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SONDAJUL TRANSPARENCY INTERNATIONAL ARATĂ 
PUTERNICA ÎNGRIJORAREA A PUBLICULUI FAŢĂ DE 

CORUPŢIE  
                Progresul nu este încă reflectat în opinia publică  
 
 
Barometrul Coruptiei Globale 2005 atrage atenţia asupra îngrijorării existente la nivel 
global în ceea ce priveşte răspândirea corupţiei. Barometrul este realizat pe baza unui 
sondaj Gallup efectuat in numele Transparency International pentru Ziua Internaţionala 
Anti-Coruptie 2005. 
 
Huguette Labelle, Preşedintele Transparency International, declară că “Sondajul de azi 
arată că majoritatea oamenilor consideră corupţia a fi puternic înrădăcinată în ţările lor”. 
“Atunci când o tânără mamă săracă ajunge să considere că guvernul statului ei îşi pune 
interesele proprii mai presus de interesele copilului ei, sau când asigurarea unor servicii, 
cum ar fi serviciile de bază pentru creşterea unui copil, sunt obţinute in schimbul dării de 
mita, speranţele sale de viitor sunt zădărnicite. Dar corupţia adânc înrădăcinată poate fi 
eradicată dacă oamenii şi-ar da mâna în schimbarea sistemului care o facilitează.” 

Experienţe personale în privinţa dării de mită 
Barometrul indică faptul că impactul pe care îl are corupţia asupra vieţii personale si 
familiale este cel mai dramatic în căminele sărace. În plus, cetăţenii din ţările cu venituri 
scăzute tind să plătească un procent semnificativ mai mare din veniturile lor pentru mită 
decât cei din ţările cu venituri ridicate. 

O viziune globală asupra corupţiei 
Aproape 55.000 de persoane din 69 de ţări au fost subiectul sondajului în perioada mai-
octombrie 2005 în scopul evaluării percepţiei lor asupra corupţiei. 
 
� Rugaţi să indice gradul de modificare din cursul ultimilor trei ani, majoritatea 

cetăţenilor din 48 de ţări din totalul de 69 a indicat creşterea corupţiei. 
� În şase ţări, viziunea cetăţenilor indică scăderea nivelului de corupţie în acea 

perioadă in:  Columbia, Georgia, Indonezia, Hong Kong, Kenia si Singapore. 
� În 13 tari - Bolivia, Costa Rica, Republica Dominicana, Ecuador, India, Israel, 

Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguai, Peru, Filipine si Venezuela – mai mult de 
50% din cei intervievaţi au indicat o creştere importanta a corupţiei. 

� Respondenţii din ţările Africii şi Americii Latine sunt cei mai pesimişti în legătură cu 
ceea ce s-a întâmplat în ţările lor. 
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Privind perspectivele următorilor trei ani, imaginea este mai puţin pesimistă: 
 
� În 12 tari, majoritatea populaţiei se aşteaptă la scăderea nivelului de corupţie, 

indonezienii fiind cei mai optimişti (63% cu aşteptări de scădere drastică a corupţiei). 
� Cele mai optimiste ţări, potrivit sondajului sunt: Indonezia, Kosovo, Nigeria si 

Uruguai. 
� Cele mai pesimiste ţări sunt: Costa Rica, Ecuador, India, Nicaragua si Filipine. 
� Din perspectiva regională, Africa se prezintă ca o regiune cu un optimism relativ. 
 
David Nussbaum, Director Executiv al Transparency International a declarat că: “Ca şi o 
boală gravă, corupţia poate fi anticipată, prevenită si eradicată”. “Barometrul de Corupţie 
Globală oferă o analiză dură, dar tratamentul efectiv este la îndemană. Schimbări legale 
ca de exemplu coduri împotriva corupţiei sau convenţii sunt in proces de implementare. 
Companiile introduc programe împotriva corupţiei. Lumea se întoarce împotriva celor 
corupţi.” 
 

Perspective regionale  

 
Europa Centrală si de Est si Asia Centrală 
 
� Subiecţii din Kosovo, Ucraina si România sunt cei mai optimişti, cel puţin o treime 

fiind de părere ca situaţia se va îmbunătăţi. În România, 36% din populaţie nu crede 
că nivelul de corupţie se va schimba în următorii 3 ani. (pentru mai multe detalii vezi 
anexa1) 

� Cetăţenii din Bosnia si Hertegovina si Rusia sunt mai pesimişti, cu 40 si 50 la suta 
dintre subiecţi având păreri negative despre viitor. 

 
America Latină 
 
� Jumătate din subiecţii din cinci ţări - Costa Rica, Ecuador, Mexic, Nicaragua si 

Venezuela – sunt pesimişti în ceea ce priveşte viitorul, prevăzând o creştere a 
corupţiei. Cetăţenii din Nicaragua sunt cei mai pesimişti, 6 din 10 fiind de părere ca 
situaţia se va înrăutăţi. 

� Subiecţii din  Chile, Columbia si in special Uruguai sunt foarte încrezători in ceea ce 
priveşte viitorul. 

 
Asia 
 
� In timp ce cetăţenii din Filipine si India îsi exprima îngrijorarea pentru viitor în ceea 

ce priveşte nivelul corupţiei în tarile lor, aproximativ 60 la suta sunt de părere că 
situaţia se va inrautati, indonezienii sunt mai optimişti decât anul trecut, 63 la suta 
asteptând imbunatăţiri semnificative. 

 
Ţările care sunt pesimiste sau optimiste despre trecutul lor tind să adopte aceeaşi 
viziune despre viitorul lor. 
 
� În SUA şi Germania 65% si respectiv 66% din cei intervievaţi cred că în ultimii trei 

ani corupţia s-a agravat, iar 56% si respectiv 57% se asteaptă ca acest proces să 
continue. 



 

-Transparency International Global Corruption Barometer 2005, page 4 of 9 - 

� In viziunea a 48% dintre kenieni, corupţia a scăzut in ultimii trei ani, si 43% cred că 
acest trend va continua. 

� Similar, viziuni pozitive privind ultimii trei ani in Columbia, Indonezia, si Turcia sunt 
reflectate în optimismul lor privind viitorul. 

� În cazul României, 37% din populaţie crede că a crescut corupţia şi doar 19% crede 
că a scăzut, iar 34% nu au perceput nici o diferenţă (pentru mai multe detalii vezi 
anexa 2) 

 
 
Cu toate acestea, sunt ţări ale căror perspective privind viitorul par a diferi faţă de 
prezentul recent. Publicul din Etiopia, Nigeria, Gana, Kosovo, Macedonia, si Uruguai, de 
exemplu, este vizibil mai optimist decât sugerează experienţa lor.  
 
În anumite ţări, pesimismul poate indica de fapt un anumit progres in atitudinea fata de 
corupţie datorita conştientizării crescute a corupţiei care rezultă din eforturile vizibile 
împotriva corupţiei. Cu toate acestea, pesimismul poate rezulta dintr-o absenţă 
desăvârşită a voinţei politice de a lupta împotriva corupţiei, sau a lipsei de eficienţă in 
această luptă. Insuficienta cunoaştere despre reformele in desfăşurare va diminua 
susţinerea publică pentru guverne şi alte organisme care lupta împotriva mitei şi a 
corupţiei. 
 
Cât de comună este darea de mita? 
 
Răspândirea mitei variază considerabil. Pe de o parte, un procentaj foarte scăzut al 
familiilor provenite din ţările cu venituri ridicate au dat mită în decursul anilor trecuţi. Pe 
de altă parte, o proporţie foarte mare dintre familiile din ţările Central şi Est Europene, 
Africane si din America Latina au dat mita in decursul ultimelor 12 luni. 
 
Tabel: Ţările si răspândirea mitei: 

31%-50% Camerun, Paraguay, 
Cambogia, Mexic 

11%-30% Etiopia, Gana, Guatemala, 
Lituania, Moldova, Nigeria, 
România, Togo, Bolivia, 
Republica Ceha, Republica 
Dominicana, Ecuador, 
Grecia, Indonezia, India, 
Kenya, Pakistan, Peru, 
Rusia, Senegal, Serbia, 
Ucraina 

Întrebare – in ultimele 12 
luni aţi oferit 
dumneavoastră sau 
altcineva apropiat 
dumneavoastră mita sub 
orice forma? 

5%-10% Argentina, Bulgaria, Bosnia 
si Herzegovina, Columbia, 
Croatia, Kosovo, 
Luxembourg, Macedonia, 
Malaysia, Nicaragua, 
Panama, Filipine, Polonia, 
Africa de Sud, Tailanda, 
Turcia, Venezuela 
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sub 5% Austria, Canada, Costa 
Rica, Danemarca, Spania, 
Finlanda, Franta, 
Germania, Hong Kong, 
Islanda, Irlanda, Israel, 
Japonia, Corea de Sud, 
Olanda, Norvegia, 
Portugalia, Singapore, 
Elvetia, Taiwan, Marea 
Britanie, Uruguay, Statele 
Unite ale Americii. 

Sursa: Transperancy International, Barometrul Global al Coruptiei, 2005 
 
Potrivit sondajului, tările în care predomină darea de mită sunt cele din America Latină 
(Guatemala, Mexic si Paraguay), Africa (Camerun, Etiopia, Gana, Nigeria si Togo), 
Europa Centrală şi de Est (Lituania, Moldova si România) si Asia (Cambogia), iar cel 
puţin o cincime dintre cei chestionaţi au răspuns ca au fost nevoiţi sa dea mită in cursul 
ultimului an. 
 
Cei săraci plătesc mai mult 
 
Venitul pe cap de locuitor si puterea de cumpărare variază substanţial de la o ţara la 
alta, însemnând că importanta economică a mitei pentru un individ sau o familie diferă 
de la o tara la alta. Barometrul include persoane chestionate din 19 tari. De la data la 
care s-a făcut acest sondaj şi până acum se pare că în Africa se plateşte procentual cel 
mai mult prin mită din venitul lor anual. 
Familiile din Camerun, Gana si Nigeria par a fi subiecţii unor mite ridicate – între o 
cincime şi o treime din venitul pe cap de locuitor. 
În India, Kenya, Moldova, Togo şi Ucraina, familiile plătesc între 10 % si 20 % din venitul 
pe cap de locuitor drept mită. 
 
Tabel: Mărimea mitei comparată cu PIB-ul pe cap de locuitor 
 

> 20% Camerun, Gana, Nigeria 
10-20% India, Kenya, Moldova, 

Togo, Ucraina 

Media sumelor plătite ca 
mita pe cap de familie anul 
trecut, ca procentaj din PIB-
ul pe cap de locuitor (2003) <10% Bolivia, Republica 

Dominicana, Guatemala, 
Lituania, Mexic, Pakistan, 
Paraguay, Peru, Romania, 
Rusia, Serbia 

Sursa: Transparency International, Barometrul Global al Coruptiei, 2005 
 
Potrivit acestor estimări, suma medie a mitelor plătite pe cap de familie anual variază in 
cele 19 tari, de la 36$ in Paraguay pana la 205$ in Camerun. Aceste diferente pot fi 
observate si la nivel economic in comparaţie cu tarile din aceiaşi regiune. În unele tari, 
mitele de valoare mica pot fi plătite frecvent. In altele, mitele pot fi mai puţin frecvente 
dar ca valoare mai mari. 
 
Tabel: Cat de mult se cheltuie pentru mita 
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Mite plătite de membrii unei 
familii in ultimele 12 luni 

Valoare nominala 
exprimata in USD 

Suma echivalentă puterii de 
cumpărare in USD (2003) 

Bolivia 66 190 
Camerun 205 560 
Republica Dominicana 76 274 
Gana 181 1095 
Guatemala 147 303 
India 102 523 
Kenya 50 114 
Lituania 195 432 
Mexic 111 166 
Moldova 86 280 
Nigeria 114 280 
Pakistan 45 169 
Paraguay 36 158 
Peru 69 164 
Romania 56 154 
Rusia 129 393 
Serbia 171 Fara informaţii 
Togo 46 216 
Ucraina 160 860 
Sursa: Transparency International, Barometrul Global al Coruptiei. 2005 si Indicatorii de 
Dezvoltare Online ai Băncii Mondiale, http://publications.worldbank.org/WDI/. 
 
De ce dau oamenii mita? 
 
Mita este de obicei o tranzacţie ascunsă sau tacită. O plată ilegala poate fi inteleasă ca 
fiind necesară pentru a obţine un serviciu gratuit sau pentru a grăbi obţinerea unei 
aprobări, cum ar fi un permis de munca sau o licenţa sau pentru a rezolva o problemă, 
chiar şi când mita nu este cerută în mod explicit. 
În cele 20 de tari studiate, majoritatea celor chestionaţi in Bolivia, Republica 
Dominicana, Etiopia, India, Mexic, Nigeria, Paraguay si Peru au răspuns ca au dat mita 
pentru că li s-a solicitat în mod direct. 
Aproximativ o jumătate din cei care au dat mita in Gana, Moldova si Pakistan au răspuns 
la fel. 
Cu toate acestea, majoritatea celor chestionaţi din Lituania, Romania, Rusia, Serbia si 
Ucraina a răspuns că au dat mita pentru a obţine un serviciu public la care aveau 
 dreptul. 
“Cererea nerostită de mită nu înseamnă o forma mai mica de corupţie decât o solicitare 
directa de mituire, în special daca prin refuzul de a plăti înseamnă ca nu vei mai primi 
medicamentele necesare pentru a rămâne în viaţă,” afirmă Huguette Labelle. 
 

Corupţia se întâlneşte frecvent în multe sectoare: şi de aceasta dată, politica este 
în top 
Într-o mare parte a sectoarelor care afectează viaţa de zi cu zi, Barometrul Global de 
Corupţie 2005 susţine că în continuare corupţia afectează viaţa persoanelor din întreaga 
lume şi le pune în pericol posibilitatea de a beneficia de drepturile omului si serviciile 
publice. 
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Şi În al doilea an, partidele politice sunt receptate ca fiind cel mai corupt sector. În urma 
unei cercetări realizate în acest an, 45 din 69 de ţări au clasificat partidele politice în 
topul clasamentului. La 4.0 pe o scara de la 1 la 5, 5 însemnând “extrem de corupt”, 
corupţia politică reprezintă o problemă deosebită pentru respondenţi. Parlamentele (3.7) 
si poliţia (3.6) urmăresc partidele foarte îndeaproape.  

“Pestele de la cap se-mpute,” spune David Nussbaum. “Când un guvern este corupt la 
nivel înalt, puterea de a face reforma sta in puterea celor mai puţin capabili sa o facă.”  
 
Grafic: Domeniile si instituţiile cele mai afectate de corupţie 

Graph 1: Sectors and institutions most affected by corruption
(1 - not at all corrupt ... 5 - extremely corrupt)
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Sursa: Transparency International Global Corruption Barometer 2005 
 
 
Trei sferturi din toţi respondenţii indică că viaţa politică din ţara lor este afectată de  
corupţie la un nivel moderat sau înalt. 
 
Acestă percepţie a unei corupţii generalizate în privinţa partidelor politice transcede 
regiunile şi chiar puterea de cumpărare. 

� printre ţările cu venit ridicat, cetăţenii din Franta, Italia, Grecia, Japonia, Israel, şi 
Taiwan, au avut dubii serioase referitoare la integritatea partidelor politice. 

� respondenţii din ţările cu venituri medii precum Mexic, Panama, Argentina, şi 
Costa Rica precum si din cele cu venituri scăzute precum Bolivia, Ecuador, şi 
Paraguay au îngrijorări similare. 

� În România, percepţia este că cele mai corupte sectoare sunt cel al partidelor 
politice şi sistemul vamal, urmate de sistemul legal şi justiţie; de legislativ, poliţie 
şi sistemul medical. (pentru mai multe detalii vezi anexa 3) 

  
Nu toate ţările au indicat partidele politice ca fiind sectorul cel mai corupt.  
 



 

-Transparency International Global Corruption Barometer 2005, page 8 of 9 - 

� În multe din ţările din Europa Centrală şi de Est, printre care şi Bulgaria, Kosovo, 
Moldova, România, Serbia şi Ucraina, consideră funcţionarii vamali ca fiind cei mai 
corupţi; 

� În Africa (Camerun, Gana, Kenya, Nigeria, Senegal şi Africa de Sud) şi America 
Latină (Republica Dominicană, Guatemala, Mexic, Peru şi Venezuela) consideră 
poliţia şi sistemul legal / juridic ca fiind cei mai corupţi;  

� În mai multe state cu venituri ridicate, ca Danemarca, Olanda şi Norvegia sectorul 
afacerilor şi media sunt considerate cele mai corupte. 

� Etiopia şi Turcia au indicat sectorul agenţiilor fiscale ca fiind cel mai corupt. Şi 
subiecţii din Asia şi America Latină şi-au manifestat îngrijorarea faţă de acest sector. 

�  În timp ce doar cetăţenii din Kosovo indică sectorul lor medical ca fiind cel 
mai corupt, cei din celelalte ţări din regiune cum sunt Bulgaria, Moldova, 
Polonia, Serbia şi Ucraina indică o rată relativ scăzută a acestuia. Subiecţii din 
Camerun, India, Nicaragua, Pakistan şi Turcia au aceeaşi opinie; 

� În România, percepţia este că cele mai corupte sectoare sunt cel al partidelor politice 
şi sistemul vamal, urmate de sistemul judiciar, de legislativ, poliţie şi sistemul 
medical. (pentru mai multe detalii vezi anexa 3) 

  
 
Nu toate ţările au indicat partidele politice ca fiind sectorul cel mai corupt.  
 
� În multe din ţările din Europa Centrală şi de Est, printre care şi Bulgaria, Kosovo, 

Moldova, România, Serbia şi Ucraina, consideră funcţionarii vamali ca fiind cei mai 
corupţi; 

� În Africa (Camerun, Gana, Kenya, Nigeria, Senegal şi Africa de Sud) şi America 
Latină (Republica Dominicană, Guatemala, Mexic, Peru şi Venezuela) consideră 
poliţia şi sistemul judiciar ca fiind cele mai corupte;  

� În mai multe state cu venituri ridicate, ca Danemarca, Olanda şi Norvegia sectorul 
afacerilor şi media sunt considerate cele mai corupte. 

� Etiopia şi Turcia au indicat sectorul agenţiilor fiscale ca fiind cel mai corupt. Şi 
subiecţii din Asia şi America Latină şi-au manifestat îngrijorarea faţă de acest sector. 

�  În timp ce doar cetăţenii din Kosovo indică sectorul lor medical ca fiind cel 
mai corupt, cei din celelalte ţări din regiune cum sunt Bulgaria, Moldova, 
Polonia, Serbia şi Ucraina indică o rată relativ scăzută a acestuia. Subiecţii din 
Camerun, India, Nicaragua, Pakistan şi Turcia au aceeaşi opinie.   

 

Tabel:  Cele mai corupte sectoare in functie de regiune 

ASIA  
(12 ţări) 

Partide 
Politice 4.2 

Parlament / 
Legislatură 3.9 Poliţie 3.9 

 
Venituri 
impozabile 3.5 
 

AFRICA  
(8 ţări) 

Poliţie 4.4 
Partide Politice 
4.2 

Impozite 4.0 
Parlament / 
Legislatură 3.8 

EUROPA DE 
VEST 
(16 ţări) 

Partide 
Politice3.7 

Parlament / 
Legislatură 3.3 

Afaceri / 
sectorul privat 
3.3 

Mass media 3.3 

C.E.EUROPE 
(14 ţări) 

Poliţie 4.0 Partide Politice4.0 
Parlament / 
Legislatură 3.9 

Sistemul legal / 
judecătoresc 3.9 
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LAC 
(15 ţări) 

Partide 
Politice4.5 

Parlament / 
Legislatură 4.4 

Poliţie 4.3 
Sistemul legal / 
judecătoresc 4.3 

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2005 

 

De ce se măsoară opinia publică asupra corupţiei? 
Rezultatele sondajului de astăzi pun bazele acţiunilor anticorupţie iniţiate de guverne, 
instituţii internaţionale, societatea civilă şi persoane fizice. Cunoaşterea felului în care 
oamenii percep şi experimentează corupţia este esenţială în luarea de măsuri  împotriva 
corupţiei. Detectând sectoarele sociale cele mai afectate de corupţie, Barometrul 
corupţiei Globale 2005 al Transparency International poate deveni un catalizator pentru 
reformă. Felul în care oamenii percep extinderea corupţiei de-a lungul timpului poate, de 
asemenea, reprezenta o evaluare a succesului pe termen lung a politicilor şi iniţiativelor  
împotriva corupţie lansate de guvern. 
 
Un progres considerabil a fost făcut prin acţiuni internaţionale comune, cum ar fi 
adoptarea Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei în data de 9 Decembrie 2003, 
de Ziua Internaţională împotriva Corupţiei, de către Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite, semnată de 134 de state şi care, până acum, a fost ratificată de 36 de state. 
Convenţia va intra în vigoare pe 14 decembrie 2005.  
 
Prin multiplele sale activităţi împotriva corupţiei, Transparency International a adus 
corupţia în atenţia lumii şi a provocat o creştere a nivelului de cunoaştere asupra acestei 
probleme. Spre deosebire de Indexul de Percepţie a Corupţiei care reprezintă o 
compilaţie de sondaje ce evaluează percepţia comunităţii de afaceri şi a altor specialişti 
asupra corupţiei, Barometrul Corupţiei Globale studiază părerea oamenilor a căror viaţă 
şi idei sunt afectate de către corupţie. Sondajul din acest an include şi state care nu au 
fost evaluate în barometrele anterioare cum sunt Cambogia, Etiopia, Paraguay, Serbia, 
Tailanda şi Togo.  
 

### 
 

Transparency International este coaliţie globală de organizaţii care conduc lupta 
împotriva corupţiei.  

 
 


