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האינדקס הזה נחשב לאינדקס של ". במשרה או במעמד ציבורי לצרכים אישיים ופרטיים

 14השחיתות שבהם כפי שהיא מתגלה משקלול של האינדקסים המדרג מדינות על פי רמת 

 91- ואנליסטים ב, אקדמאים, מוסדות בלתי תלויים עם אנשי עסקים 7מחקרים שנערכו על ידי 

דינות שהתקבלו מהם רק מ. מהדמוקרטיות ביותר ועד הנחשלות ביותר –מדינות ברחבי תבל 

מתאר את  10הציון . מדינות 91 –מחקרים נכללו ברשימה הסופית של האינדקס  3- נתונים מ

  .רמת השחיתות בכי רע 0-ככל שנעים לקראת ה. רמת השחיתות הנמוכה ביותר

לאמיתו של דבר . 16- ב במקום ה"היא ממוקמת עם ארה. ישראל מפתיעה שוב באינדקס הזה

. כבעלת שחיתות ישראל בקושי מוזכרתבתוך האזור שלנו . מוציא דוחות אזוריים TI-ארגון ה

  . צרפת ובלגיה מככבות תחתנו, יפן, שימו לב שגרמניה

  

  

המחקרים' מס ציון מדינה דירוג  טווחים סטיית תקן 

1 Finland 9.9 7 0.6 9.2 - 10.6

2 Denmark 9.5 7 0.7 8.8 - 10.6

3 New Zealand 9.4 7 0.6 8.6 - 10.2

4 Iceland 9.2 6 1.1 7.4 - 10.1

Singapore 9.2 12 0.5 8.5 - 9.9

6 Sweden 9.0 8 0.5 8.2 - 9.7

7 Canada 8.9 8 0.5 8.2 - 9.7

8 Netherlands 8.8 7 0.3 8.4 - 9.2

9 Luxembourg 8.7 6 0.5 8.1 - 9.5

10 Norway 8.6 7 0.8 7.4 - 9.6

11 Australia 8.5 9 0.9 6.8 - 9.4

12 Switzerland 8.4 7 0.5 7.4 - 9.2

13 United Kingdom 8.3 9 0.5 7.4 - 8.8

14 Hong Kong 7.9 11 0.5 7.2 - 8.7

15 Austria 7.8 7 0.5 7.2 - 8.7

16 Israel 7.6 8 0.3 7.3 - 8.1

USA 7.6 11 0.7 6.1 - 9.0

18 Chile 7.5 9 0.6 6.5 - 8.5

Ireland 7.5 7 0.3 6.8 - 7.9
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20 Germany 7.4 8 0.8 5.8 - 8.6

21 Japan 7.1 11 0.9 5.6 - 8.4

22 Spain 7.0 8 0.7 5.8 - 8.1

23 France 6.7 8 0.8 5.6 - 7.8

24 Belgium 6.6 7 0.7 5.7 - 7.6

25 Portugal 6.3 8 0.8 5.3 - 7.4

  

  מדד השוחד
ומתמקד בפן  1999מתפרסם זו הפעם השניה מאז   (The Bribe Payers Index)משלמי השוחדמדד 

המדד מדרג את המדינות על פי מספר מקרי השוחד שניתנו על ידי . של השחיתות אספקהה

 19מדד השוחד מדרג את , בניגוד למדד השחיתות. ל שבכל מדינה ומדינה"העסקים הבינ

תחומי עיסוק המתאפיינים במתן שוחד  תשעההמדד בדק . המדינות המובילות את הסחר העולמי

דרך , אלה פרושים על פני פעילויות עסקיות שונות החל מהבניה הציבורית. ודירג את חשיבותם

  .וכלה בטלקומוניקציה וחקלאות, הפעילות הבנקאית

הוא בחן את המדינות המשתמשות . ללקיחת שוחד לעליה במוטיבציההמדד בדק את הגורמים 

מככבת בראש  ב"ארההוא מצא את . בשיטות אחרות מלבד שוחד כדי להשיג יתרון עסקי

והמדד גם בחן את . ייניהם העסקייםלקדם את ענ" לא הוגנות"המדינות המשתמשות בשיטות 

  .שהמדינות הללו נוקטות בכדי לקדם את האינטרסים שלהן מבלי להצטרך לשוחד השיטות

ב במקום התשיעי וסין במקום "ארה, שבדיה מככבת בראש היותר נקיות מנטילת והצעת שוחד

יש רק להצטער כי הרבה . ישראל כלל לא מופיעה ברשימה זו. 19- במקום ה –הגרוע מכולם 

בטוחני גם שהרבה לא . ישראלים לא מעריכים נכוחה את מעמדה הטוב של מדינתם הצעירה

 . ישתכנעו אף אם יקראו שוב ושוב את הנתונים


