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 (TI) Transparency International 

ת  09-גלובלי, מוביל המאבק בשחיתות, דרך יותר מ-ארגון חברתי שלוחות ברחבי העולם והמזכירו

הבינלאומית של הארגון בברלין. עובדים עם שותפים בממשלות, בעסקים ובחברה האזרחית על מנת 

 לפתח ולהטמיע כלים יעילים להתמודדות עם שחיתות.

 

  ישראל-עמותת שקיפות בינ"ל

ת.   פועלת לקידום נורמות של אתיקה ושקיפות כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלי

העולמי. משרד העמותה  Transparency International (TI)העמותה הינה הסניף הישראלי של ארגון 

 אביב. -ממוקם בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ti-israel.org 

shvil@ti-israel.org 

 90-6790046:   'טל

 90-6795444פקס: 
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mailto:shvil@ti-israel.org


 
 

 
 
 

 
 

3      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 

 הקדמה
 

 

 

המדד אתי בעולם. מציג את היקפי השחיתות בסקטור הציבורי במבט השוו(CPI)  השחיתותתפישת מדד 

 נחשב לכלי הנפוץ ביותר בעולם להערכה של שחיתות בסקטור הציבורי.ו 0005 מדי שנה מאזמתפרסם 

 

ת  044סוקר המדד  השנה, מעל לשני שלישים  ;ברחבי העולם ומשרטט תמונה מדאיגהמדינות/טריטוריו

ת ציון נמוך ממדינות המ  .59-הנסקרות מקבלו

 

ים והערכות של אנשי עסקים ומומחים בארץ הנבדקת ומחוצה לה ומבוצע המדד מבוסס על ראיונות, סקר

מוענק למדינה הנתפשת כמושחתת  9, כאשר 9-099ידי מיטב מכוני המחקר. טווח הציונים נע בין -על

ת. 099ביותר והציון   למדינה הנתפשת ככזו הנקייה משחיתו

 

 

 

 ממצאים עיקריים

 

  ת ת  .00עם הציון לנד יז-וניונמרק ת דועומדמשחיתות בראש המדינות הנקיו פינלנד אחריהן מדורגו

, 90הציון , הולנד עם 95עם הציון  ץישוו, 96הציון  עם, נורבגיה וסינגפור 90ושבדיה עם הציון 

  .90הציון  קנדה עםואוסטרליה 

 

 עיראק עם 04ואוזבקיסטן עם הציון  טורקמניסטןסוריה,  ות בתחתית הרשימה הןהמדינות הנמצא ,

קוריאה , צפון אפגניסטן, 00 הציון עםסודן  ,07 הציון עם, דרום סודן 05, לוב עם הציון 06ון הצי

 . 9וסומליה עם הציון 

 

 סנגל, לאוס, מיאנמר, ברוניי,  שמעותית ביותר בהיקף השחיתות הןהמדינות בהן חלה הירידה המ

 נפאל, אסטוניה, יוון, לסוטו ולטביה.

 

 סוריה, גמביה, גינאה ביסאו, לוב,  ה בצורה המשמעותית ביותר הןות עלהמדינות בהן היקף השחית

, תימן, אוסטרליה, איסלנד, סלובניה, גואטמלה, מדגסקר מאוריציוסמאלי, ספרד, אריתריאה, 

 של קונגו.  הרפובליהו

 

 תי . לא חל שינוי 099מתוך  60, עם הציון 044מתוך  06מדורגת במקום  ישראל במיקומה משמעו

שנסקרו במדד,  OECD-מבין מדינות  ה  .(69ציון עם ה, 046מתוך  00 דורגה) שעברהשנה המדד במ

ת יותר משחיתות  67%  .ישראלמאשר במגזר הציברי, מהן נתפשות כנקיו
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 3102מפת תפישת השחיתות העולמית 
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 מושחת מאוד  מאוד נקי
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  3102השחיתות תפישת מדד 

 :OECD-החברות במדינות 

 
 

 דירוג מדינה 

 בין מדינות מ

 OECD-ה

מדינה / 

 טריטוריה

 CPI -ב דירוג

2013 

 CPI-בציון 

2013 

 CPI-בציון 

2012 

 90 91 1 דנמרק 1

זילנד 1  90 91 1 ניו 

 90 89 3 פינלנד 3

 88 89 3 שוודיה 3

 85 86 5 נורבגיה 5

 86 85 7 שוויץ 6

 84 83 8 הולנד 7

 85 81 9 אוסטרליה 8

 84 81 9 קנדה 8

 80 80 11 לוקסמבורג 10

 79 78 12 גרמניה 11

 82 78 12 יסלנדא 11

 74 76 14 בריטניה 13

 75 75 15 בלגיה 14

 74 74 18 יפן 15

 73 73 19 ארצות הברית 16

 69 72 21 אירלנד 17

 72 71 22 צ'ילה 18

 71 71 22 צרפת 18

 69 69 26 אוסטריה 20

 64 68 28 אסטוניה 21

 63 62 33 פורטוגל 22

 60 61 36 ישראל 23

 58 60 38 פולין 24

 65 59 40 ספרד 25

 61 57 43 סלובניה 26

 56 55 46 קוריאה דרום  27

 55 54 47 הונגריה 28

 49 50 53 טורקיה 29

 49 48 57 צ'כיה 30

 46 47 61 סלובקיה 31

 42 43 69 איטליה 32

 36 40 80 יוון 33

 34 34 106 מקסיקו 34
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 3102 השחיתותתפישת מדד 

 :במדד שנסקרוהמדינות/טריטוריות  707

 
 מדינה/ טריטוריה

ג  דירו

 מדינה

ציון 

CPI 

מס' 

סקרים   
 מדינה/ טריטוריה

ג  דירו

 מדינה

ציון 

CPI 

מס' 

סקרים  

 7 91 1 דנמרק

 

 5 56 45 מלטה

זילנד  7 91 1 ניו 

 

 10 55 46 דרום קוריאה

 7 89 3 פינלנד

 

 10 54 47 הונגריה

 7 89 3 שוודיה

 

 4 54 47 סיישל

 7 86 5 נורבגיה

 

 5 53 49 קוסטה ריקה 

 9 86 5 סינגפור

 

 8 53 49 לטביה

 6 85 7 שוויץ

 

 5 53 49 רואנדה

 7 83 8 הולנד

 

 5 52 52 מאוריציוס

 8 81 9 אוסטרליה

 

 9 50 53 מלזיה

 7 81 9 קנדה

 

 9 50 53 טורקיה

 6 80 11 לוקסמבורג

 

 6 49 55 גאורגיה

 8 78 12 גרמניה

 

 5 49 55 לסוטו

 6 78 12 איסלנד

 

 5 48 57 בחריין

 8 76 14 אנגליה 

 

 9 48 57 קרואטיה

 3 75 15 ברבדוס 

 

 10 48 57 צ'כיה

 7 75 15 בלגיה

 

ביה  6 48 57 נמי

 8 75 15 הונג קונג 

 

 5 47 61 עומאן

 9 74 18 יפן

 

בקיה  8 47 61 סלו

ב   9 73 19 ארה"

 

 4 46 63 קובה

 6 73 19 אורוגוואי

 

 9 46 63 גאנה

 6 72 21 אירלנד

 

 5 46 63 ערב הסעודית 

 3 71 22 בהאמה

 

 7 45 66 ירדן 

 9 71 22 צ'ילה

 

 6 44 67 מקדוניה

 8 71 22 צרפת 

 

 4 44 67 מונטנגרו

 3 71 22 סנט לוסיה 

 

 7 43 69 איטליה

 8 69 26 אוסטריה

 

 5 43 69 כווית

איחוד האמירויות 

 7 69 26 הערביות

 

 9 43 69 רומניה

 9 68 28 אסטוניה

 

בינה  7 42 72 בוסניה והרצגו

 6 68 28 קטאר

 

 8 42 72 ברזיל

 7 64 30 בוטסואנה

 

סאו טומה 

 3 42 72 ופרינסיפה

 4 63 31 בהוטן

 

 7 42 72 סרביה

 5 63 31 קפריסין

 

 9 42 72 מזרח אפריקה

 7 62 33 פורטוגל 

 

 9 41 77 בולגריה

 3 62 33 פורטו ריקו 

 

 9 41 77 סנגל

סנט וינסנט 

 3 62 33 נדיניםוהגר

 

 7 41 77 תוניסיה

 6 61 36 ישראל

 

 9 40 80 סין

 7 61 36 טיוואן
 

 7 40 80 יוון 

 3 60 38 ברוניי
 

זילנד  4 39 82 סוו

 10 60 38 פולין
 

 7 38 83 בורקינה פאסו

 7 59 40 ספרד
 

 6 38 83 אל סלבדור

 4 58 41 כף ורדה
 

 6 38 83 יקהיג'מ

 3 58 41 דומיניקה
 

בריה  7 38 83 לי

 8 57 43 ליטא
 

 7 38 83 מונגוליה

בניה  9 57 43 סלו
 

 7 38 83 פרו
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 מדינה/ טריטוריה
ג  דירו

 מדינה

ציון 

CPI 

מס' 

סקרים  מדינה/ טריטוריה  
ג  דירו

 מדינה

ציון 

CPI 

מס' 

סקרים  

בגו  4 38 83 טרינידד וטו
 

 8 28 127 פקיסטן

 8 38 83 זמביה
 

 9 28 127 רוסיה

 8 37 91 לאווימ
 

 7 27 136 בנגלדש

 8 37 91 מרוקו
 

 8 27 136 חוף השנהב

 7 37 91 סרי לנקה
 

 4 27 136 גיאנה

 6 36 94 אלג'יריה 
 

 8 27 136 קניה

 6 36 94 ארמניה
 

 6 26 140 הונדורס

 6 36 94 בנין
 

 8 26 140 קזחסטן

 7 36 94 קולומביה
 

 4 26 140 לאוס

בוטי  3 36 94 ג'י
 

 8 26 140 אוגנדה

 10 36 94 הודו
 

 8 25 144 קמרון

 9 36 94 פיליפינים
 

 4 25 144 רפ' מרכז אפריקה

 3 36 94 סורינאם
 

 6 25 144 איראן 

 6 35 102 אקוודור
 

 9 25 144 ניגריה

 8 35 102 מולדובה
 

פפואה גינאה 

 5 25 144 החדשה

 6 35 102 פנמה
 

 8 25 144 אוקראינה

 8 35 102 תאילנד
 

 7 24 150 אהגינ

 8 34 106 ארגנטינה
 

זסטן  6 24 150 קירגי

ביה  7 34 106 בולי
 

 5 24 150 פרגוואי

 5 34 106 גבון
 

 7 23 153 אנגולה

 9 34 106 מקסיקו
 

 6 22 154 הרפ' של קונגו

ז'ר  5 34 106 ני
 

הרפ' הדמוקרטית 

 5 22 154 של קונגו

 8 33 111 אתיופיה
 

 5 22 154 טג'יקיסטן

בו  3 33 111 קוסו
 

 5 21 157 רונדיוב

זניה  8 33 111 טנ
 

 6 21 157 מיאנמר

 7 32 114 מצריים
 

 8 21 157 זימבבואה

זיה   9 32 114 אינדונ
 

 7 20 160 קמבודיה

 7 31 116 אלבניה
 

 4 20 160 אהיאריתר

 5 31 116 נפאל
 

 7 20 160 ונצואלה

 8 31 116 םאוייטנ
 

 5 19 163 צ'אד

 5 30 119 מאוריטניה
 

 3 19 163 יתנגינאה המשוו

זמביק  7 30 119 מו
 

ביסאו  4 19 163 גינאה 

 8 30 119 סיירה לאונה
 

 5 19 163 האיטי

 3 30 119 מזרח טימור
 

 6 18 167 תימן

 5 29 123 בלרוס
 

 4 17 168 סוריה

 6 29 123 הרפ' הדומיניקנית
 

 3 17 168 טורקמניסטן

 6 29 123 גואטמלה
 

זבקיסטן  6 17 168 או

 5 29 123 טוגו
 

 4 16 171 עיראק

 6 28 127  אזרבייג'ן
 

 6 15 172 לוב

 3 28 127 קומורו
 

 3 14 173 דרום סודן

 5 28 127 גמביה
 

 6 11 174 סודן

 6 28 127 לבנון
 

 3 8 175 אפגניסטן

 8 28 127 מדגסקר
 

 3 8 175 צפון קוריאה

 6 28 127 מאלי
 

 4 8 175 סומליה 

 7 28 127 ניקרגואה
 

    

 

 



 
 

 
 
 

 
 

10      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

11      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 

 מתודולוגיה

 
 

אנשי עסקים ומומחים  שלת שותפימבטאים אשר  שוניםמידע ורות מאגד מק חיתותהשתפישת מדד 

 לשחיתות במגזר הציבורי. בנוגע מדיניים 

 

 :4900 תפישת השחיתותלחישוב מדד  הצעדים שננקטו

 

ד מצרפי, המחבר נתונים ממספר מקורות הוא מד 4900תפישת השחיתות מדד  :בחירת מקורות מידע. 0

 שונים. כל מקור מידע חייב לעמוד בקריטריונים הבאים על מנת להתאים כמקור למדד:

 ת של שחיתות במגזר הציבורי.שומכמת תפי 

 קנה מידה. מדינות מרובות על פי אותוה ותקפה, המעניקה ציונים ומדרגת מבוסס על מתודולוגיה אמינ 

 על הבדיקה באופן קבוע.ושצפוי כי יחזור ין נערך על ידי מוסד אמ 

 .ת  מאפשר שונות מספקת של ציונים על מנת להבחין בין המדינו

 

ות של ש, הבוחנים תפישונים תמוסדו 04-מ מקורות מידע 00פי על מחושב  4900תפישת השחיתות מדד 

ת. מקורות אלו מתוארים ב ת 'פירוטפירוט במסמך שחיתות בשנתיים האחרונו  .'המקורו

 

תו הרמה הגבוהה ביותר של תפי 9, כאשר 9-099סולם של  :תקנּון מקורות מידע. 4 ת שמשמעו

ת ו של  הממוצע וצאתהשחיתות. הדבר נעשה על ידי ה תשהרמה הנמוכה ביותר של תפי - 099-השחיתו

וסטיית התקן  75, שאז מותאמות לממוצע של בערך Zהתקן והתוצאות בציוני הנתונים וחלוקה בסטיית 

של מדד תפישת השחיתות. בזכות  9-099את הסולם  יםתואמ הנתונים ישערכ, כך 49ל בערך ש

 . 4904נתונים קודמים משנת ל 4900ת הסטנדרטים החדשים, ניתן להשוות את הנתונים משנ

 

ת  יותהשחיתות, חייבים להתפישת לו במדד בכדי שמדינה או טריטוריה יכל :חישוב הממוצע. 0 לפחו

שמעריכים את אותה מדינה/טריטוריה. ציון המדד של מדינה מחושב כממוצע של כל שלושה מקורות 

 הציונים המתוקננים לאותה מדינה. הציונים מעוגלים למספרים שלמים.

 

ת ורווח ברסטיית תקן מכיל  מדד תפישת השחיתות :מובהקות חוסרעל  דיווח. 7  סמך-סטנדרטי

 ות בציונים של המקורות שמעריכים כל מדינה.את השונבחשבון  וקחיםהקשורים בניקוד. אלה ל
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 שאלות נפוצות

 

 
 מדוע מתבסס המדד על תפישות?

ת  ת, חקירו שחיתות מורכבת לרוב מפעילויות בלתי חוקיות המתבצעות בסתר ונחשפות רק דרך שערוריו

ונות והעמדות לדין. עקב כך, קשה להעריך את הרמה הכללית של שחיתות במדינות/טריטוריות ש

בהתבסס על מידע אמפירי בלבד. ניסיונות לעשות כך, כמו למשל על ידי השוואת דיווחים על שוחד, 

ת, לא יכולים להיחשב  מספר העמדות לדין או בחינת משפטים הקשורים באופן ישיר לשחיתו

השחיתות. במקום זאת הם מראים את יעילות התביעה, בתי המשפט או  תלמידכאינדיקטורים מוחלטים 

השיטה האמינה ביותר, להשוות את מידת השחיתות היחסית בין  המדיה בחקירה או בחשיפת השחיתות.

ת ולהעריך שחיתות בסקטור הציבורי, היא ל ת  בדוקמדינו את תפישת מי שנמצא בעמדה להעריך שחיתו

 במגזר הציבורי.  

 

 

 ומדוע? 3102 השחיתותתפישת אילו מדינות/טריטוריות כלולות במדד 

לפחות  שמדינה/טריטוריה תיכלל במדד, היא חייבת להיבחן על ידי שלושה מקורות מידעבכדי 

, ואין לראות בכך ידעבשל מחסור במ זו תולדה. אם מדינה לא מוצגת בדירוג, CPI-המאושרים על ידי ה

 046נכללו  4904מדינות וטריטוריות. בשנת  044השנה נכללו במדד . זוסימן להיעדר שחיתות בארץ 

ת וטריטוריות. מדד מדי  ת השחיתות כולל השנה גם את דרום סודאן. ישפתנו

 

 

 מה הם מקורות המידע למדד תפישת השחיתות?

מתבסס על מקורות מידע ממוסדות עצמאיים המתמחים בניתוח האקלים  4900 השחיתותתפישת  מדד

חודשים ה 47-השלטוני והעסקי. מקורות מידע המשמשים למדד מבוססים על נתונים שנאספו ב

לגבי מדינות/טריטוריות  למספרהשחיתות כולל רק מקורות שמספקים ניקוד תפישת האחרונים. מדד 

פות בינלאומית" בוחנת את המתודולוגיה של כל מקור מידע . "שקייהציבורתפישת השחיתות במגזר 

בפירוט על מנת להבטיח כי המקורות עומדים בתקני האיכות של הארגון. לקבלת רשימה מלאה של 

מקורות מדד  'פירוטאנא פנו למסמך נשאלו, מקורות המידע, סוג המשיבים והשאלות הספציפיות ש

 .'השחיתותתפישת 

 

 

 של מדינה/טריטוריה לבין הניקוד שלה? מה ההבדל בין הדירוג

 9, כאשר 0-099ציון למדינה/טריטוריה מעיד על הרמה הנתפשת של שחיתות במגזר הציבורי בסולם של 

ת. דירוג של 099-ד מושחתת, וומשמעו שהמדינה נתפשת כמא  משמעו שהמדינה נתפשת כנקייה משחיתו

/טריטוריות הכלולות במדד. דרוג יכול להשתנות מדינה מצביע על מקומה באופן יחסי לשאר המדינות כל

תו הבמיד  השתנה. במדד מספר המדינות הכלולו

 

 

 האם המדינה/טריטוריה עם הניקוד הנמוך ביותר היא המדינה המושחתת ביותר בעולם?

הוא אינדיקטור לתפישות שחיתות במגזר הציבורי, למשל שחיתות מנהלית  השחיתותתפישת לא. מדד 

ת. זה תן, ופוליטי ת, או של מדיניו או של ו לא פסק דין על רמת השחיתות של מדינות או אומות שלמו

תיו של המגזר הפרטי , ןהפוליטקאים שלה . אזרחי המדינות/הטריטוריות שממוקמות בהןאו של פעילויו

שחיתות לדאגה וגינוי את אותה רמת מראים לעתים קרובות  השחיתותתפישת בקצה התחתון של מדד 

 שמדינתם מדורגת גבוה. אלו כמו

 

יתר על כן, המדינה/הטריטוריה עם הציון הנמוך ביותר היא אחת שבה השחיתות במגזר ציבורי נתפשה 

תפישת מדינות ריבוניות בעולם, ומדד  499-. ישנן יותר ממדדוהה ביותר בקרב אלו שנכללו בכגב

ת . המדד אינו מספק מידע על מדיןמה 044מדרג רק  4900 לשנת שחיתותה נות/טריטוריות שאינן כלולו

 בו.
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האם ניתן להשוות בין הציון שקיבלה מדינה בשנה הנוכחית לבין הציונים שקיבלה בשנים 

 הקודמות?

ת יכן. כחלק מהעדכון במתודולוגי ,  יצרנו מדד מחודש הנע 4904-ב שנעשהת חישוב הציון של המדינו

תן  .099 -9 סולם שלב מכיוון שהחידוש נעשה יחד עם זאת,  שנה.שנה למעתה תוצאות מ להשוותיהיה ני

 רק בשנה שעברה, ניתן כרגע להשוות את תוצאות השנה לתוצאות השנה הקודמת בלבד. 

 

 

 אילו מדינות הציגו שיפור או הדרדרות במדד האחרון?

תי ב המדינות בהן חל , סנגל, נפאל, אסטוניהלאוס, מיאנמר, ברוניי,  :היקף השחיתות הןהשיפור המשמעו

 יוון, לסוטו ולטביה.

ת  סוריה, גמביה, גינאה ביסאו, לוב, מאלי, ספרד,  :הן שהדרדרו במדד בצורה המשמעותית ביותרהמדינו

 , תימן, אוסטרליה, איסלנד, סלובניה, גואטמלה, מדגסקר והרפובליה של קונגו. מאוריציוסאריתריאה, 

 

 

 ות במדינה?מראה את התמונה המלאה של שחיתתפישת השחיתות האם מדד 

הוא מציג את תפישת השחיתות במגזר הציבורי, מנקודת מוגבל בהיקפו,  השחיתותתפישת לא. מדד 

ולהציג אספקטים שונים של  התמונה על מנת להשלים את .מדינייםל אנשי עסקים ומומחים המבט ש

תניים כאחד, החוק תניים וכמו ת, "שקיפות בינלאומית" משתמשת במגוון כלים, איכו רים שחיתות הן שחיתו

מדינות ברחבי  09באמצעות סניפי שקיפות בינ"ל המצויים במעל  ,והן ברמה הלאומיתרמה הגלובאלית ב

ת" ניתן לקרוא באתר:  נוספיםעל מדדים ומחקרים העולם.  שמבצעת "שקיפות בינלאומי

www.transparency.org. 
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 שמתייחסים לישראל פירוט מקורות המדד
 

 

Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2014 

 BF (SGI)קוד: 

 

ת.  0044קרן ברטלסמן נוסדה בשנת   פועלת הקרן לשיפור (,Think tank) חשיבה כמכוןכקרן פרטי

והבנה  מעורבתמערכת כלכלית הוגנת ויעילה, מערכת בריאות מונעת, חברה אזרחית לקידום , ךחינוה

היא מעצבת, משיקה ומפעילה . תולא מפלגתי תרטלסמן היא עצמאיקרן ב בינלאומית גדולה יותר.

 שלה.מפרויקטים 

 

 OECD   -מדינות החברות בהבוחן את הממשל וקביעת המדיניות בכל  (SGI) קיימאממשל בר  מדד

המדדים מחושבים  בכל מדינה. ותך את הצורך והיכולת לביצוע רפורמעל מנת להערי ,והאיחוד האירופי

תייםבאמצעות נתונ מומחים על ידי יות נהערכות איכות עובריםמארגונים בינלאומיים ולאחר מכן  ים כמו

 מוכרים במדינה.

 

 :שאלות בנושא שחיתות

  המומחים מתבקשים להעריך:

זו מידה נושאי משרה ציבוריות מנועים משימוש בעמדתם למען אינטרסים פרטיים?"  "באי

 הטמעתעל ידי  ,שוחד קבלתעובדי ציבור ופוליטיקאים מ מונעותכיצד המדינה והחברה זו בוחנת שאלה 

ל עיקורת של הוצאות מדינה; רגולציה משרה, באמצעות: בה של נושא יושרואת  שמבטיחיםמנגנונים 

ניגודי , יםנכסהצהרת של נושאי משרה ) יותלמידע; אחריותתקשורת האזרח וה גישה שלמימון מפלגות; 

 שחיתות.כנגד יעיל  מנגנון משפטי, השקופ יםציבוריזים מכר ת(; מערכאתייםקודים , עניינים

 

 

 

Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 

  EIU : קוד

 

תון  0076בשנת  םהוק EIU -ה ץ  ךדל והפג. מאז, 'אקונומיסט'הכגוף המחקר לעי לחברת מחקר וייעו

עובדים במשרה מלאה ומנתחי מידע  659. גלובלית שמייצרת מודיעין עסקי לקובעי מדיניות ברחבי העולם

 טריטוריות.מדינות/ 499מעל בעובדים  נלווים

 

 079-פיננסית בלמעלה מהחשיפה ה סיכונילדירוגי סיכון המדינה נועדו לספק ניתוח מתוזמן ומעמיק 

ת.  מדינו

 

תי מומחים הממוקמים בעיקר בלונדון )אך EIU-ה  ,ייג'ין ושנחאי(גם בניו יורק, הונג קונג, ב מסתמך על צוו

מנתח עד שתיים או שלוש . כל אנליסט בכל מדינה שנתמכים על ידי רשת גלובלית של מומחים

ת. הדיווחים הכלכליים ומדינות/ חשופים  EIU-ה של פוליטיים המיוצרים על ידי האנליסטיםהטריטוריו

 לפני הפרסום. תקפדניוביקורת לתהליך בדיקה 

 

ת   :שאלות בנושא שחיתו

 חות ספציפיות כוללות:שאלות מנ

 שימוש בכספי ציבור?ההמסדירים את ההקצאה ו םומשטר דיווחיהאם קיימים נהלים ברורים • 

 ? מפלגתיתלמטרה אישית או  פקידי ציבורשרים וע"י  נוצלו לרעההאם כספי ציבור • 

 ?דיווח לגביהם איןמיוחדות ש תרומות האם יש • 

 יבוריים?של משאבים צכללי ה האם יש ניצול לרע• 

 האם יש שירות ציבורי מקצועי, או מספר גדול של פקידים שמונו ישירות על ידי הממשלה?• 

 האם יש גוף עצמאי המבקר את ניהול כספי הציבור?• 

ת •   פקידי ציבור על שימוש לרעה שרים/להעמיד לדין עם הכוח כדי האם יש מערכת משפט עצמאי

 במשאבים ציבוריים?

זים להבטיח זכיה בכדי שוחד תשלום האם יש מסורת של •    ?ובעדיפותחו
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Global Insight Country Risk Ratings 

 GIקוד: 

 

ת  09-עובדים בלמעלה מ 5,099-חברת מידע גלובלית המעסיקה יותר מ, IHSנוסדה  0050בשנת  מדינו

דיני וניתוח מ סיכון כלכלה,-מאקרוניהם ין רחב של שירותים מקוונים בברחבי העולם. היא מספקת מגוו

 מגזר פרטי.

 

ומספקת ניתוח של שישה גורמים בסביבת  0000פועלת מאז שנת  GIשל מערכת דירוג סיכון המדינה 

מערכות משפטיים,  ,פוליטיים, כלכלייםסיכונים הגורמים הינם  שתטריטוריות. שמדינות/ 497של  הסיכון 

זון במידה רבה  CPI-שחיתות בשימוש במדד הציון סיכון הים תפעוליים וסיכונים בטחוניים. סיכונ, מס ני

ההערכה של סיכונים תפעוליים, אך גם בונה על תובנות של המומחים במדינה בניתוח תחומים אחרים מ

 של סיכון.

 

 :שאלות בנושא שחיתות

 המומחים התבקשו להעריך: 

  ת, במיוחד  המניעים דגש אנליטי על מושםעסקים. ב תפעוליתפעילות ב על אופן השפעתהשחיתו

 פוליטיים של הבעיה.ההכלכליים ו

  תו לקבלת רישיונות עסק כל הקשורב מדאיגה במיוחדמנקודת מבט עסקית, שחיתות  החלטו

 אלה בקרב עסקים. תיולוים יעריכו באופן הדוק פע. מומחימתעדפותמדיניות 

 

 

 

IMD World Competitiveness Yearbook 2013 

 IMDקוד: 

 

IMD ח מנהיגים העולמייםעם מומחיות בפיתומהנחשבים בעולם, ם הוא בית ספר לעסקי. 

 

-(,  מודד את רכיב התחרותיות במדינה ובכך מדרג ובוחן כיצד אקלים סוציו (WCYספר התחרות השנתי

תיות בין חברות עסקיות. המדד משתמש ב קריטריונים במטרה  000-פוליטי וכלכלי משפיע על תחרו

מוגדר כ: "תחרותיות במדינה הוא תחום של ידע כלכלי,  יות במדינה.ונה רב גונית של תחרותלהשיג תמ

את יכולת האומה ליצור ולתחזק אוירה התומכת ביצירת  ותאשר מנתח את העובדות והמדיניות המעצב

ת ויותר רווחה עבור האנשים שלהערך מוסף עבור הח  ".ברו

 

, אשר יחד, מובילים ים בכיריםעסק אנשיאבל גם סקר של  קשיחים,במידה רבה נתונים  כוללהספר 

ת זרות ומקומיות הפועלות במשק  . IMD החברות משקפים חתך של הקהילה הארגונית של קורא לחברו

ת ,  ת. כדי להוסיף נקודלהגיב בסקר נתון, ברמה המדינית והפרטי ת מבט בינלאומית על סביבה מקומי

מסביב לעולם  םמכוני 57וף פעולה עם עובד בשית  IMD.אנשי עסקים בכירים הגיבו 7,499, 4900בשנת 

 ואת הרלוונטיות של נתוניו.  םכדי להבטיח את תוקפ

 

  :שאלות בנושא שחיתות

  המומחים נשאלו:

ת: קיים או נעדר  " "מתן שוחד ושחיתו
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Political Risk Services International Country Risk Guide 

 PRS קוד: 

 

ז, ניו יו התמקדו באופן עקבי בניתוח סיכונים  PRS -ה, 0040קמתו בשנת רק, מאז המבוסס באזור סירקיו

 .םיפוליטי

 

טריטוריות /הפיק דירוגי סיכון פוליטיים, כלכליים ופיננסיים למדינות ICRG-ה, 0099על בסיס חודשי מאז 

ת.  079מנטר בימים אלו  -ICRGה חשובות לעסקים בינלאומיים. ת / טריטוריו  מדינו

ת ו מערכת התראהלמהווים בסיס  ICRGדירוגי   מדינה.כל מדינה וב סיכוניםמוקדמת להזדמנויו

 

 :שאלות בנושא שחיתות

ת. הצורה הנפוצה ביותר של שחיתות אותה פוגשים עסקים היא  זו היא הערכת שחיתות במערכת הפוליטי

ת יבוא ויצואשחיתות כספית  הערכות  מטבע, , פיקוח עלכדרישות תשלום מיוחד ושוחד הקשורים ברישיונו

ת, או הלוואות. המדד מס,  עוסק בעיקר בשחיתות ממשית או פוטנציאלית בצורה של הגנה משטרתי

קרובים באופן קשרים , , טובות הנאה, מימון מפלגות חשאישריון תפקידיםפטרונות מוגזמת, נפוטיזם, 

 .בין פוליטיקה ועסקיםמחשיד 

 

 

 

World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013  

 : WEF קוד

 

שיתוף הפורום הכלכלי העולמי הוא ארגון בינלאומי עצמאי המחויב לשיפור מצבו של העולם על ידי 

 לעצב את סדר היום גלובלי, אזורי כדי מנהיגים חברתיים אחרים,ו ה, אקדמיקהי, פוליטםעסקי פעולה בין

תי.  ת רווח  ותעשי ץ  0040-בהפורום התאגד כעמותה שלא למטרו ורום אינו בעל הפ. ובסיסו בג'נבה, שווי

 , מפלגתיים או לאומיים.םאינטרסים פוליטיי

 

. הסקר אנשי עסקים בכירים שנעשה באמצעותהסקר השנתי של ה'פורום הכלכלי העולמי'  הוא EOS -ה

תיות העולמי ) יםוחיוני יםר נתונים חדשותיאבזמן ההתפתח במשך  אחרים ים ס( ואינדקGCIלמדד התחרו

 בפורום.

 

 :שאלות בנושא שחיתות

 המשיבים בסקר נשאלו:

  פירושו 'לעולם לא'( 4-ו 'נפוץ מאוד'פירושו  0כאשר  4 - 0)בסולם של 

ת , עד כמךת"במדינ  בהתייחס ,שוחדנותנות או  מתועדיםשאינם תשלומים  מבצעותה נפוץ שחברו

 פעולות הבאות":ל

 יבוא ויצוא; .א

 שירותים ציבוריים; .ב

 ;יםתשלומי מס שנתי .ג

זים  .ד  ;ייםציבורומכרזים חו

 ;הטיית הכרעות משפטיות .ה

 

  (פירושו 'לעולם לא' 4-ו 'נפוץ מאוד'פירושו  0כאשר  4 - 0)בסולם של 

ת, יחידים או קבוצות בשל שחיתות?"תך"במדינ  , עד כמה נפוצה הסטת כספי ציבור לחברו



 
 

 
 
 

 
 

18      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 



 
 

 
 
 

 
 

19      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 



 
 

 
 
 

 
 

20      Transparency International  Corruption Perception Index 2013 

 


