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Sumar executiv – Barometrul Global alCorupţiei 2007 

După ani de cercetări şi analize, efectuate de Transparency International (TI), dar şi de alte 
instiuţii, nu mai poate exista nici o îndoială asupra efectului nociv pe care îl are corupţia asupra 
bunăstării populaţiei. Prin intermediul Barometrului Global al Corupţiei, TI merge mai departe, 
evaluând incidenţa şi modalităţile prin care oamenii obişnuiţi resimt impactul corupţiei. 
Barometrului Global al Corupţiei al Transparency International (Barometrul) este un sondaj de 
opinie publică care se efectuează în fiecare an la nivel mondial. Barometrul cercetează modul în 
care corupţia afectează zilnic viaţa oamenilor obişnuiţi, conţinând întrebări referitoare la 
atitudinea publicului larg asupra corupţiei, măsura în care oamenii cred că instituţiile publice sunt 
afectate de corupţie, experienţa legată de mica corupţie şi opiniile legate de viitorul luptei 
împotriva corupţiei1. 

Pentru realizarea Barometului Global al Corupţiei 2007 au fost intervievate 63 199 persoane, din 
60 de ţări şi teritorii, în perioada iunie-septembrie 20072. Barometrul a fost executat pentru 
Transparency International de către Gallup International, ca parte a sondajului “Voice of the 
People”3. În plus faţă de ediţia din 2006, Barometrul Global al Corupţiei 2007 acoperă 7 noi ţări: 
Bosnia şi Herţegovina, Cambodgia, Ecuador, Ghana, Irlanda, Lituania şi Vietnam4. 

Principalele concluzii ale Baromertului Global al Corupţiei 2007 sunt: 

• Fie că este vorba despre ţări industrializate sau în curs de dezvoltare, cei săraci sunt cel mai 
grav afectaţi de corupţie. De asemenea, ei sunt şi mai pesimişti în privinţa scăderii 
corupţiei pe viitor. 

• La nivel global, aproximativ 1 din 10 oameni a fost nevoit să dea mită în ultimul an; mita 
declarată a crescut în unele regiuni, precum Asia-Pacific şi Europa de Sud-Est5. 

• Mita este uzuală în special în interacţiunea cu poliţia, sistemul judiciar şi serviciile de 
înregistrare şi eliberare acte. 

• Publicul consideră că partidele politice, parlamentul, poliţia şi sistemul judiciar sunt cele 
mai corupte instituţii din societate. 

• Jumătate din cei intervievaţi – semnificativ mai mulţi, în cifre absolute, faţă de acum 5 ani 
– se aşteaptă la o creştere a corupţiei în ţara lor în următorii trei ani, excepţia constituind-o 
câteva ţări din Africa. 

• Jumătate din cei intervievaţi consideră ineficace eforturile guvernelor lor de luptă 
împotriva corupţiei. 

 
1 Vezi ANEXA 1 pentru chestionarul Barometrului Global al Corupţiei 2007.  
2 Vezi ANEXA 2 pentru descrierea metodologică a sondajului. 
3 Chestionarul Barometului din 2007 a fost aplicat de TI în Armenia, Cambodgia, Georgia şi Lituania. Din păcate, 
datorită unor necorelări în timp, numai rezultatele din Cambodgia şi Lituania pot fi incluse în acest raport. Rezultatele 
din Armenia şi Georgia vor fi făcute publice în lunile următoare.  
4 Ţările care nu au fost incluse în sondajul “Voice of the People” de către Gallup International – şi care, prin urmare, nu 
pot fi incluse în Barometul Global al Corupţiei 2007 – dar care au fost prezente în ediţia acestuia din 2006 sunt: Chile, 
Congo (Brazzaville), Fiji, Gabon, Israel, Kenya, Mexic, Maroc, Paraguay şi Taiwan. 
5 Pentru a servi mai bine procesului de analiză, ţările au fost grupate pe regiuni. Cu toate că gruparea pe regiuni ridică 
anumite probleme, procedeul poate evidenţia zone care au în mare parte caracteristici şi probleme similare. De 
asemenea, combinarea datelor pe regiuni măreşte gradul de siguranţă al unor rezultate. Grupările folosite în acest raport 
pot fi consultate în ANEXA 3.  
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La nivel global, plata mitei continuă să fie mult prea des întâlnită 

Barometrul Global al Corupţiei 2007 surprinde experienţa gospodăriilor asupra micii corupţii. În 
medie mai mult de unul din zece repondenţi au fost nevoiţi să plătească mită în ultimul an 
pentru a obţine un serviciu. Cu toate acestea, experienţa mitei – aşa cum a fost ea raportată – 
este foarte diferită pentru oameni din diferite părţi ale lumii. 

 Figura 1. Cererea de mită, pe regiuni 
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Liniile subţiti indică intervale de încredere de 95%.    

 

 

Tările cele mai afectate de mită sunt Albania, Camerun, Macedonia, Kosovo, Nigeria, Pakistan, 
Filipine, România şi Senegal. În Tabelul 1 de mai jos ţările sunt distribuite în cinci grupuri, în 
funcţie de mita declarată, plătită pentru accesul la servicii publice. (Vezi şi Tabelul 4.1.,în Anexa 
4.) 

Tabelul 1: Ţările cele mai afectate de mită6 
 Grupuri Ţări/ teritorii 

Procentajul 
celor care au 
declarat că au 
plătit mită 
pentru a obţine 
un serviciu 
public 

Primul grup 
Mai mult de 30% 

Albania, Cambodgia, Camerun, Macedonia, Kosovo, Nigeria, 
Pakistan, Filipine, Romania, Senegal 

Al doilea grup 
17 – 29% 

Bolivia, Republica Dominicană, Grecia, India, Indonezia, Lituania, 
Moldova, Peru, Serbia, Ucraina 

Al treilea grup 
8 – 16% 

Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Luxemburg, Malaysia, Panama, 
Rusia, Turcia, Venezuela, Vietnam 

Al partulea grup 
4 – 7% 

Argentina, Bosnia şi Herţegovina, Finlanda, Hong Kong, Irlanda, 
Portugalia, Africa de Sud, Spania, Marea Brianie, SUA 

Ultimul grup 
mai puţin de 3% 

Austria, Canada, Danemarca, Franţa, Islanda, Japonia, Coreea de 
Sud, Olanda, Suedia, Elveţia 

Sursa: Barometul Global al Corupţiei al Transparency International 2007 
Mita: săracii plătesc cel mai mult 
                                                 

 4

6 Datorită unor probleme cu datele, rezultatele pentru Columbia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Norvegia, Polonia, 
Thailanda şi Singapore nu au putut fi utilizate. În Germania şi Italia această întrebare nu a fost pusă.  
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Ediţia din 2007 a Barometrului arată că repondenţii cu venituri mici şi medii sunt cel mai grav 
afectaţi de corupţia mică, deoarece probabilitatea ca ei să plătească mită pentru a obţine servicii 
publice este mai mare decât pentru repondenţii cu venituri mari7 (Figura 2). Acest rezultat este 
valabil în egală măsură pentru ţările bogate şi sărace: peste tot în lume cei care câştigă mai puţin 
trebuie să plătească mai des. 

Figura 2: Experienţa mitei la nivel global, în relaţia cu serviciile publice 
 procentajul gospodăriilor care au plătit mită când au intrat în contact cu... 
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 Sursa: Barometul Global al Corupţiei al Transparency International 2007. Liniile subţiti indică intervale de încredere de 95%. 
Procentajele sunt ponderate. Servicile analizate sunt cele care au fost indicate de repondenţi ca fiind cele mai corupte.  

 
Potrivit Barometrului din 2007 femeile sunt mai puţin susceptibile să dea mită decât bărbaţii. 
Asta nu însemnă că femeile sunt mai puţin corupte decât bărbaţii. Bărbaţii au indicat mai multe 
contacte cu instituţii şi servicii, precum poliţia şi sistemul judiciar, în care este foarte probabilă 
cerea de mită. 

Rezultatele Barometrului din 2007 arată, de 
asemenea, că tinerii sunt mai susceptibili să dea 
mită decât bătrânii. Analizând conexiunile 
dintre vârsta repondenţilor şi experienţa mitei 
vedem că, în timp ce 18% din cei sub 30 ani au 
plătit mită când le-a fost cerută, numai 4% 
dintre cetăţenii peste 65 ani au făcut acest lucru. 
Această diferenţa poate fi explicată prin faptul 
că cetăţenii în vârstă au raportat rareori 
contacte cu instiuţii publice precum poliţia sau 
sistemul judiciar, unde cererea de mită este 
foarte probabilă. Per ansamblu, Barometrul din 
2007 arată scăderea probabilităţii de plată a 
mitei, corelată cu creşterea în vârstă (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Procentajul repondenţilor care 
au declarat că au plătit mită pentru a 
obţine un serviciu public 

Grup de vârstă Procentajul repondenţilor 
care au plătit mită 

Eşantion total 13% 

Sub 30 ani 18% 
30-50 ani 13% 
51-65 ani 8% 
65+ ani 4% 

Barometul Global al Corupţiei al Transparency International 
2007. Procentajele sunt poderate şi calculate numai pentru 
acei repondenţi care au intrat în contact direct cu serviciile 
publice 
 

 

7Caracterul regresiv al mitei a fost testat estimând un model probit care explică probabilitatea ca o gospodărie să plătească mită 
prin caracteristicile demografice ale repondentului (sex, vârstă, religie şi educaţie), caregoria de venit şi efectele regionale fixe. 
Deşi în ansamblu capacitatea de explicare a modelului este redusă (Pseudo R-Squared=0.1286), coeficientul variabilei venit 
este negativ şi semnificativ (p<0.05), ceea ce indică faptul că, pentru cetăţenii cu venituri mari, probabilitatea de plată a mitei 
pentru obţinerea unui serviciu public este mai redusă. 
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Poliţia este instituţia publică cel mai afectată de corupţia mică 

În cadrul Barometrului Global al Corupţiei 2007 respondenţii au fost întrebaţi dacă li s-a cerut 
mită când au intrat în contact cu servicii publice cheie, precum educaţia, serviciile medicale, 
sistemul judiciar, poliţia, serviciile de înregistrare şi eliberare a actelor, autorităţile fiscale sau 
furnizorii de utilităţi publice: telefon, electricitate, apă şi gaz. 

Din totalul celor 11 servicii, respondenţii au indicat poliţia ca având pe departe cele mai mari 
probleme legate de mită. Unuia din patru cetăţeni care au intrat în contact cu poliţia i-a fost cerută 
mită – şi unul din şase cetăţeni declară că a dat mită. Mita reprezintă o problemă considerabilă şi 
pentru sistemul judiciar, serviciile de înregistrare şi eliberare a actelor, sistemul de educaţie şi cel 
de sănătate, precum şi furnizorii de energie electrică.  

Faptul că sistemul judiciar este al doilea în topul celor mai corupte instituţii, după poliţie, ridică 
mari îndoieli asupra garanţiilor de care beneficiază cetăţenii pentru acces egal la justiţie. Sarcina 
unor instituţii precum sistemul judiciar şi poliţia este sancţionarea faptelor de corupţie – dacă ele 
sunt compromise de mită, aşa cum arată Barometrul din 2007, atunci mecanismele de punere în 
aplicare a legii, esenţiale pentru eficacitatea eforturilor anticorupţie, sunt obstrucţionate, iar 
încrederea publicului subminată.  

Barometrul arată că mica corupţie este o problemă seminficativ mai redusă în cazul autorităţilor 
fiscale, precum şi pentru furnizorii de apă, gaz şi telefonie7 (Figura 3). 

 
Figura 3. Experienţa mitei, pe servicii publice 
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Sursa: Barometul Global al Corupţiei al Transparency International 2007. Procentajele sunt ponderate şi calculate numai 
pentru acei repondenţi care au intrat în contact direct cu serviciile publice. Culorile diferite în reprezentarea serviciilor 
reprezintă grupurile identificate prin analiza cluster, în conformitate cu gradul de mită declarată.  

 

 

 

 

                                                 
7 Aceste trei grupuri au fost definite prin analiza cluster, după cum arată Figura 3.  
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Regiuni diferite, probleme de corupţie diferite 

Deşi poliţia este instituţia cel mai puternic afectată de corupţie în cinci din cele şapte regiuni 
(Africa, Asia-Pacific, Comunitatea Statelor Independente, America Latină şi Europa de Sud-Est), 
o privire mai îndeaproape dezvăluie diferenţe substanţiale între regiuni. În primul rând, 
respondenţii din ţările din regiunea UE+ au raportat că, din cele 11 servicii publice, serviciile 
medicale sunt cele mai afectate de corupţie. În al doilea rând, corupţia mică este o problemă 
serioasă a sistemului judiciar în ţări din America Latină, Asia-Pacific şi America de Nord. În fine, 
mita în sectoarele de educaţie şi sănătate, două dintre cele mai importante sectoare pentru 
dezvoltarea umană, este o problemă serioasă în Africa şi Comunitatea Statelor Independente 
(Figura 4). 

Figura 4 : Servicii publice – procentajul repondenţilor care au dat mită, pe regiuni 
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Sursa: Barometul Global al Corupţiei al Transparency International 2007. Procentajele sunt ponderate şi calculate numai 
pentru acei repondenţi care au intrat în contact direct cu serviciile publice cuprinse de sondaj.  

 
Corupţia mică – în creştere? 

Între 2006-2007 procentajul celor care au declarat că au dat mită pentru a obţine un serviciu 
public a rămas acelaşi, aproximativ 12%8. Totuşi, s-a înregistrat o creştere semnificativă a dării de 
mită în ţările din Asia-Pacific şi Europa de Sud-Est. În Africa şi America Latină a fost înregistrată 
o reducere uşoară în numărul celor care au declarat că au dat mită pentru a obţinue un serviciu 
public. 

 

 

 

 

                                                 
8 Pentru comparaţiile în timp prezentate în acest raport sunt luate în considerare numai ţări include în ambele ediţii ale 
Barometrului (în acest caz, ediţiile din 2007 şi 2007).   
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Figura 5. Perspectivă comparativă asupra mitei 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: Barometul Global al Corupţiei al Transparency International, 2006 şi 2007. Procentajele sunt ponderate şi 
calculate numai pentru acei repondenţi care au intrat în contact direct cu serviciile publice cuprinse de sondaj. 
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Corupţia în instituţii-cheie: partidele politice şi puterea legislativă 
văzute ca cele mai corupte instituţii 

Ca şi în ediţiile precedente, Barometrul din 2007 examinează şi măsura în care oamenii percep 
diferite sectoare şi instituţii importante din ţara lor ca fiind afectate de corupţie – spre deosebire 
de experienţa directă a mitei, explicată mai sus.  

Partidele politice şi puterea legislativă sunt percepute la nivel global ca fiind cele mai corupte 
instituţii. În plus, poliţia s-a remarcat ca fiind afectată de corupţie semnificativ mai mult decât alte 
instituţii şi servicii. Într-o notă mai optimistă, organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri), 
organizaţiile religioase şi armata se află pe primele locuri în topul instituţiilor cel mai puţin afectate 
de corupţie9 (Figura 6). Aceste rezultate sunt consecvente cu ediţiile trecute ale Barometrului. 

Percepţia asupra corupţiei poate influenţa modul în care publicul relaţionează cu aceste instituţii, 
poate submina susţinerea publică şi crea o prăpastie între guvernanţi şi guvernaţi. În cazul 
instituţiilor aflate în contact direct cu publicul, percepţia unei corupţii endemice crează 
convingerea că mita este necesară pentru obţinerea serviciilor publice. În acest fel, corupţia în 
sistemul public devine o fatalitate, deoarece oamenii dau mită acolo unde cred că este necesar. 

 

 

 

 

Figura 6. Nivelul perceput de corupţie în instituţii cheie, la nivel global 

                                                 
9 Instituţiile/ serviciile au fost împărţite în trei grupe folosind analiza cluster.  
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 Sursă: Barometrul Global al Corupţiei al Transparency International 2007. Procentajele sunt ponderate. 

 
Există numeroase diferenţe între ţări din perspectiva percepţiei pe care o au cetăţenii asupra 
corupţiei în diverse instituţii. Partidele politice sunt considerate a fi corupte de mai bine de patru 
din cinci repondenţi în Argentina, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Bolivia, Camerun, India, 
Japonia, Panama şi Nigeria – dar mai puţin de doi din cinci repondenţi au consideră la fel în 
Danemarca, Olanda, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Singapore. În mod similar, în timp ce patru din 
cinci repondenţi din Camerun, Ghana, India şi Nigeria cred că poliţia este coruptă, mai puţin de 
doi din cinci cetăţeni din Danemarca, Germania, Finlanda, Singapore, Suedia and Elveţia spun 
acelaşi lucru (vezi Tabelul 4.2. în Anexa 4); 

În general, percepţia populaţiei asupra corupţiei în instituţii cheie nu s-a schimbat în mod 
dramatic în ultimii patru ani. Dar opiniile asupra unor anumite sectoare, spre exemplu mediul de 
afaceri, s-au deteriorat în timp, ceea ce înseamnă că perspectiva publicului a devenit mai critică în 
ceea ce priveşte rolul mediului de afaceri în ecuaţia corupţiei. Comparând date din 2004 şi 2007, 
mai mulţi oameni consideră ca ONG-urile sunt corupte.  Prin contrast, în ultimii patru ani a 
scăzut într-o oarecare măsură proporţia celor care consideră că sistemul judiciar, parlamentul, 
poliţia, autorităţile fiscale şi sistemele de educaţie şi sănătate sunt corupte (Figura 7).  

 

 

 

 

Figura 7. Nivelul perceput de corupţie în instituţii cheie, comparaţie 2004-2007 
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Sursa: Barometrul Global al Corupţiei al Transparency International, 2004 şi 2007. Procentajele sunt ponderate şi 
reprezintă procentajul repondenţilor care au declarat că instituţiile sunt considerate corupte sau extrem de corupte.  

 

Experienţa vs. percepţia asupra corupţiei – sunt pe acceaşi linie? 

Barometrul arată că experienţa şi percepţia corupţiei la nivelul cetăţeanului obişnuit se situează pe 
acelaşi trend. Potrivit rezultatelor din acest an, există o legătură strânsă între percepţia oamenilor 
asupra corupţiei în sectoare-cheie şi experienţa mitei, atunci când intră în contact cu aceleaşi 
sectoare10. Cu cît creşte probabilitatea ca cetăţenul obişnuit să fie confruntat cu mită într-o 
anumită instituţie, cu atât se consolidează convingerea că instituţia respectivă este afectată de 
corupţie. Spre exemplu, repondenţii au declarat că cererea de mită este cel mai frecvent întâlnită 
în poliţie, aceasta fiind în acelaşi timp percepută ca una dintre cele mai corupte instituţii, la nivel 
global.  

În plus, rezultatele din 2007 ale Barometrului indică o corelaţie puternică între experienţa 
oamenilor legată de corupţie şi percepţia experţilor. Figura 8 arată legătura dintre experienţele 
publicului larg, surprinse de Barometrul Global al Corupţiei 2007, şi opiniile experţilor, prezentate 
de Indicele de Percepţie a Corupţiei 2007. Rezultatele sunt clare: în acele ţări unde corupţia este 
răspândită – conform opiniei împărtăşite de oameni de afaceri, analişti de ţară şi experţi – o 
proporţie ridicată a populaţiei plăteşte mită pentru acces la serviciile publice11. Aceasta arată că 
opinia experţilor şi experienţele cetăţenilor se situează pe acceaşi linie în ceea ce priveşte corupţia 
în sectorul public.   

Figura 8. Indicele de Percepţie a Corupţiei vs. experienţa cetăţenilor cu mita 

 

 

 
                                                 
10 Coeficientul de corelaţie între procentajul celor care au declarat că au dat mită în justiţie, poliţie, serviciile de înregistrare 
şi eliberare a actelor, utilităţi, aut i fiscale, educaţie şi sînătate, şi procentajul celor care consideră aceste servicii ca fiind 
corupte este de -.47 (p<0.01). 

orităţ

11 Coeficientul de corelaţie dintre IPC 2007 şi procentajul cetăţenilor care dau mită este  de -0.66 (p<0.01). 
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 % din gospodării plătesc mită pentru acces la servicii publice 

Surse: Barometrul Global al Corupţiei 2007 şi Indicele de Percepţie a Corupţiei 2007, ale Transparency International. 
Fiecare punct reprezintă o ţară.   

 

 

Cetăţenii se aşteaptă ca nivelul corupţiei să crească în următorii trei ani 

Mai mult de jumătate din cetăţenii intervievaţi se aşteaptă ca nivelul corupţiei să crească într-o 
oarecare măsură în următorii trei ani. Numai unul din cinci respondenţi crede că nivelul corupţiei 
va scădea în viitorul apropiat, în timp ce unul din patru cred că nivelul corupţiei va rămâne acelaşi 
(Figura 9).    

Figura 9: “Corupţia se va înrăutăţi”, în lume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % din repondenţi cred că în următorii trei ani corupţia va... 

54%

20%

26%

va creşte
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Sursă: Barometrul Global al Corupţiei al Transparency International. Procentajele sunt ponderate.  

 

Printre ţările cele mai pesimiste se numără India, Filipine, Senegal, Africa de Sud, Olanda şi Marea 
Britanie, unde peste 70% din repondenţi se aşteaptă ca nivelul corupţiei să crească în următorii 
trei ani. În schimb, repondenţii din Ghana, Macedonia, Kosovo şi Nigeria sunt mai optimişti – 
mai mult de 45% se aşteaptă ca nivelul corupţiei să scadă în următorii trei ani (Tabelul 4.1. în 
Anexa 4).    

O analiză mai detaliată arată că femeile sunt uşor mai pesimiste decât bărbaţii în privinţa nivelului 
corupţiei în viitor. Nivelul veniturilor este, de asemenea, un factor semnificativ: cetăţenii cu 
venituri mici sunt mai pesimişti decât cei cu venituri ridicate – astfel, trei din cinci cetăţeni cu 
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venituri mici cred că fenomenul va lua amploare, în timp ce numai unul din doi cetăţeni cu 
venituri ridicate crede acelaşi lucru.  

Un rezultat descurajant este faptul că aşteptările publicului legate de nivelul corupţiei în viitor au 
devenit, în timp, mai sumbre. În 2003, 43% din totalul celor intevievaţi se aşteptau la o creştere a 
corupţiei în următorii trei ani, iar în 2007 procentul a crescut la 54%. Însă, după cum este ilustrat 
şi în Figura 10, există diferenţe de trend importante între regiuni.  

În Africa oamenii par a fi mai optimişti decât acum cinci ani: în 2007, trei din zece africani se 
aşteaptă la o creştere a corupţiei; în 2003 cinci din zece credeau acest lucru. Acest trend este 
valabil şi pentru Europa de Sud-Est şi CIS, deşi mai puţin pronunţat. Prin contrast, în regiunea 
Asia-Pacific aşteptările oamenilor s-au deteriorat substanţial. În 2003 numai trei din zece anticipau 
o creştere a corupţiei în ţările lor. În 2007 şase din zece au declarat acelaşi lucru. În mod similar, 
în America Latină şi ţările din grupul UE+ oamenii se aşteaptă la o creştere a corupţiei în ţările lor 
într-o mai mare măsură decât în 2003.  

Figura 10. Aşteptări legate de viitor: Comparaţie 2003-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă: Barometrul Global al Corupţiei al Trasparency International, 2003 şi 2007. Procentajele sunt ponderate.  
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În cele mai multe ţări populaţia este sceptică în privinţa eforturilor 
guvernamentale de luptă împotriva corupţiei 

La nivel global, cetăţenii sunt critici în privinţa eforturilor anticorupţie ale guvernelor lor. Unul din 
doi respondenţi crede că guvernul nu înregistrează performanţă în lupta împotriva corupţiei. 
Numai unul din trei crede că, dimpotrivă, eforturile guvernamentale sunt eficace. La o analiză mai 
atentă descoperim diferenţe importante între ţări. Tabelul 3 prezintă ţările unde repondenţii cred 
că eforturile guvernamentale de luptă împotriva corupţiei sunt cel mai eficace sau, dimpotrivă, cel 
mai putin eficace.    

Tabelul 3. Cât de eficace este guvernul în lupta împotriva corupţiei? Perspectiva de ţară 
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Ţări unde eforturile guvernamentale de luptă 
împotriva corupţiei sunt apreciate ca fiind cele mai 

eficace 

Ţări unde eforturile guvernamentale de luptă 
împotriva corupţiei sunt apreciate ca fiind cele mai 

puţin eficace 
Columbia 

Republica Dominicană 
Ecuador 

Macedonia 
Ghana 

Hong Kong 
Irlanda 

Malaysia 
Nigeria 

Singapore 
Turcia 

Albania 
Argentina 
Bulgaria 

Republica Cehă 
Islanda 
Japonia 
Lituania 
Norvegia 

Peru 
Rusia 

Ucraina 
Statele Unite 

Sursa: Barometrul Global al Corupţiei 2007 al Transparency International. Ţările au fost repartizate în cinci 
grupuri, pe baza răspunsurilor variind de la 1 (foarte eficace) la 5 (foarte ineficace). Ţările prezentate aici 
aparţin primului şi ultimului grup. Pentru lista completă a rezultatelor vezi Tabelul 4.4. în Anexa 4.   

 

În medie, toate regiunile, cu excepţia Africii, prezintă un grad ridicat de scepticism cu privire la 
eforturile guvernamentale anticorupţie. În Africa, numai Ghana şi Nigeria au rezultate pozitive, în 
schimb Camerun, Africa de Sud şi Senegal sunt mai critice în privinţa eforturilor guvernamentale. 
În America de Nord şi ţările UE+ eforturile guvernamentale au primit aprecieri foarte negative, 
deşi probabilitatea de plată a mitei este cea mai scăzută aici, ceea ce sugerează faptul că cetăţenii 
din aceste regiuni sunt mai preocupaţi de marea corupţie şi capturarea statului. În plus, puţine 
guverne din America de Nord şi Uniunea Europeană au strategii şi politici anticorupţie dedicate, 
ceea ce înseamnă că există puţină atenţie din partea populaţiei vis-a-vis de eforturile anticorupţie 
în domeniul public. Evaluarea critică a eforturilor guvernamentale în regiunea Asia-Pacific poate fi 
legată de faptul că, în comparaţie cu anul trecut, mai mulţi cetăţeni declară că au dat mită.  

 

 

 

 

Concluzii 

Rezultatele Barometrului Global al Corupţiei 2007 arată clar că fenomenul corupţiei afectează 
oamenii obişnuiţi de pretutindeni, indiferent de ţara în care locuiesc sau nivelul veniturilor. Totuşi, 
în toate societăţile oamenii săraci sunt cel mai grav afectaţi de corupţie, deoarece ei sunt 
confruntaţi cu cele mai multe cereri de mită, probabilitatea de plată a mitei fiind în consecinţă mai 
crescută. Implicaţia acestei realităţi este că fenomenul corupţiei acţionează ca o taxă regresivă, care 
scade veniturile în mod inegal. Lipsiţi de dreptul fundamental de acces liber la serviciile publice, 
săracii au cel mai mult de suferit în mediile corupte. Pesimismul lor în legătură cu posibilitatea ca, 
pe viitor, corupţia să se reducă este un alt simptom al lipsirii de exerciţiul unor drepturi 
fundamentale.  

Barometrul Global al Corupţiei 2007 arată că, la nivel mondial,  publicul larg continuă să perceapă 
parlamentele şi partidele politice ca cele mai corupte instituţii, în timp ce experienţa directă arată 
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că în poliţie şi în sistemul judiciar nivelul mitei este cel mai înalt. Consecinţa este că instituţii cheie 
din societate, în special instituţii cu un rol esenţial în asigurarea integrităţii şi răspunderii publice a 
guvernelor, sunt compromise. Nu încape îndoială asupra faptului că fenomenul corupţiei 
subminează legitimitatea guvernului şi a guvenanţilor în multe ţări. 

Ediţia din 2007 a Barometrului arată încă o realitate descurajantă: în comparaţie cu 2006, mita nu 
a scăzut, ci de fapt a crescut în câteva ţări. Acest climat de extorsiune subminează eforturile de 
combatere a corupţiei, precum şi speranţa publicului că situaţia se poate îmbunătăţi în viitor.   

La nivel global pare a exista un consens asupra faptului că eforturile guvernamentale de stopare a 
corupţiei nu sunt eficace şi că fenomenul va lua amploare în viitorul apropiat. Rezultatele 
Barometrului Global al Corupţiei 2007 arată că guvernele trebuie să depună mai multe eforturi 
pentru a reabilita servicii publice de bază şi pentru a dovedi alegătorilor că se angajează în lupta 
împotriva corupţiei nu numai prin declaraţii, dar şi prin fapte. Însă guvernele nu sunt singurele 
responsabile pentru eficacitatea iniţiativelor anticorupţie. Toate părţile cointeresate, fie că provin 
din sectorul public, cel privat sau din societatea civilă, trebuie să-şi dubleze eforturile pentru a 
înregistra progrese şi rezultate concrete în lupta împotriva corupţiei.   

Barometrul Global al Corupţiei 2007 arată că opiniile şi experienţele oamenilor legate de corupţie 
variază, ca urmare a manifestărilor multiple pe care fenomenul le are în lume. Strategiile 
anticorupţie trebuie să reflecte aceste diferenţe esenţiale dintre ţări, găsind soluţii potrivite pentru 
problemele şi vulnerabilităţile locale. Reformele anticorupţie trebuie să producă urgent rezultate 
cu un impact real asupra vieţii oamenilor, care să le ofere acestora un viitor în care corupţia nu-i 
mai lipseşte de oportunităţi – sau de speranţă.   
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ANEXA 1: Chestionarul Barometrului Global al Corupţiei 2007 

Vă vom adresa câteva întrebări referitoare la corupţie. În cadrul acestui sondaj folosim termenul 
de corupţie înţeles ca abuz al puterii încredinţate pentru obţinerea de beneficii private (de către un 
oficial al statului sau un om de afaceri, de exemplu). Aceasta implică câştiguri materiale, dar şi alte 
tipuri de beneficii.  

1. Credeţi că în următorii trei ani nivelul corupţiei din ţara dumneavostră se va modifica? Credeţi 
că va... (ENUMERĂ  - COD UNIC) 

  
Va creşte cu mult 1 
Va creşte cu puţin 2 
Va rămâne la fel NU 
CITI ! 

3 

Va scădea cu puţin  4 
Va scădea cu mult 5 
Nu ştiu/ Nu răspund 9 

 2. Cum apreciaţi acţiunile actualului guvern de luptă împotriva corupţiei? ENUMERĂ ŞI ARATĂ 
– COD UNIC 

  
Guvernul este foarte eficace în lupta împotriva corupţiei 1 
Guvernul este oarecum eficace în lupta împotriva corupţiei 2 
Guvernul nu este nici eficace, nici ineficace în lupta împotriva corupţiei  NU CITI ! 3 
Guvernul esteoarecum ineficace în lupta împotriva corupţiei 4 
Guvernul este foarte ineficace în lupta împotriva corupţiei 5 
Nu ştiu/ Nu răspund 9 

3. În ce măsură percepeţi următoarele sectoare din această ţară ca fiind afectate de corupţie? Vă 
rugăm răspundeţi pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă deloc corupt, iar 5 extrem de corupt). 
ENUMERĂ ŞI ARATĂ – COD UNIC PENTRU FIECARE 

Sectoare Deloc 
corupt    Extrem de 

corupt NS/NR

Partide politice 1 2 3 4 5 9 
Parlament/ legislativ 1 2 3 4 5 9 
Mediul de afacei/ secotul privat 1 2 3 4 5 9 
mass-media 1 2 3 4 5 9 
Aramata 1 2 3 4 5 9 
ONG-uri (organizaţii neguvernamentale) 1 2 3 4 5 9 
Organizaţii religioase 1 2 3 4 5 9 
Sistemul de educaţie 1 2 3 4 5 9 
Sistemul legislativ/ justiţie 1 2 3 4 5 9 
Servicii medicale 1 2 3 4 5 9 
Poliţia 1 2 3 4 5 9 
Birourile de înregistrare şi eliberare a actelor 
(certificate de naştere, de căsătorie, licenţe, 
permise) 

1 2 3 4 5 9 

Utilităţi publice (telefon, electricitate, apă etc.) 1 2 3 4 5 9 
Venituri la stat 1 2 3 4 5 9 
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4. Aţi intrat în contact – dumneavoastră personal sau un membru al gospodăriei – cu următoarele 
instituţii/ organizaţii în ultimele 12 luni? ENUMERĂ ŞI ARATĂ. COD UNIC PENTRU 
FIECARE OPERATOR: membrii ai gospodăriei = persoane care trăiesc în acceaşi casă, de ex. 
părinţi, copii etc. 
ÎNTREABĂ PENTRU FIECARE INSITUŢIE MENŢIONATĂ CU CODUL 1 (DA) LA 
ÎNTREBAREA 6. DACĂ NU ESTE MENŢIONATĂ NICI UNA, TRECI LA ÎNTREBAREA 7.  

4.1. În ultimele 12 luni vi s-a cerut dumneavoastră personal sau unui membru al gospodăriei 
dumneavoastră mită de către cineva din următoarele instituţii/ organizaţii? 
ÎNTREABĂ PENTRU FIECARE INSITUŢIE MENŢIONATĂ CU CODUL 1 (DA) LA 
ÎNTREBAREA 6. 

4.2.  În ultimele 12 luni aţi plătit mită - dumneavoastră personal sau un membru al gospodăriei 
dumneavoastră – către următoarele instituţii/ organizaţii? 

A4 
4.3. Cât a fost ultima mită plătită? 
CĂTRE OPERATOR: ÎNTREBAREA VA LUA ÎN CONSIDERARE MONEDA LOCALĂ, DAR 
LA CODIFICARE SE VA FOLOSI EURO, ÎN CONFORM CURSULUI DE SCHIMB PRIMIT 
DE CĂTRE COMPANIA TA – DACĂ NU POŢI SPECIFICA SUMA, LASĂ NECOMPLETAT.   

Sectoare 

Întrebarea 4 Întrebarea 4.1 Întrebarea 4.2 Întrebarea 4.3

A avut contact I s-a cerut mită A dat mită suma plătită ca 
mită12

 

DA NU NS NR DA NU NS NR DA NU NS NR Col 
Sistemul de educaţie 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Sistemul legislativ 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Sistemul judiciar 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Servicii medicale 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Poliţie 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Birourile de înregistrare şi 
eliberare a actelor (certificate 
de naştere, de căsătorie, 
licenţe, permise, titluri de 
proprietate, transfer de 
proprietate) 

1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9 

 

Telefon 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Furnizor de electricitate 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Furnizor de apă curentă 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Furnizor de gaz 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
Venituri la stat 1 2 8 9 1 2 8 9 1 2 8 9  
 

                                                 
12 Deşi chestionarul a inclus o întrebare referitoare la costrul ultimei mite plătite, datele colectate nu au permis concluzii 
statistice solide, prin urmare acest aspect nu a fost inclus în raport.  
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ANEXA 2: Barometrul Global al Corupţiei – despre sondaj 

Barometru Global al Corupţiei este un sondaj de opinie publică care măsoară percepţia 
publicului larg asupra corupţiei şi experienţele oamenilor legate de acest fenomen. În cele mai 
multe dintre ţările supuse evaluării sondajul a fost efectuat de către Gallup International din 
partea Transparency International, ca parte a sondajului „Voice of the People”. În alte ţări, TI 
a delegat realizarea sondajului altor operatori. Barometrul Global al Corupţiei 2007 al TI 
incude  63 199 respondenţi. 

Acoperire 

În total, sondajul “Voice of the People” a fost realizat în 60 de ţări. Totuşi, în unele ţări 
anumite întrebări au lipsit din chestionar (spre exemplu, pentru Germania şi Italia s-a omis 
întrebarea 6). În plus, nu s-au folosit toate întrebările în Vietnam, iar problemele legate de 
codarea răspunsurilor în Columbia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Norvegia, Polonia, 
Thailanda şi Singapore ne-au împiedicat să folosim anumite date.  

Perioada de cercetare de teren 

Cercetarea de teren s-a realizat în perioada iunie-septembrie 2007.  

Variabile demografice 

Variabilele demografice vârstă, educaţie, venit/ gospodărie, ocupaţie şi regiune au fost 
înregistrate în forma lor originală în sondajul realizat de Gallup International.  

Eşantionare 

Tipul de eşantionare este în mare parte naţional, deşi în unele ţări este numai urban. Ar trebui 
subliniat faptul că, la nivel global, rezultatele se bazează foarte mult pe populaţii urbane. În 
cele mai multe ţări metoda de eşantionare s-a bazat pe cote, utilizând sexul/ vârsta/ situaţia 
socio-economică/ regiunea/ mediul urban ca variabile. În unele ţări s-a folosit eşantionarea 
aleatorie. Interviurile au vizat populaţia de peste 15 ani şi s-au realizat fie “faţă-în-faţă”, fie 
prin telefon sau Internet (în special în ţările dezvoltate), sau chestionarele au fost completate 
direct de către repondenţi.   

Ponderare 

Inconcordanţele privind eşantionul folosit într-o ţară (de exemplu, uşoare corecţii în privinţa 
proporţiilor pe grupe de vîrstă, sex etc.) au fost supuse unei ponderări prealabile, pentru a 
obţine un eşantion reprezentativ la nivel naţional (sau un eşantion reprezentativ pentru 
universul utilizat, dacă acesta nu este populaţia totală). Apoi datele pentru fiecare ţară au fost 
ponderate în raport cu populaţia relevantă (universul). De exemplu, în ţările în care a fost 
intervievată doar populaţia urbană, aceasta a fost ponderată în raport cu populaţia urbană 
totală.  

 Codarea datelor, controlul calităţii şi analiza 

Codarea datelor şi controlul calităţii, precum şi o analiză preliminară a datelor au fost realizate 
de Gallup International. Raportul complet al TI asupra Barometrului Global al Corupţiei 2007 
a fost realizat de Robin Hodes şi Juanita Riaño, din cadrul Departamentului de Politici şi 
Cercetare al Secretariatului internaţional al TI. Profesorul Richard Rose, din cadrul 
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Universităţii Aberdeen, membru al Comitetului Consultativ al TI pentru Indici, a contribuit de 
asemnea prin comentarii asupra datelor Barometrului.   

Marja de eroare standard pentru sondaj este de +/-4.  

Pentru informaţii suplimentare referitoare la rezultate de ţară, vă rugăm consultaţi datele de 
contact afişate mai jos:  
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*Acestea nu sunt membre ale Gallup International, ci operatori profesionişti cu care TI a colaborat în aceste 
ţări.  
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ANEXA 3: Grupări pe regiuni 

Barometrul Global al Corupţiei 2007 

Africa: Camerun; Ghana; Nigeria; Senegal; şi Africa de Sud. 

Asia-Pacific: Cambodgia; Hong Kong; India; Indonezia; Japonia; Coreea de Sud; Malaysia; 
Pakistan; Filipine; Singapore; Thailanda; şi Vietnam. 

EU+: Austria; Bulgaria; Republica Cehă; Danemarca; Finlanda; Franţa; Germania; Grecia; 
Islanda; Irlanda; Italia; Lituania; Luxemburg; Olanda; Norvegia; Polonia; Portugalia; România; 
Spania; Suedia; Elveţia; şi Marea Brianie. 

America Latină: Argentina; Bolivia; Columbia; Republica Dominicană; Ecuador; Guatemala; 
Panama; Peru; şi Venezuela. 

Comunitatea Statelor Independente (CSI): Moldova; Rusia; şi Ucraina. 

America de Nord: Canada şi Statele Unite. 

Europa de Sud-Este: Albania; Bosnia şi Herţegovina; Croaţia; Macedonia; Kosovo; Serbia; şi 
Turcia. 
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ANEXA 4: Tabele pe ţări 

Tabelul 4.1: Respondenţii care au plătit mită pentru a obţine servicii  
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Sursa: Transparency International Barometrul Global al Corupţiei, 2007. Datele furnizate în tabel sunt 
ponderate. Procentele sunt ponderate şi calculate în funcţie de numărul respondenţilor care au apelat la 
serviciile menţionate.  
* Datorită unor probleme legate de procesarea datelor, rezultatele pentru Columbia,  Ecuador, Ghana, 
Guatemala, Norvegia, Polonia, Tailanda şi Singpore nu au putut fi utilizate.  
** In Germania şi Italia această întrebare nu a fost pusă (a lipsit din chestionar)
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 Tabelul 4.2: Impactul corupţiei asupra diferitelor sectoare şi instituţii  
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Sursa: Transparency International Barometrul Global al Corupţiei, 2007. Datele furnizate în tabel sunt 
ponderate. Cifrele care apar cu un fond închis, sunt cele mai mari pentru ţara respectivă.  
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 Tabel 4.3: Opinii referitoare la evoluţia corupţiei în viitor
 

Ţara/Teritoriu 
Procentele respondenţilor care consideră că în 

următorii trei ani corupţia va... 

Scădea Rămâne la 
acelaşi nivel Creşte 

Eşantion total 20% 26% 54% 
Africa 58% 9% 33% 
Camerun 23% 12% 65% 
Ghana 62% 6% 32% 
Nigeria 62% 9% 29% 
Senegal 17% 10% 73% 
Africa de Sud 26% 7% 67% 
Asia Pacific 15% 21% 64% 
Cambodgia 38% 19% 43% 
Hong Kong 17% 48% 34% 
India 7% 4% 90% 
Indonezia 22% 18% 59% 
Japonia 9% 30% 61% 
Corea de Sud 34% 19% 47% 
Malaezia 18% 19% 63% 
Pakistan 11% 30% 59% 
Filipine 19% 2% 79% 
Singapore 38% 30% 32% 
Tailanda 25% 9% 66% 
UE + 18% 24% 58% 
Austria 8% 35% 57% 
Bulgaria 32% 36% 32% 
Cehia 22% 31% 47% 
Danemarca 5% 57% 38% 
Finlanda 4% 53% 43% 
Franţa 23% 35% 42% 
Germania 16% 15% 69% 
Grecia 19% 21% 59% 
Islanda 7% 29% 64% 
Irlanda 44% 9% 47% 
Italia 16% 23% 61% 
Lituani 27% 35% 37% 
Luxemburg 5% 41% 54% 
Olanda 8% 19% 73% 
Norvegia 6% 32% 62% 
Polonia 27% 34% 39% 
Portugalia 20% 16% 64% 
Romania 34% 30% 36% 
Spania 22% 24% 54% 
Suedia 8% 33% 59% 
Elvetia 7% 50% 43% 
Marea Britanie 15% 13% 72% 
America de Sud 23% 25% 52% 
Argentina 12% 37% 51% 
Bolivia 34% 25% 41% 
Columbia 34% 13% 52% 
Republica Dominicana 33% 8% 59% 
Ecuador 31% 16% 53% 
Guatemala 11% 23% 66% 
Panama 14% 21% 65% 
Peru 26% 30% 44% 
Venezuela 34% 21% 45% 
NIS 16% 41% 44% 
Moldova 16% 21% 63% 
Rusia 15% 40% 45% 
Ucraina 18% 44% 38% 
America de Nord 7% 36% 58% 
Canada 12% 39% 49% 
Statele Unite ale Americii 6% 35% 59% 
Europa de Sud-Est 26% 30% 44% 
Albania 22% 61% 17% 
Bosania-Herzegovina 18% 13% 69% 
Croatia 28% 32% 40% 
Kosovo 52% 8% 39% 
FYR Macedonia 53% 23% 25% 
Serbia 32% 34% 34% 
Turcia 24% 30% 46% 

 
Sursa: Transparency International Barometrul Global al Corupţiei, 2007. Datele furnizate în tabel sunt 
ponderate. 
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Tabel 4.4: Evaluarea răspunsurilor în privinţa măsurilor anti-corupţie luate de 
autorităţi  

Ţara/Teritoriu 

Procentele respondenţilor care apreciază 
eforturile anti-corupţie ale autorităţilor drept... 

Eficiente Nici eficiente, 
nici ineficiente Ineficiente 

Eşantion total 28% 18% 54% 
Africa 62% 11% 27% 
Camerun 32% 7% 61% 
Ghana 67% 6% 28% 
Nigeria 64% 12% 23% 
Senegal 33% 105 56% 
Africa de Sud 40% 6% 54% 
Asia Pacific 24% 14% 62% 
Cambodgia 29% 27% 44% 
Hong Kong 825% 135 4% 
India 25% 7% 68% 
Indonezia 37% 16% 47% 
Japonia 8% 17% 75% 
Corea de Sud 24% 7% 69% 
Malaezia 53% 10% 37% 
Pakistan 22% 26% 52% 
Filipine 35% 2% 64% 
Singapore 88% 4% 7% 
Tailanda 42% 8% 49% 
UE + 28% 12% 60% 
Austria 30% 24% 46% 
Bulgaria 14% 15% 72% 
Cehia 14% 22% 64% 
Danemarca 34% 42% 25% 
Finlanda 31% 26% 42% 
Franţa 37% 25% 38% 
Germania 20% 3% 77% 
Grecia 26% 15% 59% 
Islanda 18% 37% 45% 
Irlanda 46% 3% 52% 
Italia 21% 8% 70% 
Lituani 9% 14% 77% 
Luxemburg 26% 37% 37% 
Olanda 39% 11% 51% 
Norvegia 15% 47% 38% 
Polonia 22% 30% 48% 
Portugalia 23% 13% 64% 
Romania 26% 19% 55% 
Spania 42% 6% 51% 
Suedia 24% 33% 44% 
Elvetia 35% 32% 33% 
Marea Britanie 34% 2% 64% 
America de Sud 29% 17% 54% 
Argentina 15% 12% 73% 
Bolivia 25% 44% 31% 
Columbia 49% 10% 41% 
Republica Dominicana 44% 12% 45% 
Ecuador 47% 14% 38% 
Guatemala 24% 16% 59% 
Panama 27% 26% 47% 
Peru 20% 28% 53% 
Venezuela 38% 30% 33% 
NIS 12% 33% 54% 
Moldova 37% 15% 48% 
Rusia 13% 37% 50% 
Ucraina 8% 22% 70% 
America de Nord 19% 27% 54% 
Canada 24% 15% 61% 
SUA 19% 28% 53% 
Europa de Sud-Est 44% 15% 41% 
Albania 20% 53% 27% 
Bosania-Herzegovina 29% 12% 59% 
Croatia 25% 13% 62% 
Kosovo 34% 4% 62% 
FYR Macedonia 65% 14% 21% 
Serbia 27% 17% 56% 
Turcia 49% 14% 37% 

 

 
Sursa: Transparency International Barometrul Global al Corupţiei, 2007. Datele furnizate în tabel sunt 
ponderate 
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