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Barometrul global al corupţiei 2013 
 
Întrebări frecvente  
 
1. Ce este Barometrul Global al Corupţiei?  
2. Ce fel de întrebări sunt incluse în GCB? 
3. Cine realizează sondajul de opinie şi când a fost realizat? 
4. Ce ţări/teritorii sunt incluse în Barometrul 2013?  
5. Cum poate fi folosit Barometrul? 
6. Pot fi comparate diferitele ediţii ale Barometrului? 
7. Cum diferă Barometrul de Indicele de Percepţie al Corupţiei şi de Indicele Plătitorilor de Mită? 
 

 
1. Ce este Barometrul Global al Corupţiei al Transparency International?  
 
Barometrul Global al Corupţiei al Transparency International este singurul sondaj de opinie la nivel 
global cu privire la opinii şi experienţe referitoare la corupţie. Barometrul din 2013, cea de-a opta 
ediţie, reflectă răspunsurile a 114.270 de persoane din 107 de ţări, şi oferă cea mai mare acoperire 
la nivel de ţară de până acum. 
 
2. Ce fel de întrebări sunt formulate? 
 
Barometrul Global al Corupției cere opiniile oamenilor asupra corupției din țara lor în mod general, 
și din cadrul acelor instituții unde este mai severă problema corupției. El oferă, de asemenea, o 
măsură a experienței oamenilor cu mita în ultimul an în peste 8 servicii diferite. Sondajul întreabă 
oamenii cat de eficient cred că a fost guvernul în stoparea corupției și, de asemenea, sondează 
disponibilitatea lor de a se implica personal în lupta împotriva corupției. Pentru prima dată, 
Barometrul Global al Corupției 2013 solicită, de asemenea, publicului larg percepția lor cu privire la 
importanța influenței intereselor speciale și a relațiilor personale în țara lor. 
 
3. Cine realizează sondajul de opinie şi când a fost realizat?  
 
Barometrul Global al Corupției 2013 a fost realizat în numele Transparency International de către 
compania de studiu WIN/GIA reţea globală de companii de sondaj. În Bangladesh, Cipru, Ghana, 
Kenya, Rwanda si Zimbabwe, sondajul a fost realizat de către chapter-ele naţionale ale 
Transparency International din cadrul acestor țări. În Mongolia studiul a fost realizat de Autoritatea 
Independentă Anticorupție din Mongolia (IAAC) și în Luxemburg, sondajul a fost realizat de TNS-
ILRES. 
 
Ancheta de teren a fost realizată între septembrie 2012 și martie 2013. Metodele au inclus interviuri 
față în față, telefonice și on-line. 
 
Chestionarul este revizuit de Comitetul Consultativ al Indexului al Transparency International format 
din experți internaționali în domeniul corupției, metodologiilor de cercetare, econometrie și statistici. 
WIN/GIA verifică datele la nivel central și efectuează controlul de calitate. Rezultatele sondajului 
sunt calculate de către Departamentul de Cercetare de la Secretariatul Transparency International 
din Berlin și verificate de către un expert independent în sondaje.  
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4. Ce ţări/teritorii sunt incluse în Barometrul 2013?   
 
În acest an, 114 270 de persoane au fost chestionate în 107 țări, comparativ cu 100 de țări din 
seriile din 2010 și 2011, și 69 de țări în 2009. Toate țările și teritoriile sunt eligibile pentru a fi 
incluse. Transparency International speră să continue să adauge țări la sondaj în anii următori.  
 
5. Cum poate fi folosit sondajul?  
 
Barometrul Global al Corupției oferă o înțelegere bogată legată de experiența personală a 
oamenilor cu privire la corupție, precum și punctele lor de vedere cu privire la situația din țara lor.  
 
Cei ce creează politicile publice pot folosi acest studiu pentru a identifica instituțiile și serviciile 
publice care sunt percepute ca fiind corupte și unde se plăteşte cel mai frecvent mită de către 
cetățeni. Acest lucru permite politicilor și programelor anti-corupție să vizeze in mod eficient servicii 
și instituțiile aflate cel mai mult la risc într-o țară. Acum, la a opta ediție, întrebări cheie pot fi 
comparate de la an la an și utilizate pentru monitorizarea progreselor în stoparea corupției la nivel 
național. 
 
Societatea civilă și jurnaliștii pot folosi studiul ca dovadă a punctelor de vedere ale oamenilor într-o 
țară cu privire la această problemă importantă. Datele pot fi folosite pentru creşterea nivelului de 
conştientizare cu privire la impactul corupţiei asupra oamenilor în viaţa lor de fiecare zi. Acesta 
poate fi, de asemenea, folosit pentru a mobiliza oamenii să se implice în stoparea corupției, prin 
demonstrarea voinței populare de a se implica personal în cazuri de corupție, de exemplu prin 
raportarea cazurilor de corupţie.  
 
Sectorul privat poate utiliza Barometrul Global al Corupției pentru a înțelege mai bine climatul politic 
într-o țară și puterea instituțiilor naționale.  
 
Cercetătorii pot folosi acest studiu pentru a explora cauzele și efectele corupției și ale mitei într-o 
gamă largă de țări. El oferă atât o arie largă de acoperire a țărilor și date valoroase pe serii de timp 
pentru o serie de întrebări importante. Barometrul Global al Corupției este, prin urmare, o sursă de 
date bogată și unică pentru comunitatea de cercetare. 
 
6. Pot fi comparate diferitele ediţii ale Barometrului?  
 
Da. În cazul în care întrebările au fost repetate în multiple ediții, Barometrul permite să fie stabilite 
comparații directe de-a lungul timpului. Barometrul este acum în ediția a opta și, prin urmare, oferă 
posibilitatea de evaluare a tendințelor în ceea ce privește instituțiile considerate ca fiind cele mai 
corupte, eficacitatea eforturilor guvernelor în lupta împotriva corupției, precum și procentele de 
cetățeni care au dat mită pentru a obține servicii publice specifice.  
 

Întrebările schimba la an la an. Prin urmare, doar datele pentru întrebările care au fost repetate 
sunt comparabile în timp. 
 
Pentru ediţiile anterioare ale Barometrului vizitaţi:  
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb  
 
7. Cum diferă Barometrul de Indicele de Percepţie al Corupţiei şi de Indicele Plătitorilor de 
Mită?  
 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb
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Barometrul este un sondaj de opinie publică, care oferă opiniile publicului larg asupra corupției și 
impactul acesteia asupra vieții lor, inclusiv experiența personală cu mita. Indicele de Percepție a 
Corupției (IPC) și Indicele Plătitorilor de Mită (BPI) se bazează amândouă pe opiniile experților. 
 
IPC reflectă percepția observatorilor informați asupra corupției în sectorul public și în politică.  
 
Pentru mai multe informații cu privire la IPC, vă rugăm să consultați:  
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.  
 
BPI este extras dintr-un un sondaj de directori de afaceri care ierarhizează cele mai influente țări 
din punct de vedere economic din lume, în funcție de dispoziția firmelor lor de a da mită în 
străinătate. Pentru mai multe informații cu privire la BPI, vă rugăm să consultați Indicele Plătitorilor 
de Mită 2011 al Transparency International:  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi 

 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
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