobago 4.6 6 1.3 3.4 - 6.9
Belize 4.5 3 0.9 3.6 - 5.546 Saudi Arabia 4.5 4 2.0 2.8 - 7.4
Mauritius 4.4 5 0.7 3.6 - 5.548 South Africa 4.4 12 0.6 3.6 - 5.5
Costa Rica 4.3 8 0.7 3.5 - 5.5
Greece 4.3 9 0.8 3.7 - 5.650
South Korea 4.3 12 1.0 2.0 - 5.6
Mexico 3.6 12 0.6 2.4 - 4.9
Poland 3.6 14 1.1 2.4 - 5.6

64
___
66 Syria 3.4 4 1.3 2.0 - 5.0

Bosnia & Herzegovina 3.3 6 0.7 2.2 - 3.9
Dominican Republic 3.3 6 0.4 2.7 - 3.8
Egypt 3.3 9 1.3 1.8 - 5.3
Ghana 3.3 6 0.9 2.7 - 5.0
Iran 3.0 4 1.0 1.5 - 3.6
Lebanon 3.0 4 0.8 2.1 - 3.6
Palestine 3.0 3 1.2 2.0 - 4.3
Ethiopia 2.5 5 0.8 1.5 - 3.6

70

78

92
113 Iraq 2.2 3 1.1 1.2 - 3.4
131 Haiti 1.5 5 0.6 0.7 - 2.3
132 Nigeria 1.4 9 0.4 0.9 - 2.0
133 Bangladesh 1.3 8 0.7 0.3 - 2.2

  


