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Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei 2006, România a depăşit cu o zecime punctajul ţărilor 

unde corupţia este percepută drept generalizată şi care au obţinut un punctaj egal sau mai mic de 3 

puncte din maxim 10 posibile. România a obţinut numai 3.1 puncte in 2006, punctaj cu o 

zecime superior celui de anul trecut (3.0 în 2005). Prin comparaţie cu Bulgaria, care a obţinurt 4.0 

puncte, în ultimul an preaderare punctajul României rămâne inferior. 

Pentru a oferi un termen de comparaţie relevant pentru demersurile de integrare europeană ale ţării 

noastre, precizăm că, pentru anul 2006 media obţinută de statele membre UE a fost de 7.71, iar 

media obţinută de statele devenite membre (fostele 10 state candidate) ale UE este de 5.3. 

Punctajul obţinut în 2006 face ca România să fie ţara care va adera la Uniunea Europeană având cel 

mai scăzut Indice de Percpţie a Corupţiei. Punctajul obţinut anul acesta fiind chiar mai mic şi decât 

al Turciei, care a obţiunut 3.8. Acest rezultat indică faptul că reformele anticorupţie nu au produs 

efecte reale, percepţia fiind aceea că nu s-au înregistrat schimbări majore. 

Creşterea cu o zecime a punctajului României în 2006, consideră Transparency International 

România, poate fi interpretată ca o continuare a ritmului scăzut de implementare a 

reformelor anticorupţie. Această creştere cu o zecime este datorată şi trendului înregistrat în 

ultimii ani. 

Scorul astfle obţinut trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru oficialii de la Bucureşti, 

aceştia trebuind să materializeze angajamentele politice în orientarea reformelor către obţinerea 

unor rezultate concrete. 

 

 

 

IPC şi ajutorul internaţional pentru dezvoltare. TI descurajează folosirea IPC ca instrument de direcţionare a fondurilor 
alocate ajutorului internaţional pentru dezvoltare. Donatorii nu trebuie sa penalizeze tarile percepute drept corupte, ci sa se 
asigure ca administrarea fondurilor in tarile respective, implica controale apte sa limiteze corupţia. 

Despre IPC. Indicele de Percepţie a Corupţiei 2006 oferă informaţii despre 163 tari. IPC este un indice complex, care 
integrează 12 cercetări de 9 institute sau organizaţii internaţionale. IPC reflecta percepţia oamenilor de afaceri si a analiştilor de 
tara, străini sau naţionali.  

Despre sursele IPC. IPC include numai acele ţări care au apărut în cel puţin 3 astfel de cercetări. Cercetările care stau la baza 
studiului utilizează aceeaşi definiţie a corupţiei: „abuzul puterii publice pentru obţinerea de beneficii private”. 


