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Korrupció okai

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 9. osztályosok számára

III. A csalás, a korrupció természetéről és a tisztességről

A bűnözésről – így a lopásról, erőszakos gazdasági tranzakciókról, korrupcióról és az ezek
há erében megbúvó erkölcsi gyengeségről számtalan magyarázó elv létezik. A szakirodalom
elsősorban a szülőket, a közvetlen környezetet hibáztatja az erkölcsi tökéletlenségért, de
legalább ilyen fontos kiváltó ok lehet a javak szűkössége is (nincs elég pénz, vagyontárgy stb.).
Kedvezőtlen esetben az erkölcsi gyengeség agresszióval társul.

M eghatározás

A  korrupció olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek
során valaki pénzért vagy más ju atásért cserébe jogosulatlan előnyhöz ju at
másokat.

Kérem a következőt! Dr. Bubo

politikai
közigazgatási
rendőri
katonai
gazdasági korrupciót.

Korrupció a világban

 
Nemzetközi verseny:  Minél nagyobb szerepet játszik egy ado  ország a nemzetközi

versenyben, annál kisebb a korrupció – mivel a versenynek közvetítő szerepe van a jogellenes
cselekedetek korlátozásában.

B izalom:  Az olyan gazdaságokban, ahol az emberek nem bíznak egymásban, o  az állam
és intézmények sem képesek szavatolni a tranzakciók biztonságát, vagy mérsékelni a
bizonytalanságot.

Normák:  A társadalmi normák, uralkodó vallási nézet szintén hat a korrupció mértékére.
Vallási sokszínűség:  Azokban az országokban, ahol többnyire protestánsok élnek, vagy

jellemző a vallási sokszínűség, alacsonyabb a korrupció.
Az oktatás színvonala:  Az iskolázo ság mértéke ugyancsak csökkenti a korrupcióra való

hajlandóságot (Ali-Hodan, 2003).
E nnek ellentmond, hogy sokszor a legintelligensebb követik el a legnagyobb csalásokat. Ami
nem véletlen, hiszen a mások eszén való túljáráshoz gondolkozni kell. Más kérdés, hogy milyen
értékrendszerrel vagy erkölcsiséggel rendelkeznek az ilyen emberek. 

S zegénység:  A korrupció és a szegénység mértéke kéz a kézben jár. A gazdasági nívó
közvetlen és közvete  módon hatással van egy nemzetgazdaságban levő korrupció szintjére. A
szegénység, inkább hajlamosít a korrupcióra, pl. a kenő –és csúszópénzek, hálapénzek
elfogadására.

Ideje felébredni!

Idézet

„A párt- és kampányfinanszírozás átláthatatlansága és az ezzel szorosan összefüggő
túlbonyolíto  közbeszerzési rendszer a hazai korrupció melegágya. Az a tény, hogy
korrupciós esetek csak rendkívül ritkán végződnek felelősségre vonással (és amelyek igen,
azok nagyrészt a kisebb károkozással járó esetek) erősítik azt a feltételezést, hogy a
korrupt magatartás, ügyintézés és üzletvitel nem kockázatos Magyarországon. A szoros
kapcsolati hálókon keresztül megvalósíto  korrupt tranzakciók a válságból való kilábalás
és a gazdasági növekedés gátjává váltak.” (Transparency International, 2009)

Felhasznált irodalom:
Transparency International, 2009: Magyarország maradt a korrupciós lista középmezőnyében.
Internetes letöltés: h p://www.transparency.hu/CPI_2009. Letöltés ideje: 2011. november 14.
(Ali – Hodan, 2003)

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
Felelős kiadó: O TP  Fáy András Alapítvány 
Felelős: Schrankó Péter, alapítványi ügyvivő és dr. Sarkady-Kiss Lilla, projektvezető
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