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Baggrund – Corruption Perceptions Index 2017 
 
Transparency International 's seneste korruptionsindeks for 2017 (CorruptionPerceptionIndex) viser, at 
misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse fortsat er en væsentlig ødelæggende faktor i mange 
lande i verden. 
 
Hvad måler CPI’en 
Indekset er et udtryk for opfattelsen af korruption i den offentlige sektor i landene og vurderes af en række 
internationale organisationer og tænketanke (bl.a. World Economic Forum og Verdensbanken). Der er 
opgjort indeks for 180 lande. Hvert land har en score (0-100, hvor 100 er perfekt fravær af korruption) og 
en placering (1-180), hvor førstepladsen er bedst.  
 
Corruption Perception Index (CPI) måler opfattelsen hos en række internationale organisationer af 
korruption i den offentlige sektor i de enkelte lande. Det måles på en skala fra 0 (opfattes at være 
fuldstændig korrupt) til 100 (opfattes at være helt uden korruption). 

Opfattelsen af et land bliver forbedret af en fri adgang til informationssystemer og regler for folk i offentlige 
stillinger (både ansatte og folkevalgte), mens en mangel på ansvarlighed i og udbredelse af bestikkelse i den 
offentlige sektor kombineret med ineffektiv offentlige institutioner forringer opfattelsen. 

 
Årets resultater 
Førstepladsen i 2017 gik til New Zealand med en score på 89. 
 
124 ud af de 180 lande i CPI201 scorer mindre end 50, dvs. 69% af landene. 

”Korruptionsindekset CPI2017 viser, at størstedelen af verdens befolkning lever i lande, hvor de er udsat for 
korruption ved mange offentlige instanser fra udstedelse af lokale tilladelser til håndhævelse af love og 
regler", siger Natascha Felix, formand for Transparency International Danmark. 
 
Verdens mest folkerige lande, Kina og Indien med tilsammen 2,7 mia indbyggere udgør 1/3 af jordens 
befolkning og ligger med CPI-score på hhv. 41 og 40 ud af 100 point. I forhold til CPI2016 har 81 lande en 
bedre score og 62 lande en dårligere score. 
 
Korruption ødelægger samfundsøkonomien og fratager den enkelte borger muligheden for at bygge en 
fremtid. Det er hårdt at skulle betale bestikkelse for at få de ydelser, som samfundet skulle stille gratis til 
rådighed. 

Korruptionsindeks 2017: Danmark 
I korruptionsindeks 2017 er Danmark for første gang siden 2012 ikke på en førsteplads, den har New 
Zealand (score 89). Danmarks score er 88. 

"Det er ærgerligt at se, at Danmark ikke længere vurderes at være ”verdens mindst korrupte land”, men 
dog stadig ”blandt verdens mindst korrupte lande”. Vores score er også lavere end i 2016, 88 mod 90." 
siger Natascha Felix. I Transparency International Danmark ses dette som en god anledning til blive 
opmærksom på, at man ikke blot kan hvile på laurbærrene, men at et lavt niveau af korruption forudsætter 
konstant fokus og indsats. Et fokus vi i Danmark nok lidt har mistet de sidste år.  
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Især World Economic Forum har i CPI2017 scoret Danmark ringere end i CPI2016 (80/100 mod 88/100 
tidligere). En ny datakilde – Varieties of Democracy Project – giver Danmark 77/100. 

Det er ikke muligt at måle den konkrete effekt på scoren af sager kendt i den danske offentlighed, men det 
er relevant at tænke på de seneste års markante diskussioner om privat partistøtte, uretmæssig refusion af 
udbytteskat for 12 MIA DKK, indskrænkning i aktindsigt, bestikkelse af offentligt ansatte (ATEA) og 
magtmisbrug (Tibet-sagerne). Dertil kommer en række sager om fejl i offentlige udbud. 

Korruptionsindeks 2017: Andre resultater 
"Selv de bedste lande kan dog have udfordringer som f.eks. "state capture", sløring af bidrag til politiske 
partier og indsigt i store offentlige kontrakter. Disse udgør fortsat væsentlige korruptionsrisici", siger Knut 
Gotfredsen. 

Somalia ligger - igen - på en sidsteplads med en score på 5. De dårligst bedømte EU-lande er Ungarn (score 
44) og Bulgarien (score 43). 

Medianen - det midterste lande - er Swaziland med en score på 39. Rusland ligger som nr. 135 og en score 
på 29. 

Korruption – de skjulte sammenhænge 
Umiddelbart ser det ud til, at de vestlige lande har noget bedre score end tredjeverdenslande. 
Undersøgelser viser dog, at det ofte er virksomheder i den vestlige verden, som bestikker magthavere i de 
korrupte lande for at opnå rettigheder og kontrakter. Kopimedicinproducenten TEVA har lige aftalt at 
betale en bøde på 3 milliarder DKK for gennem mange år at have betalt store summer i bestikkelse i bl.a. 
Rusland. 

Afsløringerne i Panama Papers dokumenterede også, at banker og rådgivere i de vestlige lande gerne 
hjælper med at skjule udbyttet af korruption. Det sker f.eks. gennem skuffeselskaber i pengely, hvorefter 
pengene investeres bl.a. i ejendomme i London. Her har Danske Bank bl.a. været involveret i en sag, hvor 
bankens filial i Estland har medvirket til hvidvask af omkring 7 MIA DKK. 

Fremtidige bestræbelser på at tackle klimaforandringer, økonomisk krise og ekstrem fattigdom, vil stå over 
for en massiv vejspærring i form af korruption, advarer Transparency International.  

For daglige globale opdateringer om antikorruption kan vi følges på Twitter på 
/www.twitter.com/anticorruption eller på Facebook på www.facebook.com/transparencyinternational  
 
 
 
For mere detaljerede oplysninger om CPI2017 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 [Aktiveres 18:00 GMT d. 
21/2 2018) 
 


