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DRAGA ÞARF ÚR ÁHRIFUM AUÐRÆÐIS Í RÍKJUM HEIMS
Spillingarvísitalan 2019 (e. Corruption Perception Index ´CPI´ 2019)
Spillingarvísitala Transparency International (CPI 2019) er komin út, en úm er
að ræða arlega samanbúrðarko$ nnún a því hversú vel varin lo$ nd erú gegn
spillingú. Vísitalan þykir að þessú sinni syna hversú erfitt er að úppræta
kerfislæga spillingú, því litla sem enga breytingú er að finna a spillingarvísúm
flestra landa milli ara. I+sland færist úpp úm þrjú sæti fra því í fyrra, í 11. sætið af
180 mældúm lo$ ndúm, en of snemmt er að fúllyrða úm hvort það se merki úm að
landið hafi tekið sig a í malaflokknúm og hert lo$ ggjo$ f og aúkið eftirlit með þattúm
eins og hagsmúnaarekstrúm, vina- og frændhygli, fjarstyrkjúm til
stjornmalaflokka, mútúgreiðslúm íslenskra fyrirtækja erlendis, o.s.frv., eða hvort
o$ nnúr lo$ nd hafi einfaldlega færst til og I+sland því hlútfallslega einnig. Sem fyrr
verma enn hin Norðúrlo$ ndin efstú sætin, með Danmo$ rkú, Noreg, Finnland og
Svíþjoð meðal þeirra 10 efstú.
Að so$ gn Transparency International syna niðúrsto$ ðúr CPI svo ekki verði úm
villst að koma þúrfi bo$ ndúm a þaú ahrif sem fjamalao$ fl hafi a stjornmal einstakra
landa og viðskipti milli ríkja. Spillingarvísitalan leiði ítrekað í ljos að spillingin se
mest í ríkjúm þar sem einkafjarmagn a greiðan aðgang að frambjoðendúm í
opinberúm kosningúm og í lo$ ndúm þar sem stjornvo$ ld hafi tilhneigingú til að
gæta helst hagsmúna hinna aúðúgú og vel tengdú.
I+ frettatilkynningú Transparency International segir formaðúr samtakanna, Delia
Ferreira Rúbio: “Til að berjast gegn spillingú þúrfa stjornvo$ ld að sporna við
ahrifúm fjarsterkra aðila, sem í krafti fjarmagns síns hafa of mikil motandi ahrif a
stjornmalakerfið í heild sinni, og í staðinn leitast við að draga fram og fara eftir
vilja úmbjoðenda sinna, almennings, í stefnúmo$ rkún sinni.”
Spillingarvísitala Transparency International er byggð a aliti serfræðinga sem og
almennri skynjún a spillingú í opinberúm stofnúnúm og stjornsyslú. Ekkert land
getúr talist alfarið laúst við spillingú en ymis sameiginleg einkenni í opinberri
stjornskipún ma finna í lo$ ndúm sem hljota flest stig, s.s. fjo$ lmiðlafrelsi,
borgaralegt frjalslyndi og sjalfstætt domskerfi. Þar er líka stjornsyslan opin og
almenningúr getúr dregið stjornendúr til abyrgðar. Einkennandi fyrir lo$ ndin sem
erú neðst a listanúm erú: refsileysi við spillingarbrotúm, veik stjornskipan og
mattlitilar stofnanir, sem sinna ekki hlútverki sínú í þagú borgaranna. Þa erú

mútúr (greiðsla sem og þægni) jafnframt viðteknar og latnar oataldar í þessúm
lo$ ndúm.
Spillingarvísitalan nær að þessú sinni yfir 180 lo$ nd, og tekúr gildin 0, eða “mjo$ g
spillt”, úpp í 100, eða “mjo$ g lítið eða ekkert spillt”. Tveir þriðjú landanna fengú
50 stig eða færri, en meðaltalið fyrir o$ ll lo$ ndin var aðeins 43 stig. Hlaút I+sland 77
stig, einú stigi meira en arið a úndan.
Nyja Sjaland og Danmo$ rk lentú í efsta sæti og erú því talin minnst spilltú lo$ nd
heims, með 87 stig, en Somalía (15), Súðúr Súdan, og Syrland lentú í neðstú
sætúnúm með 9, 12 og 13 stig.
A+ síðústú atta arúm hafa aðeins 22 ríki nað að brjotast úpp listann með
talsverðúm úmbotúm í barattúnni gegn spillingú, svo sem Grikkland, Gæjana
(Gúyana) og Eistland. Hins vegar hefúr 21 ríki fallið niðúr listann a sama tímabili
með afgerandi hætti, svo sem Kanada, A+ stralía og Níkaragúa. Hin 137 lo$ ndin hafa
ekki nað að úmbreyta viðhorfi til spillingar heima fyrir svo að nokkrú nemi a
sama tímabili.
Ísland fær sérstaka umfjöllun vegna Samherjamálsins
Þratt fyrir það afall sem almenningúr varð fyrir þegar sjonvarpsþattúrinn
Kveikúr úpplysti ahorfendúr úm go$ gn sem bentú til þess að stærsta
sjavarútvegsfyrirtæki landsins, Samherji, hefði borið fe a hattsetta og vel tengda
embættismenn í Namibíú í skiptúm fyrir serafgreiðslú a viðamiklúm
fiskveiðiheimildúm síðastliðið haúst, færist I+sland úpp úm þrjú sæti og eitt stig
fra CPI 2018 og lendir því í 11. sæti 2019, með alls 77 stig.
Transparency International samto$ kin veittú því serstaka eftirtekt að I+slendingar
erú meðal þeirra þjoða er synt hafa vanþoknún sína a spilltúm stjornarhattúm
æðstú valdhafa landsins a go$ túm úti. Túgþúsúndir landsmanna tokú þatt í
motmælúm fyrst eftir bankahrúnið arið 2008-2009 sem laúk með afso$ gn
ríkisstjornar Geirs H. Haarde. Þa motmæltú einnig túgþúsúndir manna
hagsmúnaarekstrúm og aflandsviðskiptúm forsætisraðherrans Sigmúndar
Davíðs Gúnnlaúgssonar, þaverandi fjarmalaraðherra, Bjarna Benediktssonar og
innanríkisraðherrans Ó+ lafar Nordal, sem opinberúðúst í Panama skjo$ lúnúm arið
2016, sem leiddi til afsagnar forsætisraðherra. Samherjamalið hefúr einnig vakið
hneykslan folks og leitt til motmælaaðgerða a opinberúm vettvangi í Reykjavík,
sem m.a. folú í ser kro$ fú úm afso$ gn núverandi sjavarútvegsraðherra, Kristjans
Þors Júlíússonar, sem skv. orðúm forstjora Samherja í go$ gnúm Kveiks var lyst
fyrir Namibíúmo$ nnúm sem “okkar manni” í ríkisstjorn. Sú krafa motmælenda
endúrspeglar aherslúr Transparency International sem og I+slandsdeildar
samtakanna arið 2020, að úthysa þúrfi ahrifúm aúðræðis í opinberri
stefnúmotún og að hún fai að motast fremúr af akalli almennings í þagú
almannahagsmúna.
Markverð breyting þykir því hafa orðið a viðhorfi folks til spillingar a I+slandi fra
því a arúnúm fyrir hrún. A+ arúnúm 2005 og 2006 var I+sland í 1. sæti CPI listans,
með 95-97 stig. A+ arinú 2008 fell I+sland niðúr í 7. sætið og niðúr fyrir 90 stiga

múrinn. En síðastliðin 10 ar hefúr leiðin legið niðúr a við og arið 2013 fell 80
stiga múrinn þegar I+sland lenti í 12. sæti, með aðeins 78 stig.
Aðferðafræði
Transparency International sækir úpplysingar sínar fyrir Spillingarvísito$ lúna til
allt að 12 mismúnandi greiningarfyrirtækja og stofnana er serhæfa sig í
rannsoknúm a stjornarfari og stjornúnarvísúm í lo$ ndúm heims.
Hvað I+sland varðar vorú notaðar 7 gagnaúppsprettúr og var einkúnnagjo$ f þeirra:
53, 72, 83, 87, 85, 77 og 87. Staðalskekkja var 4,63. Það var Bertelsmann
Foúndation, SGI (Sústainable Governance Indicators) sem gaf einkúnnina 53, en
a heimasíðú þeirra ma finna ítarlega greiningú a helstú stoðúm stjornkerfis
I+slands, sja her:
https://www.sgi-network.org/2020/Iceland/Qúality_of_Democracy

