Global Corruption Barometer 2009
02/06/09 - Transparency International publicerer i dag ”Global Corruption Barometer” for 2009.
Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at den almindelige befolkning generelt har en
negativ opfattelse af den private sektor hvad angår korruption, og at man er villig til at betale
ekstra for varer og ydelser produceret af korruptions-frie virksomheder.
”Global Corruption Barometer” er en meningsmålingsundersøgelse af almindelige borgeres syn på
korruption i deres eget hjemland.
Barometeret undersøger i hvilken grad forskellige centrale samfundsinstitutioner og sektorer
opfattes som korrupte, og måler også befolkningens syn på deres respektive regeringers indsats i
kampen mod korruption.
Som nævnt, er der i dette års undersøgelse endvidere blevet stillet nye spørgsmål angående den
private sektor. Spørgsmålene omhandler virksomheders brug af bestikkelse med henblik på at
påvirke regeringspolitikker, love og reguleringer (”state capture”), samt folks vilje til at betale
ekstra for varer og ydelser produceret af korruptions-frie virksomheder.
I alt er 73.132 mennesker i 69 lande blevet interviewet i perioden oktober 2008 til februar 2009,
hvoraf de 1002 interviews fandt sted i Danmark.
Ikke overraskende er Danmark et af de lande der opfattes som mindst korrupte ifølge
undersøgelsen. Ud af de forskellige sektorer og institutioner, undersøgelsen vedrører, er det i
Danmark den private sektor, der opfattes som mest korrupt.
Denne danske opfattelse ligger i tråd med den generelle bekymring, der kommer til udtryk i
barometeret for 2009 vedrørende den private sektors brug af korruption.
For det første viser barometeret, at der hersker en udbredt opfattelse blandt almindelige mennesker
om, at den private sektor i høj grad søger at påvirke politikker, love og reguleringer ved hjælp af
bestikkelse. Blandt borgerne i EU+ lande svarer mere en 50 procent, at de tror, at sådanne forhold
gør sig gældende. For det andet hersker der ligesom i Danmark en udbredt opfattelse af, at den
private sektor er en af de mere korruptionsplagede sektorer.
Interessant er det i den forbindelse, at der netop derfor også er en stor vilje til at betale ekstra for
varer og ydelser produceret af korruptions-frie virksomheder. Således svarer halvdelen af det
samlede antal respondenter, at de gerne betaler mere. For virksomheder eksisterer der altså en reel
markedsværdi i at tilslutte sig de højeste internationale anti-korruptions standarder.
Formålet med Transparency Internationals ”Global Corruption Barometer” er at informere om de
opfattelser, der gør sig gældende blandt borgere generelt vedrørende korruption, og barometeret
supplerer dermed de ekspertvurderinger og informationer, som kommer til udtryk i Transparency
Internationals to øvrige internationale undersøgelser om henholdsvis korruption i den offentlige
sektor (Corruption Perception Index) og internationale bestikkelsesmønstre (Bribe Payers Index).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Transparency International
Danmark:
Poul Riiskjær Mogensen, prmo@transparency.dk; tlf. 61994651
Hele undersøgelsen kan downloades nedenfor:
 Global Corruption Barometer 2009
 Spørgsmål og svar om GCP (på engelsk)

