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Giulia Dallera és mt. (Imperial College London) és mt. három külön megkérdezési 

fordulóban kérdeztek meg több mint 83.000 európai polgárt 28 európai országból a 

korrupció helyzetéről (beleértve az egészségügyi korrupciót). Az egészségügyi 

rendszerben megnyilvánuló korrupció megbízható indikátorának az ún. informális 

pénzmozgásokat, tehát a polgárok által az egészségügyi szolgáltató vagy intézmény részére 

megfelelő indokolás nélkül tett direkt pénzátadást tekintették. Következtetésük szerint a 

korrupció az Európai Unióban 2013 és 2019 között növekedett, miközben a korrupció 

észlelése, tükrözése összességében csökkent.  

A betegek által a szolgáltatók részére való informális pénzfizetés prevalenciája az Európai 

Unióban 2013-ban 3,6%, 2017-ben 3,2%, 2019-ben 3,8% volt. Az ilyen jellegű 

pénzmozgások szélső értékei: 2013-ban Finnországban 0,2%, Litvániában 15,8%; 2019-

ben Svédországban 0, Ausztriában 11,8%. A zsebből fizetés szokása a nyugat-európai 

országokban 2019-ben sokkal gyakoribb volt mint 2013-ban. Az észak- és kelet-európai 

országok közötti különbség stabil volt, jóllehet Romániában és Litvániában csökkenés 

következett be.  

A korrupció iránti közfigyelem mértéke, azok aránya, akik odafigyelnek a jelenségre 

Európában 2013-ban 33,6%, 2017-ben 31%, 2019-ben 27% volt.“ A különbség a vizsgálat 

időtartama alatt a keleti és északi országok között állt fenn. Svédország volt az egyetlen 

észak-európai ország, ahol a nyilvánosan észlelt korrupció 2019-ben magasabb volt mint 

2013-ban. A korrupció nyilvános észlelése Görögországban volt a legmagasabb (2013-ban 

81,3%, 2017-ben 81%, 2019-ben 80,6%) és Finnországban a legalacsonyabb (2013-ban 

3,9%, 2019-ben 5%).  

Az informális pénzmozgások prevalenciája az EU-ban 2013 és 2019 között 14%-kal 

növekedett. A korrupció mértéke Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, 

Horvátországban, Dániában, Lettországban és Luxemburgban statisztikailag 

szignifikánsan növekedett, Németországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában 

csökkent. Olaszországban is csökkent de statisztikailag nem szignifikánsan.  

Az egészségügyi korrupció és az egészségügyi kiadások GDP-ből való részesedése: 2013-

ban az informális pénzmozgások prevalenciája a GDP-ből az egészségügyi fordított 

minden egyes plusz százalékpont mellett 25%-kal csökkent.  
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