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Generale:  

•••• Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei? 
•••• Cum este definită corupţia, pentru scopul urmărit de IPC? 
•••• De ce se bazează IPC doar pe percepţie? 
 

 
Metodă 

• Câte ţări sunt incluse în IPC2005? 
• De ce unele ţări nu mai sunt inculse în IPC, şi de ce sunt ţări nou-apărute în IPC 2006? 
• Ce ţări ar putea fi incluse în viitoarele IPC? 
• Care sunt sursele de date pentru IPC? 
• Cine sunt subiecţii intervievaţi în cadrul sondajelor de opinie luate în calcul în acest 

studiu? 
• IPC înregistrează ceea ce promovează? 
• S-a schimbat metodologia pentru IPC 2006? 
• Cum asigură TI controlul calităţii pentur IPC? 
 
 

Interpretarea IPC 
 

• Ce contează mai mult, clasarea sau punctajul unei ţări? 
• Este ţara cu cel mai scăzut punctaj cea mai coruptă din lume? 
• Exemplu: Ce înseamnă punctajul obţinut de Haiti în IPC 2006? 
• Punctajele acordate ţărilor în CPI 2006 pot fi comparate cu cele din CPI realizate în trecut? 
• De ce punctajul ţării mele nu s-a modificat mai mult, având în vedere existenţa reformelor 

anticorupţie (sau lipsa lor), sau recenta dezvăluire a unor scandaluri de corupţie? 
 

Modificări ale punctajelor între 2005 şi 2006 
 

• Punctajele căror ţări au scăzut cel mai mult în 2006, faţă de 2005? 
• Punctajele căror ţări s-au îmbunătăţit cel mai mult? 

 
Utilizarea IPC  
 

• Este CPI o măsură demnă de încredere pentru evaluarea nivelului de percepţie a corupţiei 
într-o ţară?  

• Este CPI o măsură demnă de încredere pentru luarea de decizii privind acordarea de 
ajutoare 

 
Lupta împotriva corupţiei a Transparency International şi IPC 
 

• Care sursele de finanţare pentru IPC? 
• Care este diferenţa dintre CPI şi Barometrul Global al Corupţiei (GCB), ambele realizate de 

TI? 
• Care este diferenţa dintre CPI şi Indicele Plătitorilor de Mită (BPI), ambele realizate de TI? 

Întrebări frecvente 

Indicele de Percepţie a Corupţiei 2005 (CPI) al Transparency International 
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Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei? 
 
Indicele de Percepţie a Corupţiei TI clasează ţările în funcţie de gradul în care este percepută existenţa 
corupţiei în rândul oficialilor şi politicienilor. Este un indice compozit, care se bazează pe datele privind 
corupţia din sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume. El reflectă 
opinia oamenilor de afaceri şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările evaluate 
Transparency International deleagă realizarea Indicelui de Parcepţie a Corupţiei domnului Johann Graf 
Lambsdorff, un professor universitar stablit în Passau, Germania.  
 

Cum este definită corupţia, pentru scopul urmărit de IPC? 
 
IPC se concentrează asupra corupţiei din sectorul public şi defineşte corupţia ca fiind abuz în serviciu 
pentru dobândirea de câştiguri personale. Sondajele folosite pentru elaborarea IPC pun întrebări legate 
de folosirea incorectă a funcţiei publice în beneficiu particular, punând accentul, de exemplu, pe luarea 
de mită de către oficiali pentru achiziţii publice, delapidarea fondurilor publice sau întrebări care verifică 
puterea politicilor anticorupţie, în acest fel determinând atât corupţia politică, cât şi cea administrtivă.  
 

 De ce se bazează IPC doar pe percepţie? 
 
Este greu să se evalueze nivelurile de corupţie din diferite ţări pe baza unor date empirice, cum ar fi 
compararea numărului de condamnări sau cazuri judecate. Astfel de date comparative între ţări nu 
reflectă nivelurile reale de corupţie, ci arată mai degrabă capacitatea procurorilor, instanţelor şi/sau 
presei de a da în vileag corupţia. Singura modalitate de a compara datele este aceea bazată pe 
experienţa şi percepţiile celor care se confruntă direct cu realitatea corupţiei dintr-o ţară.  
 
 
Metoda 
 

Câte ţări sunt incluse în IPC2005? 
 

În anul 2006, pentru realizarea IPC au fost realizate evaluărui pentru 163 de ţări, în timp ce în 2005, IPC 
a evaluat doar 159 de ţări. 
 

De ce unele ţări nu mai sunt inculse în IPC, şi de ce sunt ţări nou-apărute în IPC 2006 
 

TI solicită cel puţin trei surse pentru a include o ţară în IPC. Modificarea zonei de acoperire a IPC este 
legată de faptul că o nouă sursă, the World’s Bank CPIA a fost inclusă, în timp ce alte două surse 
(Columbia University’s State Capacity Survei şi Information International’s Survey of Middle Eastern 
Businesspeople) sunt de peste doi ani şi au fost eliminate din ICP 2006.  
Ca urmare a respingerii acestor sondaje de opinie următoarele ţări nu au mai fost incluse în IPC: 
Afghanistan, Fiji, Liberia, Palestina şi Somalia. Includerea drept sursă a CPIA şi creşterea ariei de 
acoperire a PERC, a permis includerea în IPC 2006 al TI următoarele ţări: Bhutan, Republica Africană 
Centrală, Republica Dominicana, Timor-Leste, Grenada, Guinea, Macao, Mauritania şi Togo.  
 

Ce ţări ar putea fi incluse în viitoarele IPC? 
 
Ţările cu două seturi de date sunt: Afghanistan, Antigua şi Barbuda, Bahamas, Bermuda, Cape Verde, 
Cayman Islands, Comoros, Djibouti, Fiji, Guinea – Bissau, Liberia, Maldives, Palestine, Puerto Rico, 
Samoa, Sao Tome and Principe, Somalia, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadins, Samoa, Sao 
Tome&Principe şi Somalia. Pentru toate aceste ţări/teritorii este necesar de cel puţin încă un set de date 
pentru a fi incluse în IPC. 
Ţările şi teritoriile pentru care există un singur set de date: Andorra, Anguilla, Aruba, Brunei, French 
Guiana, Guadeloupe, Kiribati, Liechtenstein, Martinique, Netherlands, Antilles, North Korea, Solomon 
Islands, St. Kitts/nevis, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu şi Virgin Islands (US). Pentru ca 
ţările/teritoriile enumerate mai sus să poate fi incluse în IPC sunt necesare încă două surse de date.  
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Care sunt sursele de date pentru IPC? 
 
IPC 2006 se bazează pe 12 sondaje şi studii diferite efectuate de 9 instituţii independente. TI se 
străduieşte să se asigure că sursele folosite sunt de cea mai bună calitate şi că sondajul şi/sau studiul 
sunt conduse cu maximă integritate. Pentru a fi folosite, datele trebuie să fie bine documentate şi în 
cantitate suficientă pentru a dovedi că sunt demne de încredere. Toate sursele trebuie să conţină un 
clasament pe naţiuni şi să măsoare întinderea corupţiei, per total. Acest criteriu exclude sondajele care 
amestecă corupţia cu alte probleme, precum instabilitatea politică sau naţionalism.  
Datele pentru IPC au fost oferite gratuit TI. Unele surse nu permit dezvăluirea datelor cu care contribuie, 
alte surse pot fi făcute publice. Pentru o listă completă şi detali asupra întrebărilor puse, numărului de 
respondenţi pentru IPC 2006, vezi metodologia IPC la  
http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi or http://www.ICGG.org 
 

Cine sunt subiecţii intervievaţi în cadrul sondajelor de opinie luate în calcul în acest studiu? 
 
Expertiza reflectată în IPC utilizează  înţelegerea practicilor de corupţie atât de cei din ţările 
industrializate, cât şi de cei din ţările aflate în curs de dezvoltare. Sondajele sunt făcute în rândul 
oamenilor de afaceri şi al analiştilor de ţară. Sondajele utilizate în IPC folosesc două tipuri de modele, 
rezidente şi non-rezidente. Este important de reţinut că punctele de vedere ale rezidenţilor sunt corelate 
cu cele ale experţilor non-rezidenţi  

 
IPC înregistrează ceea ce îşi promovează? 

 
Indicele de Percepţia a Corupţie al TI a câştigat de la prima s-a publicare în 1995 o largă importanţă în 
mass-media la nivel itnernaţional. Acest lucru a dus la apariţia preocupării că raţionamentele 
repondenţilor pot fi influenţate de datele raportate de TI, care ar introduce o problemă de circularitate. 
Această ipoteză a fost testată folosind un sondaj adresat oamenilor de afaceri din întreaga lume. Bazat 
pe mai mult de 9000 de răspunsuri, cunoaşterea IPC nu induce experţilor din lumea de afaceri “să 
meargă cu turma”. Cunoaşterea IPC poate motiva repondenţii să îşi formeze propriile lor opinii. Acesta 
este un argument puternic că nu există circularitate în abordarea prezentă.  
 

S-a schimbat metodologia pentru IPC 2006? 
 

Metodologia folosită în 2006 a suferit mici modificări. IPC 2006 nu mai refelctă o medie a modificărilor 
pentru 3 ani, dar acum foloseşte 2 ani de date. Astfel, IPC 2006 al TI foloseşte numai date din 2005 şi 
2006. Motivul pentru această schimbare a metodologiei a fost ca IPC să se bazeze numai pe date de 
actualitate. În timp ce această modificare nu face IPC o măsură a politicilor publice anticorupţie curente, 
poate îmbunătăţi abilitatea evaluărilor individuale ale ţărilor să reflecte progresele recente, fără a scădea 
precizia. 
 

Cum asigură TI controlul calităţii pentru IPC?  
 
Metodologia IPC este revăzută de un Comitet Consultativ al Indicilor format din experţi internaţionali pe 
probleme de corupţie, econometrie şi statistică. Membrii comitetului fac sugestii pentru îmbunătăţirea 
IPC, dar deciziile finale pentru metodologia folosită aparţin nivelului de management al TI.  
 

 
Ce contează mai mult, clasarea sau punctajul unei ţări? 

Clasarea ţărilor permite TI să stabilească un indice, dar punctajul obţinut de o ţară este un indicator mult 
mai important pentru nivelul de corupţie perceput în acea ţară. Poziţia unei ţări în clasament se poate 
modifica din cauză faptului că noi state sunt incluse în indice, iar altele sunt excluse.  
 

Este ţara cu cel mai scăzut punctaj cea mai coruptă din lume? 
 
Nu, ţara cu cel mai mic punctaj este cea unde corupţia este percepută având cele mai mare cote, din 
cele incluse în listă. Sunt peste 200 de naţiuni suverane în lume, şi IPC 2006 clasează 163 dintre ele. 
IPC nu furnizează informaţii despre ţările care nu sunt incluse.  

 



 

- Indicele de Percepţie a Corupţiei 2006 al Transparency International - 

Pag 4 

Exemplu: Ce înseamnă punctajul obţinut de Haiti în IPC 2006? 
. 
 În IPC 2006 coruţia în Haiti a fost percepută ca având cotele cele mai mari. Cu toate acestea, acest 
lucru nu indică faptul că Haiti este cel mai corupt stat din lume sau că haitieni sunt cei mai corupţi 
oameni. În timp ce corupţia este într-adevăr una dintre cele mai formidabile provocări pentru o bună 
guvernare, dezvoltare şi reducere a sărăciei în Haiti, marea majoritate a oamenilor sunt doar victime ale 
corupţiei. Corupţia unui număr limitat de oameni puternici, şi eşecul liderilor şi instituţiilor în controlul şi 
prevenirea corupţiei, nu implică faptul că o ţară sau cetăţenii săi sunt cei mai corupţi. 
 

Punctajele acordate ţărilor în CPI 2006 pot fi comparate cu cele din CPI realizate în trecut? 
 
Indicele reprezintă în principal sinteza punctelor de vedere exprimate de oamenii de afaceri şi analiştii 
de ţară pentru ultimii ani, şi pune mai puţin accentual pe tendinţele evolutive. Dacă s-ar face comparaţii 
cu anii trecuţi, aceastea ar trebui să se bazeze pe punctajul unei ţări, nu pe clasarea ei.  
Modificarea de la un an la altul în punctajul unei ţări poate rezulta fie dintr-o modificare a percepţiei 
asupra performaţei unei ţări, fie dintr-o modificare a probelor sau metodologiei folosite de IPC. Singura 
modalitate pentru o evaluare corectă a punctajului unei ţări în timp este analiza sondajelor de opinie 
folosite ca surse, fiecare din ele putând reflecta o schimbare în evaluare.  
 

De ce punctajul ţării mele nu s-a modificat mai mult, având în vedere existenţa reformelor 
anticorupţie (sau lipsa lor), sau recenta dezvăluire a unor scandaluri de corupţie? 

 
Este foarte dificil ca punctajul unei ţări în IPC să se îmbunătăţească într-un timp scrut. IPC 2006 se 
bazează pe date din ultimii doi ani, reflectând păreri care s-ar putea fi format de mai bine de doi ani. 
Acest lucru înseamnă că modificări substanţiale în percepţia corupţiei vor reieşi din index pe perioade 
mai lungi de timp.  
 
 
Modificări ale punctajelor între 2005 şi 2006 
 

Punctajele căror ţări au scăzut cel mai mult în 2006, faţă de 2005? 
 
Este destul de problematic să se facă comparaţii de la un an la altul. Totuşi, în măsura în care 
modificările pot fi urmărite în surse individuale, ar putea fi identificate cu grijă anumite tendinţe. Exemple 
notabile ale unei tendinţe regresive în 2006 faţă de 2005 sunt Brazilia, Cuba, Israel, Iordania, Laos, 
Seychelles, Trinidad&Tobago, Tunisia şi Statele Unite. În aceste cazuri, modificările de percepţie au 
survenit în ultimii doi ani.  
 
 

Punctajele căror ţări s-au îmbunătăţit cel mai mult? 
 
Pe  baza datelor din sursele care au fost folosite consecvent pentru indice şi cu aceleaşi observaţii ca 
mai sus, puctajul din 2006 a fost mai bun decât cel din 2005 pentru următoarele ţări: Algeria, Republica 
Cehă, India, Japonia, Latvia, Liban, Mauritius, Paraguay, Slovenia, Turcia, Turkmenistan şi Uruguay.  
 
 
Utilizarea IPC  
 

Este CPI o măsură demnă de încredere pentru evaluarea nivelului de percepţie a corupţiei 
într-o ţară?  

 
IPC este o metodă solidă pentru măsurarea percepţiei asupra corupţiei. IPC a fost testat şi utilizat 
îndelung atât de analişti cât şi de către intelectuali. Gradul de încredere în IPC diferă de la ţară la ţară. 
Ţările cu un număr mare de surse şi mici diferenţe în evaluările ce reies din aceste surse (refelctate de o 
încredere scăzută) exprimă o mai mare încredere în privinţa punctajului şi poziţiei din clasmaent. 
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Este CPI o măsură demnă de încredere pentru luarea de decizii privind acordarea de ajutoare 
 
Unele guverne au început să se întrebe dacă are rost să folosească punctajele privind corupţia pentru a 
stabili care ţări merită să primească ajutoare şi care nu. TI nu încurajează folosirea CPI în acest fel. 
Ţările percepute ca foarte corupte nu pot fi eliminate din spirala sărăciei, cu atât mai mult cu cât ele au 
cel mai mult nevoie să depăşească corupţia. Dacă o ţară este percepută ca fiind coruptă, aceasta 
trebuie să dea un semnal donatorilor că are nevoie de investiţii în abordarea sistemică vizând 
combaterea corupţiei. Dacă donatorii intenţionează să sprijine proiecte majore de dezvoltare în ţări 
percepute ca fiind corupte, ei ar trebui să acorde atenţie deosebită “semnalelor de atenţionare” şi să se 
asigure că sunt instituite proceduri adecvate de control. 
 
 
Lupta împotriva corupţiei a Transparency International şi IPC 
 

Care sursele de finanţare pentru IPC? 
 

Transparency International este finanţată de diferite agenţii guvernamentale, fundaţii internaţionale şi 
corporaţii, al căror suport fianciare face IPC posibil. Suport adiţional pentru uneltele de măsurare ale TI 
este oferit de Ernst&Young. TI nu susţine politicile unei companii acceptând suport financiar şi nu 
implică nici unul din susţinătorii ei în managementul proiectelor sale. Pentru mai multe despre sursele de 
finanţare ale Transparency International, vezi 
http://www.transparency.org/support_us . 
 

Care este diferenţa dintre CPI şi Barometrul Global al Corupţiei (GCB), ambele realizate de TI? 
 
CPI evaluează nivelurile de percepţie a corupţiei în sectorul public în diverse ţări, în timp ce Barometrul 
Global al Corupţiei 
(vezi http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb) 
se concentrează asupra atitudinilor şi experienţelor opiniei publice faţă de corupţie.  
 

Care este diferenţa dintre CPI şi Indicele Plătitorilor de Mită (BPI), ambele realizate de TI? 
 
În vreme ce CPI arată nivelurile generale de corupţie din diverse ţări, BPI se concentrează asupra 
tendinţei companiilor din principalele ţări exportatoare de a da mită în străinătate, adică asupra “ofertei” 
de corupţie. Cel mai recent BPI a fost dat publicităţii în octombrie 2006 şi poate fi găsit la 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys _indices/bpi 
 


