
                

 
Oamenii percep creşterea gradului de corupţie dar sunt gata să se implice, 

conform celui mai mare sondaj de opinie public global 
Transparency International 

 
America de Nord şi Europa resimt cea mai mare creştere 

 
Berlin, 9 Decembrie 2010 Berlin,– Corupţia a crescut în ultimii trei ani, spun 6 din 10 persoane din 
toata lumea, iar unul din patru raportează că a plătit mită în ultimul an. Acestea sunt rezultatele 
Barometrului Global al Corupţiei 2010, sondaj de opinie public global asupra corupţiei, lansat azi de 
Transparency International, cu ocazia Zilei Internaţionale Anticorupţie.  
 
Concepţia asupra tendinţei corupţiei este una negativă mai ales în Europa şi America de Nord, unde 
73%, respectiv 67% dintre oameni consideră că s-a înregistrat o creştere la nivelul corupţiei în ultimii 
trei ani.  
 
În ciuda acestor rezultate, cercetarea a arătat că şapte din 10 oameni ar fi dispuşi să raporteze un 
caz de corupţie. 
 
“Criza economică afectează în continuare opinia publică a oamenilor cu privire la corupţie, în Europa 
şi în America de Nord în special. Instituţiile de pretutindeni trebuie să fie ferme în eforturile lor de a 
restabili buna guvernare şi încrederea”, a declarat Huguette Labelle, Preşedinte al Transparency 
International. “Este încurajator că atâţia oameni sunt gata să ia atitudine în faţa corupţiei. Această 
disponibilitate trebuie mobilizată”.  
 
Pentru Barometrul Global al Corupţiei au fost intervievaţi mai mult de 91.000 de oameni din 86 de ţări 
şi teritorii. El concentrează asupra micii corupţii, asupra percepţiilor despre instituţiile publice şi 
asupra instituţiilor care se bucură de încrederea oamenilor în activitatea lor de combatere a corupţiei.  
 
Mica corupţie: diferenţele regionale contează  
Studiul a relevat că în ultimele 12 luni unul din 4 oameni a plătit mită uneia dintre cele nouă instituţii şi 
servicii, de la sănătate la educaţie, la administraţii financiare. Poliţia este nominalizată drept cel mai 
frecvent primitor de mită, potrivit celor chestionaţi. 30% dintre cei care au avut contact cu poliţia 
răspund că au plătit o mită. 
 
Oamenii din Africa Sub-Sahariană raportează plata mitei în cea mai mare măsură: mai mult de una 
din doua persoane au plătit mită în ultimele 12 luni. Aceasta se compară cu 36% dintre cei chestionaţi 
în Orientul Mijlociu şi America de Nord, 32% în Comunitatea Statelor Independente, 23% în America 
Latină, 19% în Balcanii de Vest şi Turcia, 15% în Asia-Pacific şi doar 5% în ţările europene şi America 
de Nord.  
 
Mai mult de 20 de ţări înregistrează semnificativ mai multe cazuri de mită decât în 2006, când aceeaşi 
întrebare a fost adresată în Barometru. Cifra cea mai mare de plăţi de mită în 2010 s-a înregistrat în 
Afganistan, Cambodgia, Cameron, Irak, Libia, Nigeria, Palestina, Senegal, Sierra Leone şi Uganda, 
unde mai mult de 50% dintre cei chestionaţi au dat mită în ultimele 12 luni.  
 
Aproape jumătate dintre respondenţi spun că au plătit mită pentru a evita probleme cu autorităţile şi 
un sfert spun că au făcut-o pentru a grăbi procesele.  
 
Cel mai îngrijorător este că mita plătită poliţiei aproape s-a dublat din 2006 şi mai mulţi oameni 
raportează că au plătit mită judecătorilor şi pentru servicii de înregistrare sau permise decât cu cinci 
ani în urmă.  
 
Mita şi săracii  
Demografia mitei continuă să dezavantajeze pe săraci şi tineri. Ca şi în sondajele anterioare, cei ce 
câştigă venituri mai mici raportează că plătesc mai multe mite decât cei cu câştiguri mai mari. Este de 



două ori mai probabil ca oamenii mai săraci să plătească mită pentru servicii de bază, precum utilităţi 
şi educaţie, decât oamenii bogaţi. 
 
“Corupţia este o taxă regresivă. Trebuie să ne adresăm acestei injustiţii. Cei marginalizaţi şi săracii 
rămân cei mai vulnerabili la extorcare. Guvernele ar trebui să facă mai mult  pentru a identifica 
riscurile de corupţie în servicii de bază şi să îşi protejeze cetăţenii” spune Labelle. 
 
O treime dintre cei cu vârste de până în 30 de ani raportează că au plătit mită în ultimele 12 luni, 
comparat cu unul din cinci oameni cu vârste de peste 51 de ani.  
 
Lipsa încrederii în funcţionarii publici  
Din păcate, puţini oameni au încredere în guvernele şi politicienii lor. Opt din 10 spun că partidele 
politice sunt corupte şi extrem de corupte. Oficialii publici şi Parlamentul sunt considerate următoarele 
cele mai corupte instituţii  
 
Jumătate dintre cei chestionaţi spun că acţiunea guvernului de a opri corupţia este ineficientă. Acest 
fapt reflectă mici schimbări în timp. Cu toate acestea, opiniile s-au înrăutăţit uşor din 2007 în Asia-
Pacific, America Latină şi Afica Sub-Sahariană şi s-au îmbunătăţit în CSI şi America de Nord.  
 
Deşi majoritatea oamenilor – şapte din 10- spun că ar raporta un caz de corupţie dacă ar vedea unul, 
dacă ei au fost deja victimele corupţiei cifra scade la aproximativ jumătate.  
 
“Mesajul Barometrului 2010 este că trebuie remarcată perfidia corupţiei. Ea determină oamenii să îşi 
piardă încrederea. Vestea bună este că oamenii sunt gata să acţioneze” a mai declarat Labelle. 
“Protecţia mai bună pentru avertizorii de integritate şi accesul la informaţie sunt esenţiale. 
Angajamentul public în lupta împotriva corupţiei îi va forţa pe cei cu autoritate să acţioneze; şi va 
încuraja oamenii să se exprime şi să ia atitudine pentru o lume mai curată, mai transparentă,” a 
adăugat ea.  
 

### 
Transparency International este coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei 

 
Notă: Barometrul, aflat acum la a şaptea ediţie, acoperă 86 de ţări. Datele au fost colectate între 1 
iunie şi 30 septembrie 2010. Gallup International a coordonat sondajul în numele TI în 84 de ţări. În 
Bangladeş studiul a fost organizat de TI Bangladeş, iar în Mongolia de Autoritatea Independentă 
împotriva Corupţiei în Mongolia.  
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