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Transparency International publica rezultatele primului sondaj de opinie despre cum percepe 

publicul larg coruptia. 

Trei intrebari au fost incluse la comanda Transparency International in sondajul Vocea Poporului 

(Voice of the People) pe care Gallup International l-a realizat pe teren in 47 de tari de pe toate 

continentele, in anul 2002. 

Intrebarile la care au raspuns peste 40.000 de oameni au fost: 

1. Cat de serios credeti ca afecteaza coruptia diversele sfere de activitate din tara 

dumneavoastra? 

2. Va asteptati ca nivelul coruptiei sa se schimbe in urmatorii trei ani? 

3. Daca ati avea o bagheta magica care sa elimine coruptia, care institutie ati alege-o prima? 

Analiza raspunsurilor obtinute ofera urmatoarele concluzii: 

Noul indicator de masurare a coruptiei creat de TI pe baza acestor trei intrebari si numit 

Barometrul Coruptiei Globale pune in evidenta importanta tarii din care provine respondentul. 

Tara de care apartine cel intrebat este mai relevanta pentru raspunsurile sale privitoare la nivelul 

coruptiei decat sexul sau, varsta sa, nivelul sau de venituri, educatia sa, faptul ca are loc de 

munca sau nu,  sau marimea comunitatii in care traieste. 

Interesanta a fost si descoperirea faptului ca in tarile in care respondentii percep un nivel ridicat 

al coruptiei acestia cred ca coruptia are un efect semnificativ asupra diferitelor sfere de activitate 

si se asteapta ca coruptia sa creasca in urmatorii trei ani. 

De asemenea, opinia pe care oamenii o au despre impactul coruptiei asupra mediului de afaceri a 

influentat si facut sa coreleze semnificativ raspunsurile pe care ei le-au dat la toate cele trei 

intrebari. 

La prima intrebare, care cerea ierarhizarea domeniilor serios afectate de coruptie, raspunsul a 

fost: viata politica (55,1%), mediul de afaceri (48,5%), si cultura si valorile societatii (43,7%). 

Raspunsul la a doua intrebare a aratat ca 40,7% dintre cetateni se asteapta ca in urmatorii trei ani 

coruptia sa creasca (putin sau mult), in timp ce 19,3% se asteapta ca nivelul coruptiei sa 

descreasca, iar 26,3% cred ca o sa ramana identic. Nu au raspuns sau nu au stiut ce sa raspunda o 

proportie destul de ridicata dintre cei intervievati: 10,8%. 

In ce priveste raspunsul la cea de a treia intrebare, anume care e prima instituie din care ar 

elimina coruptia, respondentii din 33 de state au pus pe primul loc partiele politice. Au urmat in 

top justitia (13,7% din raspunsuri) si politia (11.5%). 

Analiza datelor sondajului a mai aratat si ca nivelul de venituri al respondentilor modifica 

perceptia pe care o au despre efectul coruptiei asupra vietii lor personale si al familiei lor. Doi 

din cinci respondenti cu venituri scazute cred ca coruptia are un efect semnificativ asupra vietii 

lor si a familiilor lor, in timp ce numai unul din patru respondenti cu venituri ridicate au aceasta 

parere. 


