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Wstêp

Problem przestêpczoci gospodarczej, w tym szczególnie korupcji, jest coraz czêciej wymieniany jako powa¿na bariera wzrostu1. Równie¿ w Polsce, ze
wzglêdu na rozmiary, jakie osi¹gnê³a, korupcja sta³a siê powa¿nym problemem zak³ócaj¹cym aktywnoæ gospodarcz¹. Coraz czêciej mówi siê tak¿e
o jej niszcz¹cym wp³ywie na pañstwo i rodz¹ce siê spo³eczeñstwo obywatelskie2. wiadcz¹ o tym doniesienia o kolejnych aferach w kolejnych rz¹dach
i na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Jednoczenie w dyskusji
na ³amach prasy pojawiaj¹ siê ostatnio opinie, ¿e sama korupcja mo¿e byæ
mniej szkodliwa dla systemu demokratycznego ni¿ jej zwalczanie 3.
Pomimo zauwa¿alnego nasilenia siê zjawiska w Polsce wspó³czesnej, zainteresowanie korupcj¹ ze strony naukowców jest niewielkie4. Zwracaj¹ uwagê
jedynie analizy Antoniego Z. Kamiñskiego [1997] i Andrzeja Kojdera [1992]
oraz prace zespo³u Jacka Kurczewskiego [Kurczewski, £aciak, 2000] powiêcone studiom przypadków. Jacek Kurczewski [1999] zajmowa³ siê równie¿
badaniem percepcji korupcji. Ekonomicznej analizy korupcji podj¹³ siê Kazimierz Tarchalski [2000]. Kwestie prawne zwi¹zane z korupcj¹ we wspó³czesnej Polsce analizowa³a Ewa £êtowska [1995]. Wobec niewielkiej liczby prac
podejmuj¹cych kwestie korupcji w Polsce, szczególnie w naukach ekonomicznych, uzasadnione wydaje siê przedstawienie tej problematyki.
Korupcja jest od dawna przedmiotem analiz ekonomicznych, socjologicznych, politologicznych, historycznych i prawnych. Niestety, dane na jej temat
cechuje powa¿na s³aboæ: w interesie obydwu stron zaanga¿owanych w prze1

Co potwierdzaj¹ równie¿ badania empiryczne, zob. [Mauro, 1995].
Tego typu analizê dotycz¹c¹ W³och przeprowadzi³ Robert Putnam, zob. [Putnam, 1995]. Dla
Polski tak¹ analizê przeprowadzili El¿bieta i Jacek Tarkowscy, zob. [Tarkowska, Tarkowski,
1990].
3
Zob. np. [Raciborski, 2001].
4
W kontekcie historycznym korupcj¹ zajmowali siê Antoni M¹czak [1986] i Andrzej Chwalba
[1995]. Istnieje te¿ kilka interesuj¹cych analiz socjologicznych z lat osiemdziesi¹tych XX w., przeprowadzonych przez Jacka Tarkowskiego [1983] oraz Antoniego Kamiñskiego [1989].
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stêpstwo jest nieujawnianie faktu jego zaistnienia. Z tego powodu trudno o precyzyjn¹ analizê zjawiska. Badania mog¹ byæ prowadzone jedynie przez porównanie stosunkowo zobiektywizowanych miar korupcji miêdzy krajami, przez
obserwacjê informacji o korupcji w prasie lub przez badania jakociowe.
Naszym celem jest próba uporz¹dkowania definicji korupcji w naukach
spo³ecznych, a nastêpnie zbadanie czynników instytucjonalnych decyduj¹cych o przyczynach i formach korupcji. Z tego punktu widzenia szczególnie
interesuj¹ce s¹ ujêcia odwo³uj¹ce siê do nowej ekonomii instytucjonalnej
i szerzej, badaj¹ce instytucjonalne uwarunkowania korupcji5. Zwracaj¹ tu
uwagê prace Susan Rose-Ackerman [1975, 1978] i Edwarda Banfielda [1975],
którzy stosuj¹ w swoich analizach teoriê agencji6. Za³o¿enia tej teorii wydaj¹
siê najbardziej efektywne przy rozumieniu korupcji jako kontraktu pomiêdzy
urzêdnikiem i jego klientem. Nasza analiza powinna w efekcie doprowadziæ
do sformu³owania ram badania korupcji i jej uwarunkowañ instytucjonalnych w Polsce.
Referat zosta³ podzielony na trzy czêci. W pierwszej zaprezentujemy
nieekonomiczne ujêcia korupcji. Pozwoli to na interdyscyplinarne podejcie
do zagadnienia. Celem drugiej jest rekonstrukcja mapy korupcji jako kontraktu ekonomicznego. Opieramy siê tu na teorii agencji. Trzecia czêæ
powiêcona jest analizie instytucjonalnych uwarunkowañ korupcji. Odwo³uj¹c siê do typologii Andreja Shleifera i Roberta Vishnyego, pokazujemy
w niej zale¿noæ miêdzy struktur¹ biurokracji i formami korupcji. Wskazujemy równie¿ na wp³yw innych czynników na skalê i rodzaje korupcji.

1. Korupcja w naukach spo³ecznych

S³owo korupcja pochodzi od ³aciñskiego corruptio, czyli psucie lub ³apówkarstwo. Dzisiejsze rozumienie tego zjawiska dotyczy przede wszystkim
drugiego z tych znaczeñ, choæ korupcja jako forma nadu¿ycia lub przestêpstwa gospodarczego, zw³aszcza jeli dotyczy sfery publicznej, ma w sobie co
z psucia. Korupcjê najprociej definiuje siê tak, jak czyni to Bank wiatowy
i Transparency International, jako wykorzystanie w³adzy publicznej dla celów prywatnych [Korupcja , 2000; Pope, 2000]. Jest to definicja wystarczaj¹ca, by dostrzec zjawisko, jednak zbyt ogólna, by zauwa¿yæ wszystkie cechy
odró¿niaj¹ce korupcjê od innych przestêpstw gospodarczych.
Korupcja by³a i jest przedmiotem badañ nie tylko ekonomistów, ale równie¿ politologów, socjologów i prawników. Nieekonomiczne definicje korupcji pozwalaj¹ zidentyfikowaæ instytucjonalne czynniki sprzyjaj¹ce korupcji,
które nie s¹ analizowane przez ekonomistów. Trudno przytoczyæ wszystkie definicje korupcji, w zwi¹zku z tym prezentujemy najbardziej godne uwagi, ze
wskazaniem cech, które wydaj¹ siê w nich szczególnie istotne.
5

Nieekonomiczne definicje korupcji zaprezentowane s¹ w nastêpnym rozdziale.
Podobnie problem korupcji analizowali równie¿ Andrei Shleifer i Robert Vishny [1993] oraz
Robert Klitgaard [1988].
6
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Wród badaczy teorii polityki problemem korupcji zajmowali siê miêdzy
innymi Joseph Nye, John T. Noonan, Carl Friedrich i Samuel P. Huntington.
Nye [1984] stwierdzi³, ¿e korupcja to zachowanie, polegaj¹ce na odst¹pieniu
od formalnych obowi¹zków przypisanych do funkcji publicznej z powodu
oczekiwanych prywatnych korzyci pieniê¿nych lub zwi¹zanych ze statusem.
Inaczej mówi¹c, korupcja polega na ³amaniu regu³, by osi¹gn¹æ pewnego rodzaju wp³ywy. Wed³ug Noonana [1984] ³apówka to
bodziec, niew³aciwie wp³ywaj¹cy na wykonywanie funkcji publicznej w zamiarze jej
nieuzasadnionego nadu¿ycia.
Friedrich [1989] uwa¿a³, ¿e korupcja wystêpuje, gdy osoba sprawuj¹ca w³adzê
(kontrolê) jest za porednictwem nielegalnie wrêczanych pieniêdzy lub innych nagród sk³aniana do podjêcia dzia³añ przynosz¹cych korzyæ temu, kto
wrêcza³ nagrodê, a to godzi w spo³eczeñstwo i jego interesy. W ten sposób
wskazuje on, ¿e na korupcji korzystaj¹ dwie strony: ten, kto wrêcza ³apówkê,
i ten, kto j¹ otrzymuje. Huntington [1968] zdefiniowa³ korupcjê jako zachowania urzêdników publicznych odbiegaj¹ce od przyjêtych norm z powodu realizacji prywatnych interesów. Zwraca uwagê na to, ¿e do zaistnienia korupcji
niezbêdne jest dostrze¿enie ró¿nicy miêdzy rol¹ publiczn¹ a prywatnym interesem. Wszyscy oni k³ad¹ nacisk na sprzeniewierzenie czy te¿ bezprawne u¿ycie w³adzy i wynikaj¹ce z tego korzyci.
W badaniach socjologicznych i antropologicznych istotna jest równie¿ kategoria w³adzy (w tym w sensie nieformalnym) oraz odró¿nienie sfery normatywnej i pozytywnej opisu korupcji. Sfera normatywna dotyczy kulturowych
reprezentacji korupcji jako dzia³ania polegaj¹cego na ³amaniu pewnych spo³ecznie podzielanych regu³, podczas gdy sfera pozytywna to sfera instytucji
formalnych i prawa. Mog¹ to byæ sfery pokrywaj¹ce siê b¹d rozbie¿ne. W ten
sposób opisa³ korupcjê John Waterbury [1965], stwierdzaj¹c jednoczenie, ¿e
w pewnych spo³eczeñstwach te dwie definicje mog¹ byæ zbie¿ne. Jego zdaniem w sensie normatywnym urzêdnik mo¿e byæ skorumpowany niezale¿nie
od tego, czy z³ama³ prawo, czy te¿ nie, i odwrotnie, osoba skorumpowana wg
prawa mo¿e nie budziæ potêpienia w sensie normatywnym, osoba pos¹dzana
o korupcjê wg norm mo¿e byæ w wietle prawa czysta. Do pewnego stopnia
w tym nurcie rozwa¿añ mieszcz¹ siê te¿ definicje relatywizuj¹ce korupcjê.
I tak Patrick Dobel [1978] stwierdzi³, ¿e korupcja jest pochodn¹ specyficznego,
kulturowo uwarunkowanego nastawienia do lojalnoci, moralnoci i sk³onnoci do uzurpowania praw do korzystania z dóbr publicznych. Podobnie
w ujêciu historycznym korupcja jest relatywizowana przez wskazanie, ¿e pewne zjawiska, niegdy traktowane jako normalne (np. handel stanowiskami),
dzi s¹ uwa¿ane za korupcjê.
Korupcja jest z punktu widzenia prawa jednym sporód przestêpstw gospodarczych. Niew¹tpliwie nie jest synonimem samego pojêcia: przestêpstwo
gospodarcze. Jak napisa³ Diego Gambetta, s¹ zjawiska, które bywaj¹ nazywa-
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ne korupcj¹ z powodu podobnych konsekwencji, jakie nios¹ dla spo³eczeñstwa i jego instytucji, lecz ró¿ni¹ siê w rzeczywistoci od praktyki korumpowania (lub s¹ pojêciami o szerszym zakresie znaczeniowym). S¹ wród nich
kradzie¿, oszustwo czy zorganizowana przestêpczoæ7. Ocena normatywna korupcji nie jest ju¿ jednoznaczna. Korupcja mo¿e byæ dzia³aniem wymierzonym w interes spo³eczny albo w interes pañstwa. Ten drugi przypadek jest
godny uwagi, zw³aszcza w sytuacji, gdy interes spo³eczny i interes pañstwa s¹
rozbie¿ne. Korupcja mo¿e nie byæ wtedy dzia³aniem potêpianym przez spo³eczeñstwo. Przyk³adem takiej korupcji jest przekupywanie urzêdników hitlerowskich Niemiec w celu wykupywania ludzi wywo¿onych do obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe do Rzeszy.
W definicjach prawniczych kluczem do opisania zjawiska jest wskazanie
granicy miêdzy tym, co dopuszczalne (nawet jeli nieetyczne b¹d niewskazane), a tym, co zabronione (choæby by³o korzystne dla dzia³aj¹cej jednostki,
a nawet dla wiêkszej grupy). Daniel H. Lowenstein [1985] poda³ nastêpuj¹c¹
definicjê ³apownictwa zgodn¹ z amerykañskim prawodawstwem:
1. Musi byæ w nie zaanga¿owany urzêdnik publiczny.
2. Oskar¿ony musi mieæ intencjê skorumpowania.
3. Korzyæ, cokolwiek wartociowego, musi przypaæ w udziale urzêdnikowi.
4. Musi zaistnieæ zale¿noæ miêdzy ow¹ korzyci¹ i jak¹ decyzj¹ urzêdnika
5. Ta zale¿noæ musi dotyczyæ intencji wp³yniêcia (b¹d samego wp³yniêcia)
na wykonywanie przez urzêdnika dzia³añ urzêdowych.
Vito Tanzi [1998], nie szukaj¹c nowej definicji zjawiska, przedstawi³ kilka
metod klasyfikacji korupcji:
1. Redukuj¹ca koszty lub zwiêkszaj¹ca zyski (z punktu widzenia osoby przekupuj¹cej).
2. Inicjowana przez przekupuj¹cego lub przekupowanego, a wiêc taka, w której stron¹ aktywn¹ jest urzêdnik lub jego petent.
3. Zwi¹zana z transferem pieniêdzy lub nie.
Jeremy Pope [2000] wyró¿nia korupcjê zgodn¹ z prawem i ³ami¹c¹ prawo.
W [ ] pierwszym przypadku urzêdnik przyjmuje nielegalne wynagrodzenie za wykonanie czynnoci, do której normalnie zobligowany jest przez prawo. W drugim przypadku przyjmuje on ³apówkê za us³ugi, których prawo zabrania mu wiadczyæ8.
Do pewnego stopnia podobne jest rozró¿nienie Shleifera i Vishnyego [1993]
na korupcjê bez kradzie¿y i z kradzie¿¹. W pierwszym przypadku urzêdnicy
ustalaj¹ wy¿sz¹ cenê za swoje us³ugi (tzn. cenê oficjaln¹ podwy¿szon¹ o ³a7

Por. D. Gambetta, Corruption. An analytical map, maszynopis.
Wywód Popea mo¿e siê wydawaæ niejasny. Naszym zdaniem chodzi tu nie o zaistnienie
przestêpstwa w ogóle, ale dzia³anie na szkodê pañstwa. W pierwszym przypadku urzêdnik nie narusza interesów pañstwa, podczas gdy w drugim dzia³a przeciw nim. Jednak niezale¿nie, z którym
rodzajem mamy do czynienia, samo przyjêcie ³apówki w myl zasad pañstwa prawnego jest przestêpstwem.
8
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pówkê), w drugim przypadku nie zmieniaj¹ ceny us³ugi, ale pieni¹dze otrzymane od klienta zachowuj¹ dla siebie, zmniejszaj¹c dochody pañstwa.
Wg typologii Transparency International z kolei mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje ³apówek:
1) p³acone za dostêp do dóbr deficytowych,
2) p³acone za dostêp do dóbr, które nie s¹ deficytowe (lub unikniêcie kosztów), ale znajduj¹ siê w gestii urzêdnika,
3) p³acone nie za konkretn¹ korzyæ (lub unikniêcie kosztów), ale za us³ugê,
w której konsekwencji mo¿na tê korzyæ osi¹gn¹æ,
4) p³acone za pozbawienie kogo innego korzyci lub przerzucenie na niego
kosztów [Pope, 2000].
Trochê inne podejcie do korupcji przedstawi³ Heidenheimer [1970].
Uzna³, ¿e istotny jest sposób percepcji korupcji przez zainteresowanych 
urzêdników publicznych. Zaproponowa³ podzia³ korupcji na bia³¹, szar¹
i czarn¹, w zale¿noci od tego, jaki stosunek do niej ma wiêkszoæ urzêdników.
Jeli j¹ potêpiaj¹, mo¿na mówiæ o czarnej korupcji, jeli przyzwalaj¹ na jej
istnienie  korupcja jest bia³a. Pozosta³¹ niedookrelon¹ sferê Heidenheimer nazywa szar¹ korupcj¹.
Do rekonstrukcji mapy korupcji niezbêdne jest dodanie jeszcze jednego
elementu: korupcja jest rodzajem aktywnoci ekonomicznej. Dopiero potraktowanie jej jako transakcji lub kontraktu pozwala na pe³niejsze rozumienie
zjawiska.

2. Ekonomiczna mapa korupcji

Ekonomiczne badania problemu korupcji czêsto opieraj¹ siê na dorobku
teorii agencji i, w zwi¹zku z tym, jak ju¿ wspomniano wy¿ej, korupcja jest interpretowana ako kontrakt. Autorami pierwszych analiz zjawiska korupcji
wykorzystuj¹cych podejcie z w i e r z c h n i k  a g e n t byli Susan Rose-Ackerman [1975; 1978] i Edward Banfield [1975], których propozycje pod¹¿a³y
za wczeniejszymi badaniami Gary Beckera i George Stiglera [1974]. Podejcie to by³o nastêpnie rozwijane przez wielu badaczy 9.
W ramach tego podejcia osoba korumpowana musi koniecznie byæ a g e nt e m innej jednostki lub organizacji (z w i e r z c h n i k a), przy czym w wyniku
³apówki jest ona sk³onna przed³o¿yæ interes osoby (organizacji) oferuj¹cej
³apówkê (k o n t r a h e n t a) ponad interesy organizacji, dla której pracuje
(z w i e r z c h n i k a). Korzyæ, któr¹ uzyskuje agent z tego tytu³u, musi byæ nielegalnym lub nieautoryzowanym transferem gotówki lub wynagrodzenia w innej formie. Jednoczenie agent, czy to ze wzglêdu na niedoskona³oci rynku,
czy to ze wzglêdu na pozycjê w strukturach instytucjonalnych, musi posiadaæ
si³ê daj¹c¹ mu w³adzê dyskrecjonaln¹ pozwalaj¹c¹ na podjêcie decyzji korzystnej dla kontrahenta [Rose-Ackerman, 1975]. W przypadku korupcji mamy
9
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tu do czynienia nie z dwoma, jak siê potocznie uwa¿a, a z trzema aktorami:
agentem, kontrahentem oraz zwierzchnikiem10. Zwierzchnik mo¿e byæ zarówno osob¹, jak i organizacj¹, mo¿e nim byæ równie¿ ca³e spo³eczeñstwo. Posiada on prawa w³asnoci, a przynajmniej prawo do decyzji o alokacji zasobów,
których dotyczy korupcja. Agent mo¿e byæ osob¹, np. policjantem lub urzêdnikiem, ale równie¿ mo¿e byæ organizacj¹, np. firm¹ konsultingow¹. Agent ma
uprawnienia do wystêpowania w imieniu zwierzchnika. Jak zauwa¿yli Shleifer i Vishny [1993], agent posiada efektywne uprawnienia w³acicielskie wobec dóbr, o których alokacji decyduje11. Podobnie jak agent równie¿ kontrahent mo¿e byæ zarówno osob¹, np. pacjentem lub kierowc¹ przekraczaj¹cym
przepisy, jak i organizacj¹, np. firm¹ oferuj¹c¹ rz¹dowi haubice12. Kontrahent
potrzebuje dóbr b¹d us³ug, o których decyduje agent. Te dobra lub us³ugi ze
wzglêdu na charakter relacji pomiêdzy agentem i zwierzchnikiem nie powinny zostaæ mu zaproponowane na warunkach kontraktu korupcyjnego. Interesy
kontrahenta s¹ zatem uzale¿nione od decyzji agenta.
Co zadecyduje o tym, ¿e agent i kontrahent dokonaj¹ wymiany korupcyjnej? Warunkiem koniecznym jest sprzecznoæ interesów pomiêdzy zwierzchnikiem i kontrahentem. Je¿eli w takim wypadku kontrahent nie mo¿e liczyæ na
osi¹gniêcie swoich celów legalnymi rodkami, pozostaje mu jedynie droga
z³amania obowi¹zuj¹cych zasad. Motywem dla agenta jest ³apówka, która musi byæ tak wysoka, ¿eby zrównowa¿yæ jego ryzyko podejmowania dzia³añ
sprzecznych z interesami pracodawcy. Ryzyko agenta mo¿na rozumieæ jako
potencjalny koszt, który pojawi siê, jeli dzia³anie korupcyjne zostanie ujawnione. ¯eby dosz³o do korupcji, zarówno agent jak i kontrahent musz¹ byæ
sk³onni do zawarcia nielegalnej transakcji. Korupcjê mo¿na zatem rozumieæ
jako formê wymiany, która dokonuje siê pomiêdzy agentem a kontrahentem
bez wiedzy i zgody zwierzchnika. Jeli decyduj¹ siê dokonaæ wymiany wspólnie, naruszaj¹ prawa zwierzchnika.
Zjawiska korupcyjne mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na sferê wystêpowania
na te, które dotycz¹ po czêci pieniêdzy lub w³asnoci publicznej, oraz na te,
które maj¹ miejsce wy³¹cznie w sferze prywatnej, a którym powiêcane jest
10
Trzech aktorów wyró¿nia równie¿ Diego Gambetta, jednak zamiast okreleñ zwierzchnik
i agent u¿ywa odpowiednio truster i fiduciary, k³ad¹c bardzo silny nacisk na rolê zaufania przy
rozpatrywaniu problematyki korupcji (autor rozumie korupcjê przede wszystkim jako nadu¿ycie
zaufania zwierzchnika przez agenta). Naszym zdaniem podejcie takie mo¿e byæ myl¹ce. W ka¿dym kontrakcie, nie tylko przy zagro¿eniu korupcj¹, niezbêdny jest pewien stopieñ zaufania pomiêdzy stronami. Nadu¿ycie zaufania nie musi jednak oznaczaæ korupcji, mo¿e to byæ pospolita
kradzie¿ lub oszustwo. Zaufanie nie mo¿e byæ zatem traktowane jako czynnik szczególnie istotny
w przypadku korupcji.
11
Uwaga autorów dotyczy wprawdzie korupcji urzêdniczej, ale mo¿na j¹ z powodzeniem odnieæ równie¿ do innych rodzajów korupcji. O prawach w³asnoci i korupcji zob. te¿ [Goudie, Stasavager, 1998].
12
W lecie roku 2001 w Polsce wybuch³a afera z kontraktem rz¹dowym na zakup haubic, w której wyniku stanowisko utraci³ wiceminister obrony narodowej Romuald Szeremietiew. Szerzej
opisane m.in. przez A. Marsza³ek, B. Kittela [2001].
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du¿o mniej uwagi13. W odniesieniu do sektora publicznego mo¿na mówiæ o korupcji biurokratycznej i politycznej [Tanzi, 1998]. W polskich warunkach
szczególnie interesuj¹cym rodzajem korupcji biurokratycznej jest tzw. street-level corruption.
Street-level corruption jest form¹ korupcji, któr¹ mo¿na opisaæ jako dodatkowe wynagrodzenie najni¿szych urzêdników lub innych pracowników sfery
publicznej maj¹cych bezporedni kontakt z obywatelami (np. lekarzy, policjantów, nauczycieli). W tym wypadku a g e n t e m jest zawsze urzêdnik
ni¿szego szczebla, nad którym kontrola zwierzchnika jest ograniczona.
Z w i e r z c h n i k i e m jest pañstwo i spo³eczeñstwo, ale w rzeczywistoci kontrolê sprawuj¹ urzêdnicy wy¿szego szczebla. Zakres uprawnieñ agenta do reprezentowania zwierzchnika jest w¹ski i dotyczy jednoznacznie zdefiniowanej sfery. K o n t r a h e n t e m jest petent, który otrzymuje ofertê za³atwienia
swojej sprawy szybciej lub na czas. Street-level corruption mo¿e dotyczyæ równie¿ wiadczenia drobnych us³ug lub u³atwienia dostêpu do dóbr, o których
dystrybucji decyduje agent. W przypadku rozpowszechnionej street-level corruption obci¹¿enia wszystkich, którzy p³ac¹ ³apówki, s¹ mniej wiêcej równe.
Problemem jest natomiast wzrost kosztów funkcjonowania na rynku (pojawia
siê dodatkowy ich element: ³apówka). Dodatkowym kosztem ekonomicznym
dla kontrahenta jest wzrost ryzyka, zwi¹zany z tym, ¿e kontrakt korupcyjny
jest nielegalny i niejawny. Umowa korupcyjna zawierana jest z konkretn¹ osob¹, a nie z upowa¿nion¹ organizacj¹, co przy niewielkich mo¿liwociach egzekucji powoduje wiêksze niebezpieczeñstwo niedotrzymania jej warunków.
W krajach, gdzie street-level corruption jest rozpowszechniona, prowadzi to do
takiego wzrostu kosztów dzia³alnoci gospodarczej, ¿e wszelka dzia³alnoæ
legalna mo¿e siê staæ nieop³acalna.
Pozosta³e formy korupcji biurokratycznej dotycz¹ urzêdników wy¿szego
szczebla i podejmowania decyzji administracyjnych o szerszym zasiêgu lub,
co szczególnie istotne  wykorzystywania dostêpu do informacji o strategicznym charakterze. Pod pewnymi wzglêdami  wartoci ³apówek i korzyci, które maj¹ z ich wrêczania kontrahenci  przypomina ona korupcjê polityczn¹.
Ze wzglêdu na to czêsto trudno jednoznacznie odró¿niæ korupcjê polityczn¹
od biurokratycznej. W przypadku korupcji na najwy¿szym szczeblu  czy to
pe³ni¹cych najwy¿sze funkcje pañstwowe polityków, czy to urzêdników na
najwy¿szych szczeblach rz¹dowych  zwierzchnikiem s¹ wyborcy, politycy
za lub biurokraci odgrywaj¹ rolê agentów.
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ korupcjê polityczn¹ jest nie tylko skala, ale i cele, na
które przeznaczane s¹ uzyskane dziêki niej pieni¹dze. Oprócz ewentualnych
korzyci indywidualnych, które wynosi z transakcji agent jako osoba, s³u¿¹
13

O mo¿liwoci wyst¹pienia korupcji wy³¹cznie w sektorze prywatnym pisz¹ zarówno Becker
i Stigler [1974], jak i Rose-Ackerman [1975]. Rose-Ackerman zwraca równie¿ uwagê na mo¿liwoæ
wyst¹pienia korupcji wy³¹cznie w sektorze publicznym. Dobrym przyk³adem wystêpowania korupcji wewn¹trz sektora publicznego jest korupcja nomenklatury w krajach komunistycznych.
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one bowiem do finansowania partii politycznych (które mo¿na potraktowaæ
jako a g e n t ó w i n s t y t u c j o n a l n y c h), a porednio do zdobywania w³adzy. Taka korupcja to czêsto forma wymiany, w której kontrahent kupuje przysz³¹ korzyæ (b¹d zdobywa objête tajemnic¹ informacjê) w zamian za bie¿¹ce
wsparcie pewnej grupy politycznej. Negatywne skutki korupcji politycznej s¹
powa¿ne: z jednej strony, zak³ócony zostaje demokratyczny mechanizm walki
politycznej, co prowadzi do tego, ¿e w³adza jest lub ma byæ wykorzystana w celach sprzecznych z interesem publicznym; z drugiej  nastêpuje przenikanie
gospodarki i polityki, zanika przejrzystoæ instytucjonalna i konkurencyjnoæ
jako wskanik efektywnoci. Jednak ze wzglêdu na to, ¿e korupcja polityczna
nie jest tak rozpowszechniona jak street-level corruption, jej oddzia³ywanie na
ca³¹ gospodarkê jest mniejsze. Poza tym korupcja polityczna jest form¹, która
wystêpuje zawsze, gdy¿ pokusa mo¿e byæ zawsze odpowiednio wysoka.
Przedstawiona powy¿ej struktura zjawiska korupcji pozwala postawiæ
nastêpne pytanie o mechanizmy, które prowadz¹ do jego wyst¹pienia. Szczególnie interesuj¹ce wydaje siê badanie powodów ró¿nic w skali i charakterze
korupcji miêdzy krajami.

3. Uwarunkowania korupcji
Na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na jedynie bardzo ogólnie
stwierdziæ, co sk³ania ludzi do podejmowania dzia³añ korupcyjnych. Przedstawiony powy¿ej prosty model zachowania korupcyjnego nie odpowiada jednak na pytanie, jakie warunki sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê korupcji, a jakie prowadz¹ do ograniczenia rozmiarów tego zjawiska. Inaczej mówi¹c, nie
wystarcza do wyjanienia, dlaczego korupcja w Nowej Zelandii czy Danii prawie nie wystêpuje, a w Nigerii jest niemal wszechobecna14. Jakie czynniki decyduj¹ o tym, ¿e agent i kontrahent s¹ sk³onni podejmowaæ dzia³ania korupcyjne? Odpowied na to pytanie przynosz¹ badania ró¿nych struktur agencyjnych biurokracji pañstwowej.
Jedn¹ z pierwszych prób tego typu analizy przeprowadzi³a Susan Rose-Ackerman [1978]. Wyró¿ni³a ona szereg alternatywnych struktur biurokratycznych: hierarchiczn¹, fragmentaryczn¹, sekwencyjn¹ i chaotyczn¹15. Struktura hierarchiczna koresponduje ze struktur¹ opisywan¹ w klasycznych teoriach biurokracji. W strukturze fragmentarycznej ka¿da z agencji rz¹dowych
niezale¿nie dostarcza czêæ wymaganych zezwoleñ. Struktura sekwencyjna
jest podobna, z t¹ ró¿nic¹, ¿e istotna jest kolejnoæ uzyskiwania zezwoleñ.
W obydwu tych strukturach agenci dzia³aj¹ autonomicznie wobec siebie, tzn.
nie istniej¹ mechanizmy hierarchicznego uzgadniania decyzji i kontroli.
Struktura chaotyczna to struktura, w której ³añcuch decyzyjny jest nieprzej14

Zobacz tabelê prezentuj¹c¹ indeks Transparency International na koñcu tekstu.
W oryginale zdezorganizowana (ang. disorganized), jednak w naszym przekonaniu okrelenie chaotyczna lepiej oddaje sens wywodów Rose-Ackerman.
15
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rzysty i bez przerwy siê zmienia, a kryteria podejmowania decyzji s¹ niejasne
i arbitralnie ustalane.
W ostatnich latach propozycjê Rose-Ackerman rozwinêli Andrei Shleifer
i Robert Vishny [1993]. Opisali oni kilka rodzajów struktur pañstwa. Pierwszy
to pañstwo scentralizowane, gdzie jeden agent oferuje wszystkie potrzebne
kontrahentowi uprawnienia (zezwolenia, koncesje, etc.). Drugi przypadek to
struktura fragmentaryczna, gdzie ka¿dy z wielu agentów oferuje tylko jedno
z wielu komplementarnych uprawnieñ. Kontrahent potrzebuje wszystkich
uprawnieñ i jest zmuszony do uk³adania siê osobno z ka¿dym z agentów.
W ostatnim przypadku wielu agentów oferuje pe³en zakres potrzebnych kontrahentowi uprawnieñ.
Ekonomiczne konsekwencje s¹ zasadniczo ró¿ne w ka¿dym z wymienionych przypadków. Dystrybucja praw przez jednego agenta odpowiada sytuacji
monopolu. Urzêdnicy pañstwowi maksymalizuj¹ swój przychód z ³apówek,
ograniczaj¹c wielkoæ poda¿y redystrybuowanych praw do poziomu maksymalizuj¹cego zyski. Zdaniem Shleifera i Vishnyego suma przyjêtych ³apówek
od wszystkich kontrahentów jest w tym przypadku najwy¿sza, tak jak w przypadku monopolu na rynku dóbr, gdy jedna firma oferuje szereg produktów
komplementarnych. Zarazem jednak poziom ³apówki na ka¿de z uzupe³niaj¹cych siê uprawnieñ niekoniecznie bêdzie najwy¿szy.
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy wielu autonomicznych agentów oferuje komplementarne uprawnienia, a kontrahent jest zmuszony uk³adaæ siê
z ka¿dym z nich. Mo¿e to byæ sytuacja, gdy jeden agent decyduje o imporcie
materia³ów, drugi wydaje zgodê na otwarcie fabryki, a trzeci decyduje o kredycie. Agenci znajduj¹ siê tutaj w sytuacji dylematu wiênia, w d¹¿eniu do
maksymalizacji w³asnej renty, ka¿dy z nich bêdzie podwy¿sza³ cenê za oferowane przez siebie uprawnienia tak wysoko, ¿e spowoduje spadek aktywnoci
gospodarczej i spadek ca³kowitej wartoci sumy ³apówek. Tylko niewielu kontrahentów bêdzie w stanie sprostaæ warunkom postawionym przez wszystkich
agentów, dla wiêkszoci wysokoæ ¿¹danych ³apówek bêdzie nieprzekraczaln¹
barier¹ wejcia na rynek. Przy fragmentarycznej strukturze agencyjnej, zdaniem Shleifera i Vishnyego, zarówno produkcja, jak i efektywnoæ s¹ ni¿sze
ni¿ w przypadku wczeniej omawianego monopolu.
Trzeci przypadek jest szczególnym rodzajem struktury fragmentarycznej,
gdzie ka¿dy z wielu agentów oferuje pe³en pakiet uprawnieñ niezbêdnych
kontrahentowi. Powy¿sza sytuacja przypomina warunki panuj¹ce na rynku
konkurencyjnym. Konkurencja pomiêdzy agentami powinna spowodowaæ
spadek ceny pakietu uprawnieñ do zera, a co za tym idzie ca³kowita wartoæ
p³aconych ³apówek równie¿ powinna wynosiæ zero. W tej sytuacji zarówno
produkcja, jak i efektywnoæ s¹ najwy¿sze.
Model Shleifera i Vishnyego sugeruje, ¿e pomiêdzy agentem i kontrahentem nie bêdzie dochodzi³o do kontraktu korupcyjnego, gdy du¿a liczba agentów bêdzie oferowa³a pakiet uprawnieñ niezbêdnych dla kontrahenta.
W dwóch pozosta³ych przypadkach kontrahent bêdzie zmuszony zap³aciæ ³a-
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pówkê, a przy strukturze fragmentarycznej nawet szereg ³apówek. Jednak
w praktyce w wiêkszoci wysoko rozwiniêtych krajów, w których korupcja nie
stanowi powa¿nego problemu, takich jak wymienione wy¿ej Dania i Nowa
Zelandia, nie funkcjonuje konkurencyjny model struktury agencyjnej sugerowany przez autorów. Jak zauwa¿a Mushtaq Khan16 propozycja Shleifera
i Vishnyego wyjania tylko czêæ problemu, a mianowicie wp³yw konstrukcji
struktur agencyjnych na zakres zjawisk korupcyjnych.
Poza monopolistyczn¹ w³adz¹ urzêdników (agentów) mo¿na wyró¿niæ za
Robertem Klitgaardem [1988] jeszcze dwa czynniki wp³ywaj¹ce na powstawanie zjawisk korupcyjnych: skala w³adzy uznaniowej pozostaj¹cej w rêkach
urzêdników oraz stopieñ przejrzystoci i przewidywalnoci regu³ i instytucji.
Zakres w³adzy uznaniowej, jakim dysponuj¹ agenci, jest nie mniej wa¿ny
ni¿ monopol w redystrybucji uprawnieñ, na które zg³aszaj¹ zapotrzebowanie
kontrahenci. Im wiêksza dyskrecjonalna w³adza urzêdników, tym wiêksza
mo¿liwoæ, ¿e dokonaj¹ oni prawid³owej interpretacji przepisów na rzecz
kontrahenta w zamian za odpowiedni¹ gratyfikacjê. Wydaje siê, ¿e jednoznaczne regu³y opisuj¹ce postêpowanie w poszczególnych przypadkach powinny byæ wystarczaj¹cym antidotum na problem uznaniowoci. Jednak tworzenie bardzo szczegó³owych przepisów powoduje, ¿e s¹ one nierealistyczne.
W konsekwencji w³adza uznaniowa agentów jest jeszcze wiêksza. O wiele
prostszym i skuteczniejszym rozwi¹zaniem jest uproszczenie przepisów w takim stopniu, w jakim to tylko mo¿liwe [Goudie, Stasavager, 1988].
Problem przejrzystoci i przewidywalnoci dzia³añ agentów jest zwi¹zany
z przewag¹ informacyjn¹ agenta nad zwierzchnikiem. Je¿eli zwierzchnik jest
w stanie skutecznie kontrolowaæ dzia³ania agenta, to niebezpieczeñstwo
powstawania korupcji jest zdecydowanie mniejsze. Jednym ze sposobów
ograniczania przewagi agenta jest rozbudowa hierarchicznej kontroli w ramach organizacji, dla której pracuje agent. Jednak wewnêtrzni audytorzy
równie¿ mog¹ byæ podatni na korupcjê. Alternatyw¹ mo¿e byæ przekazanie
kontroli do organizacji zewnêtrznych, np. gdy urz¹d pañstwowy wynajmie prywatn¹ firmê audytorsk¹. W pewnej mierze skutecznym rozwi¹zaniem mo¿e
byæ zwiêkszenie kar za przestêpstwa korupcyjne. Nie ma jednak jednego uniwersalnego rozwi¹zania problemu kontroli agenta przez zwierzchnika, najlepsza wydaje siê kombinacja wzmiankowanych rodków.
16
Mushtaq Khan [1996] argumentuje, ¿e model zaproponowany przez Shleifera i Vishnyego
ignoruje sposób, w jaki uprawnienia s¹ dystrybuowane, oraz wp³yw czynników politycznych na
ten proces. Autor, opieraj¹c siê na konstrukcji patronklient, wyró¿nia dwa typy: patrymonialny,
w którym w³adze pañstwowe (patroni) maj¹ przewagê i mo¿liwoæ d³ugoterminowego kszta³towania regu³, oraz klientystyczny, w którym wiêksz¹ si³¹ odznaczaj¹ siê organizacje klientów korumpuj¹ce w³adze pañstwowe. W drugim przypadku, zdaniem Khana, rz¹dz¹cy nie s¹ w stanie przeciwstawiæ siê zorganizowanym grupom klientystycznym i czêsto tworz¹ w³asne organizacje bior¹ce udzia³ w grabie¿y pañstwa. Khan zauwa¿a, ¿e o ile pierwszy typ nie prowadzi do du¿ych
strat w gospodarce (Korea), o tyle drugi powoduje znaczne spowolnienie wzrostu (Filipiny za
rz¹dów Marcosa).
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Wystêpowanie zjawisk korupcyjnych na szerok¹ skalê jest uwarunkowane
szeregiem ró¿norodnych czynników. Czêæ z nich staralimy siê zanalizowaæ
powy¿ej. Prawdopodobieñstwo, ¿e agent i kontrahent podejm¹ dzia³ania korupcyjne, bêdzie najwiêksze, gdy jednoczenie bêd¹ wystêpowa³y brak przejrzystoci regu³ i skutecznej kontroli oraz dyskrecjonalna w³adza agenta, który
zarazem bêdzie jedynym oferentem uprawnieñ, dóbr lub us³ug niezbêdnych
kontrahentowi.
Analiza ograniczona do badania charakteru struktur agencyjnych (monopolistycznej, fragmentarycznej), choæ nie t³umaczy ró¿nicy w poziomie korupcji pomiêdzy ró¿nymi krajami, to jednak pozwala wyci¹gn¹æ pewne wnioski co
do wp³ywu ró¿nych rozwi¹zañ agencyjnych na szybkoæ rozwoju gospodarczego. Rozwi¹zanie monopolistyczne, nawet jeli prowadzi do wysokiego poziomu pobieranych ³apówek, nie musi spowodowaæ spowolnienia wzrostu, czego
widomym przyk³adem s¹ pañstwa Azji Wschodniej, np. Korea. Przeciwnie
struktura fragmentaryczna, która nie powoduje tak wysokiego ogólnego poziomu ³apówek, mo¿e hamowaæ rozwój gospodarczy. Przyk³adem takiej sytuacji
mog¹ byæ Indie lub kraje afrykañskie.
Zdecydowanie wy¿szy poziom korupcji w takich krajach jak Bangladesz czy
Nigeria w porównaniu z Dani¹ czy Now¹ Zelandi¹ nie wynika z monopolistycznej pozycji agentów, a raczej z niejednoznacznoci kryteriów i zakresu
uznaniowoci w podejmowaniu decyzji. Analiza uwarunkowañ korupcji uzasadnia równie¿ naszym zdaniem powszechniejsze wystêpowanie korupcji
politycznej w porównaniu z tzw. street-level corruption. Politycy najwy¿szego
szczebla w porównaniu z urzêdnikami, policjantami czy lekarzami maj¹ daleko wiêksz¹ w³adzê dyskrecjonaln¹, a zarazem o wiele wiêksze mo¿liwoci torpedowania dzia³añ kontrolnych. Poza tym to w³anie politycy najwy¿szego
szczebla maj¹ najwiêkszy wp³yw na kszta³t przepisów obowi¹zuj¹cych w pañstwie. Dlatego w krajach takich jak Niemcy czy Francja, w których tzw. street-level corruption w praktyce odgrywa niewielk¹ b¹d wrêcz marginaln¹ rolê,
mo¿emy us³yszeæ o wielkich aferach korupcyjnych wród politycznych elit 17.

Podsumowanie
Problem korupcji obejmuje nie tylko sferê aktywnoci ekonomicznej, ale
równie¿ sferê kultury rozumianej jako pewna hierarchia norm i struktura instytucji nieformalnych, sferê prawa i instytucji formalnych, sferê polityki,
a tak¿e sferê szeroko pojêtych interakcji spo³ecznych. W konsekwencji korupcja jest przedmiotem zainteresowania praktycznie wszystkich nauk spo³ecz17
W ostatnim czasie najg³oniejsza by³a afera z nielegalnym finansowaniem CDU w Niemczech. W pañstwach demokratycznych korupcja polityczna mo¿e byæ postrzegana nie tylko jako
dodatkowa forma finansowania partii politycznych, ale równie¿ jako forma ubezpieczania siê polityków na wypadek przegranych wyborów, np. podczas pe³nienia funkcji publicznej polityk nieformalnie reprezentuje interesy jakiej firmy, by po zakoñczeniu kadencji obj¹æ w tej firmie dobrze op³acane stanowisko.
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nych. Arnold J. Heidenheimer18 wyró¿ni³ w zwi¹zku z tym trzy kategorie definicji korupcji:
1. Te, które koncentruj¹ siê na urzêdniku publicznym i dotycz¹ ³amania regu³
prawnych oraz norm i zobowi¹zañ w imiê prywatnych korzyci.
2. Definicje koncentruj¹ce siê na interesie spo³ecznym, które podkrelaj¹
zdradê interesu spo³ecznego przez stawianie korzyci partykularnych ponad spo³eczne.
3. Definicje rynkowe, traktuj¹ce korupcjê jako rodek maksymalizacji,
swego rodzaju szczególn¹ umiejêtnoæ, któr¹ posiadaj¹ urzêdnicy publiczni i dziêki której maksymalizuj¹ korzyci po uwzglêdnieniu popytu i poda¿y, które istniej¹ na specyficznym rynku, na którym funkcjonuj¹.
Definicje sformu³owane przez socjologów, prawników czy przedstawicieli
nauk politycznych pozwalaj¹ wskazaæ na kilka szczególnych cech korupcji:
1. Korupcja wystêpuje na styku sfery publicznej i prywatnej.
2. Korupcja wystêpuje w sytuacji konfliktu interesów.
3. Istotnym elementem korupcji jest nadu¿ycie sprawowanej w³adzy w celu
osi¹gniêcia osobistych korzyci.
4. To, co jest postrzegane przez ludzi jako korupcja, niekoniecznie musi byæ
przestêpstwem, z kolei niektóre przestêpstwa s¹ traktowane przez ludzi
jako dzia³ania dopuszczalne.
5. Formy korupcji s¹ historycznie i kulturowo zmienne.
Definicje te, jak wynika z punktu 1., pomijaj¹ sytuacje korupcji wystêpuj¹ce wy³¹cznie w sferze publicznej lub wy³¹cznie w sferze prywatnej19. Powy¿sze propozycje ze zrozumia³ych wzglêdów pomijaj¹ równie¿ aspekt ekonomiczny dzia³añ korupcyjnych. W naszych rozwa¿aniach skoncentrowalimy
siê na ostatnim punkcie w klasyfikacji Heidenheimera, to jest analizie korupcji jako zjawisku gospodarczym. W wykorzystywanym przez nas podejciu
agencyjnym korupcja definiowana jest jako forma kontraktu zawieranego
pomiêdzy a g e n t e m i k o n t r a h e n t e m. Wyniki analizy ró¿nych rodzajów
korupcji, struktur agencyjnych i towarzysz¹cych im rozwi¹zañ instytucjonalnych, choæ niepe³ne, pozwalaj¹ na postawienie kilku wniosków nieco ogólniejszej natury co do wp³ywu korupcji na gospodarkê.
Ze wzglêdu na dominuj¹cy rodzaj korupcji mo¿na wyró¿niæ kilka profilów
funkcjonowania gospodarki. Najkorzystniejsz¹ sytuacj¹ dla rozwoju gospodarczego jest wystêpowanie korupcji politycznej. Z t¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku wiêkszoci pañstw wysoko rozwiniêtych. Korupcja polityczna powoduje pojawienie siê kosztów zewnêtrznych, jednak zak³ócenia
przez nie wprowadzane nie s¹ bardzo du¿e. Sytuacja, kiedy wystêpuje równie¿ nieszczególnie rozpowszechniona korupcja biurokratyczna, typowa dla
niektórych pañstw rozwiniêtych oraz grupy pañstw rozwijaj¹cych siê, równie¿
18

W: [Heidenheimer, Johnston, Leivine, 1989]; por. te¿ [Werner, 1983].
Na znaczenie korupcji wewn¹trz sfery publicznej zwracaj¹ uwagê badacze korupcji
w ZSRR, np. A. V. Ledeneva [1998]; J. Smaga [2000].
19
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nie stanowi powa¿nej przeszkody w rozwoju, choæ na pewno go opónia20.
Oprócz zak³óceñ informacyjnych pojawiaj¹ siê bowiem dodatkowe koszty
dzia³alnoci rynkowej. W powy¿szych przypadkach korupcjê mo¿na traktowaæ
jako zjawisko marginalne z punktu widzenia ca³oci systemu.
Du¿o niebezpieczniejsze s¹ dwie formy korupcji. Pierwsza to wszechogarniaj¹ca anarchiczna korupcja biurokratyczna, zw³aszcza street-level corruption, utrudniaj¹ca, albo wrêcz uniemo¿liwiaj¹ca dzia³anie zgodne z racjonalnymi oczekiwaniami. Druga to zorganizowana korupcja w pañstwie ³upie¿czym, czyli odbywaj¹ca siê w wietle prawa korupcja urzêdników wy¿szego
szczebla i korupcja polityczna. Te dwa rodzaje korupcji, jeli wystêpuj¹, decyduj¹ o funkcjonowaniu ca³ego systemu spo³eczno-ekonomicznego. Ich wystêpowanie jest mo¿liwe tylko w przypadku, gdy agenci znajduj¹ siê w pozycji
monopolisty (szczególnie w formule struktury fragmentarycznej), posiadaj¹
bardzo szeroki zakres w³adzy dyskrecjonalnej, a regu³y i przepisy s¹ niejednoznaczne i podlegaj¹ nieustannym zmianom.
Przedstawione powy¿ej spostrze¿enia mo¿na wykorzystaæ do badania korupcji w Polsce. Ze wzglêdu na brak zobiektywizowanych miar korupcji21
i brak dobrych danych ilociowych wydaje siê, ¿e obiecuj¹cym kierunkiem
analizy jest badanie uwarunkowañ korupcji. Polegaæ ono mo¿e na odtworzeniu struktur agencyjnych biurokracji (w tym badaniu ich ewolucji), które odbijaj¹ siê na formach i rozmiarach korupcji. Kolejn¹ istotn¹ zmienn¹ jest stopieñ ryzyka, które ponosi zarówno agent, jak i kontrahent. Ryzyko jest z kolei
funkcj¹ czynników nieekonomicznych, m.in. kultury organizacji, skutecznoci
egzekwowania i struktury prawa. Wydaje siê, ¿e wykorzystuj¹c dorobek ró¿nych nauk spo³ecznych, mo¿na uzyskaæ pe³niejszy obraz zjawisk korupcyjnych
i ustaliæ ich przybli¿one rozmiary w Polsce.
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Aneks

Tabela 1.

Indeks CPI Transparency International22
Miejsce
23

1

Pañstwo

CPI 2001

CPI 2000

Finlandia

9,9

10,0

2

Dania

9,5

9,8

3

Nowa Zelandia

9,4

9,4

4

Islandia

9,2

9,1

4

Singapur

9,2

9,1

6

Szwecja

9,0

9,4

7

Kanada

8,9

9,2

8

Holandia

8,8

8,9

9

Luksemburg

8,7

8,6

10

Norwegia

8,6

9,1

11

Australia

8,5

8,3

12

Szwajcaria

8,4

8,6

13

Wielka Brytania

8,3

8,7

14

Hongkong

7,9

7,7

15

Austria

7,8

7,7

16

Izrael

7,6

6,6

16

Stany Zjednoczone

7,6

7,8

18

Chile

7,5

7,4

18

Irlandia

7,5

7,2

20

Niemcy

7,4

7,6

21

Japonia

7,1

6,4

22

Hiszpania

7,0

7,0

23

Francja

6,7

6,7

22
Wskanik Corruption Perception Index konstruowany jest na podstawie opinii inwestorów
zagranicznych, przedsiêbiorców, analityków rynku gospodarczego i politycznego itp.
23
Ranking odnosi siê do wskanika z 2001 roku.
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Miejsce

Pañstwo

CPI 2001

CPI 2000

24

Belgia

6,6

6,1

25

Portugalia

6,3

6,4

26

Botswana

6,0

6,0

27

Tajwan

5,9

5,5

28

Estonia

5,6

5,7

29

W³ochy

5,5

4,6

30

Namibia

5,4

5,4

31

Wêgry

5,3

5,2

31

Trynidad i Tobago

5,3



31

Tunezja

5,3

5,2

34

S³owenia

5,2

5,5

35

Urugwaj

5,1



36

Malezja

5,0

4,8

37

Jordania

4,9

4,6

38

Litwa

4,8

4,1

38

RPA

4,8

5,0

40

Kostaryka

4,5

5,4

40

Mauritius

4,5

4,7

42

Grecja

4,2

4,9

42

Korea Po³udniowa

4,2

4,0

44

Peru

4,1

4,4

44

Polska

4,1

4,1

46

Brazylia

4,0

3,9

47

Bu³garia

3,9

3,5

47

Chorwacja

3,9

3,7

47

Czechy

3,9

4,3

50

Kolumbia

3,8

3,2

51

Meksyk

3,7

3,3

51

Panama

3,7



51

S³owacja

3,7

3,5

54

Egipt

3,6

3,1

54

Salwador

3,6

4,1

54

Turcja

3,6

3,8

57

Argentyna

3,5

3,5

57

Chiny

3,5

3,1
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Miejsce

182

Pañstwo

CPI 2001

CPI 2000

59

Ghana

3,4

3,5

59

£otwa

3,4

3,4

61

Malawi

3,2

4,1

61

Tajlandia

3,2

3,2

63

Dominikana

3,1



63

Mo³dawia

3,1

2,6

65

Filipiny

2,9

2,8

65

Gwatemala

2,9



65

Senegal

2,9

3,5

65

Zimbabwe

2,9

3,0

69

Rumunia

2,8

2,9

69

Wenezuela

2,8

2,7

71

Honduras

2,7



71

Indie

2,7

2,8

71

Kazachstan

2,7

3,0

71

Uzbekistan

2,7

2,4

75

Wietnam

2,6

2,5

75

Zambia

2,6

3,4

77

Wybrze¿e Koci S³oniowej

2,4

2,7

77

Nikaragua

2,4



79

Ekwador

2,3

2,6

79

Pakistan

2,3



79

Rosja

2,3

2,1

82

Tanzania

2,2

2,5

83

Ukraina

2,1

1,5

84

Azerbejd¿an

2,0

1,5

84

Boliwia

2,0

2,7

84

Kamerun

2,0

2,0

84

Kenia

2,0

2,1

88

Indonezja

1,9

1,7

88

Uganda

1,9

2,3

90

Nigeria

1,0

1,2

91

Bangladesz

0,4
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Abstract

Corruption. A Review of Selected Conceptions
The authors present theories of corruption taking into consideration the
typology of Arnold J. Heidenheimer, who divided the corruption theories into
those which concentrate on the public official and concern the breaking of the
rules of the law and those according to which corruption is a particular kind of
market phenomenon. In the first part of the text there are presented non-economical formulations of the problem of corruption and thus such which can be
placed within the two first categories of Heidenheimers typology. In accordance with the perspective adopted in the article it is an attempt to present
non-economic, institutional conditions of corruption. In successive parts of the
article corruption is defined as a contract referring to the works of Susan
Rose-Ackerman, Edward Banfield, Gary Becker and Gary Stigler. The structure
of the corruption contract and the conditions on which it is concluded were subjected to analysis. On the basis of this analysis the authors indicate that an essential influence on the scale and structure of corruption is exerted on the one
hand by agency structures of the administration and on the other hand cultural
conditions.
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