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1. Ce este Indicele Plătitorilor de Mită (BPI) 2006?
Indicele ste un clasament a 30 de ţări exportatoare în funcţie de dipoziţia firmelor lor de a da mită
în afara graniţelor naţionale. Sondajul urmăreşte folosirea mitei de către companiile al căror
cartier general se află într-una din cele 30 de ţări mari exportatoare ale (în termeni regionali sau
globali). Se bazează pe două întrebări adresate unui număr de 11,232 persoane cu poziţii
executive dintr-un număr de 125 companii, care sunt chestionaţi cu privire la practicile firmelor
străine din ţara lor. Pentru a evalua oferta de mită, executivii sunt întrebaţi despre înclinaţia
firmelor străine de a da mită în ţara lor. Sondajul este anonim.
2. Ce ţări sunt incluse în Indicele Plătitorilor de Mită (BPI) 2006?
Cele 30 de ţări ierarhizate în BPI sunt: Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Franţa,
Germania, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japonia, Malaezia, Mexico, Olanda, Portugalia, Rusia,
Arabia Saudită, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Suda, Spania, Suedia, Elveţia, Taiwan,
Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit la Marii Britanii şi StateleUnite ale Americii.
Ţările incluse sunt lidere în export regional sau mondial, iar exporturile lor însumate au
reprezentat în 2005 82% din totalul mondial, conform FMI. În timp ce cea mai mare parte a
ţărilor prinse în cercetare sunt OCDE, calitatea de membru OCDE nu a fost un criteriu de
selecţie.Astfel, ţări ale OCDE precum Norvegia sau Danemarca nu sunt parte a listei, în timp ce
ţări din afara OCDE, precum India, Israel, Singapore şi Africa de Sud sunt incluse.
3. Când, unde, cu cine şi de către cine a fost realizat sondajul?
BPI utilizează cercetarea Executive Opinion Survey (EOS) realizată de institutele partenere ale
Forumului Economic Mondial între februarie şi mai 2006. Acesta urmăreşte 11,232 reprezentanţi
ai sectorului de afaceri din 125 ţări, al căror PIB reprezintă 98% din totalul mondial.
Forumul Economic Mondial este reponsabil pentru coordonarea cercetării şi controlul calităţii
datelor, însă se bizuie pe o reţea de institute care realizează cercetarea la nivel local. Parneterii
Forumului includ departamente economice ale universităţilor naţionale, centre independente de
cercetare şi-sau organizaţii de afaceri. Contactele partenerilor Forumului sunt disponibile la :

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi
Datorită multitudinii ţărilor urmărite, metoda de sondare a fost uşor schimbată pentru a se adecva
unor contexte diverse. Formele cercetării au fost: interviuri directe, prin poştă, prin telefon şi prin
internet (versiunea on-line reprezentând 13 procenete din 11,232 răspunsuri).

Forumul face eforturi pentru a se asigura că eşantionul respondenţilor este reprezentativ pentru
sectorul naţional de afaceri, atât în termeni de producţie pe tip de industrie, cît şi de mărime a
companiei şi tipul acesteia (internă, străină şi parţial proprietate de stat). Raportul de analiză PBI
2006 conţine detalii ale numărului de respondenţi în fircare din cele 125 ţări în Tabelul 2, Aneza
1, pagina 13. Pentru că eşantioanele varoază în funcţie de mărimea economiei, s+au făcut eforturi
de a mări eşantioanele în economiile mai mari.
4. De ce face BPI un clasament al ţărilor şi nu al companiilor?
Oferta de corupţie în tranzacţiile de afaceri înternaţionale implică o responsabilitate între
companiile care funcţionează în afară şi în ţările de origine. Sondajul de faţă indică succesul sau
eşecul guvernelor de a controla corupţia prin companiile care funcţionează şi în afara ţărilor de
origine. Indică de asemenea şi succesul sau eşecul companiilor de a se asigura că angajaţii lor se
supun celor mai înalte standarde de conduită în afaceri. Acest aspect este urmărit de BPI.
BPI nu numai indentifică cazurile de corupţie sau evaluează comportamente la nivelul companiei.
Cu mai mult de 60,000 de corporaţii multinaţionale, cu alte 600,000 de firme afiliate, un
clasament bazat pe experienţa fiecărei companii în parte ar cere un sondaj de piaţă de o altă
natură. În plus, evaluarea şi clasamentul companiilor individuale ar necesita un alt tip de
cercetare. Cerând executivilor să evalueze conduita firmelor străine care face afaceri în ţara lor,
mai degrabă decât să le solicite să numească companii, cercetarea poate identifica tendinţe bazate
pe expreienţele respondenţilor, mai degrabă decât pe cazuri specifice.
5. Ce poate face o ţară să îmbunătăţească poziţia sa în BPI?
Punctajele pentru fiecare ţară reflectă responsabilitatea autorităţilor şi a companiilor, mai ales a
celor multinaţionale, din ţările respective. Este nevoie de angajament şi de acţiune din partea
guvernelor şi companiilor. Angejementul se poate exprima prin aderarea la convenţiile
internaţionale anticorupţie la nivelul ţărilor şi prin promulgarea unor legi care incriminează
corupţia. Acţiunea trebuie să însemne atât măsuri preventive cât şi de respectare a legilor. Simpla
semnare a conveţiilor internaţionale nu este suficientă. Legile trebuie respectate. Aceasta implică
alocarea de resurse care să asigure că investigaţiile şi activitatea instanţelor se desfaşoară în
condiţii de independenţă. Înseamnă şi desfăşurarea unor campanii de educaţie care sî asigure că
sectorul de afaceri este conştient că mita este ilegaşă, atât acasă cât şi în străinătate.
Sectorul de afaceri are nevoie să ia în serior angajamentul său anticorupţie şi să ceară respectarea
acestuia de către intermediarii săi străini. Introducerea, implementarea şi monitorizarea respectării
codurilor de conduită în toate birourile din lume şi oferirea de instruire adecvată sunt măsurile d
eluat de către multinaţionale.

6. Care este diferenţa dintre ediţiile BPI 2006, 2002 şi 1999 şi cum putem compara
clasamentul de anul acesta cu cele din anii trecuţi?
Există diferenţe importante între BPI 2006 şi cercetările similare anterioare.
BPI 2002 a fost un clasament a 21 de ţări mari exportatoare în funcţie de măsura în care
companiile internaţionale cu sediile centrale din aceste ţări erau înclinate să ofere mită oficialilor
publici din 15 pieţe naţionale în creştere. BPI 2002 a fost realizat de Gallup International exclusiv
în acele economii, iar concluziile s-au întemeiat pe 835 interviuri (779 în 1999). Pentru mai multă
informaţie, vezi: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi
Indicele din 2006 se bazează pe o altă metodologie şi pe alte întrebări de sondaj. Eşantionul este
mai mare şi mai larg distribuit.
Sondajul întreabă despre înclinaţia de a oferi plăţi neofociale în general şi nu numai oficialilor

publici. Această ediţie nu include un clasament al sectoarelor de activitate pentru că nu avem
informaţii pe sectoare, ci pe tip de industrie. În plus, analiza statistică a relevt câteva dificultăţi de
folosire a datelor.
7. Cum se calculeză indicele?
TI a căutat să îmbunătăţească metodologia BPI şi să asigure cea mai bună calitate a analizei
datelor. Pregătirea metodologiei şi analiza datelor a fost realizată în consultare cu Comitetul
Consultativ pentru Indici al TI, care este format din experţi internaţionali în domeniul corupţiei,
econometriei şi statisticii . Membrii acestuia pot face sugestii de îmbunătăţire a BPI, însă
managementul TI ia decizii despre metodologia folosită. Analiza statistică a fost realizată de Prof.
Gertrud Moosmüller, care conduce cadetra de statistică a Universităţii Passau, Germany.
Etapele producerii Indicelui sunt următoarele:
Indicele conţine două întrebări.
Respondenţii au fost întrebaţi:
“Din lista de ţări de mai jos, va rugăm să selectaţi acele naţionalităţi ale companiilor straine
care afaceri în cea mai mare măsură în ţara dvs”.
Apoi au clasat ţările într+o scală de 7 puncte (de la 1=mita este comună, la o 7=mita nu are loc)
răspunzând întrebării:
“După experienţa dvs, în ce măsură firmele din ţările selectate fac plăţi neofocoale sai dau
mită?”
Pentru a uşura construcţia indexului, scala de 7 puncte a fost convertită într+una de 10. O medie a
fost calculată pentru fiecare ţară în funcţie de numărul de evaluări oferite de respondenţi, cu
excepţia evaluărilor privind propria ţară. Ţările sunt clasate în funcţie de punctajele medii
obţinute pentru fiecare ţară.
Deviaţia standard precizată în Raportul de analiză a BPI 2006 indică gradul de convergenţă a
opiniilor respondenţilor în relaţie cu fiecare ţară în parteŞ cu cât este mai mică deviaţia standard,
cu atât este mai mare consensul. Rezultatele sunt asemănătoare, în ciuda locului din clasament.
Marja de eroare pentru o confidenţă de 95% este de asemenea precizată. Aceasta arată că există o
probabilitate de 95% ca valoarea rezultatelor să fie în intervalul definit de marja de eroare pentru
fiecare punctaj.
Alte analize ale datelor au fost făcute, care prezintă răspunsuri pe tip de respondenţi, pe regiune,
tip de ţară (OCDE vs. ţări cu venit mic) şi pe tip de companie (străină sau locală, mare sau mică) ţi
pot
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8. Cum este finanţat indicele?
Transparency International este finanţată de variate agenţii guvernamentale fundaţii internaţionale
şi corporaţii. În plus, din 2006, instrumentele de măsurare ale TI primesc sprijin din partea Ernst
& Young. Acceptanrea unei donaţii de către TI nu implică susţinerea de către aceasta a politicilor
companiei în cauză. Pentru a afla mai multe despre sursele de finanţare ale TI vezi
http://www.transparency.org/support_us .
9. Care este diferenţa dintre BPI şi Indicele de Percepţie a Corupţiei (CPI)??
CPI clasează ţările în funcţie de gradul în care corupţia percepută între oficialii publici şi
politicienii din aceste ţări, în timp ce BPI ierarhizează ţările în funcţie de înclinaţia companiilor
cu sedii centrale în tările respective de a mitui în străinătate. O altă diferenţă este că BPI reflecă
numai opinia sectorului de afaceri despre corupţia în afara ţării de origine , în timp ce CPI reflectă

opiniile mediului de afaceri şi ale analiştilor, inclusiv al experţilor rezidenţi în ţările evaluate.
pentru mai multe informaţii despre CPI vezi:
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.
Există, totuşi, câteva complementarităţi de vreme ce punctajele BPI se corelează puternic cu cele
ale CPI (coeficientul de corelaţie este de 0.87).
10. Care este diferenţa dintre BPI şi Barometrul Global al Corupţiei (GCB)?
BPI evaluează oferta internaţională ade mită din perspectiva reprezentanţilor mediului de afaceri,
în timp ce Barometrul Global al Corupţiei evaluează atitudinea publicului larg şi experienţa
acestuia
cu
corupţia
din
ţara.
Vezi:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb .

