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1. Ce este Barometrul Global al Corupției?
Barometrul Global al Corupției este cel mai amplu sondaj de opinie publică la nivel mondial cu
privire la punctele de vedere și experiențele legate de corupție. Pentru Barometrul Global al
Corupției 2016, a noua ediție, inițial sunt lansate rezultatele într-o serie de rapoarte regionale.
Pentru acest raport privind Europa și Asia Centrală, rezultatele se bazează pe răspunsurile a
58,238 de persoane din 42 de țări / teritorii. Edițiile pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord au
fost deja publicate. Un raport pentru America și un raport pentru regiunea Asia Pacific va fi
lansat ulterior în 2017. O versiune globală finală va fi, de asemenea, publicată în 2017.

2. Ce tipuri de întrebări sunt incluse?

Barometrul Global al Corupției solicită opiniile cetățenilor cu privire la corupție în țara lor în
general, și în instituțiile în care problema corupției este cea mai severă, in particular. Acesta
prevede, de asemenea, o măsurare a experienței oamenilor cu privire la darea de mită în
ultimul an, în peste opt tipuri de servicii publice diferite. Sondajul întreabă oamenii despre cât de
bine sau rău cred ei că guvernul lor a contribuit la combaterea corupției.
Barometrul Global al Corupției 2016 include, de asemenea, o serie de întrebări noi. Un set de
indicatori întreabă respondenții dacă au raportat un incident de corupție și ce s-a întâmplat după
ce l-au raportat. Totodată, Barometrul înregistrează și bariere existente în calea raportării
corupției în fiecare țară. Alt modul din sondaj urmărește detalii cu privire la disponibilitatea
cetățenilor de a se implica în lupta împotriva corupției. Pentru prima dată, respondenții au fost
întrebați dacă oamenii simt că cei bogați au prea multă influență nejustificată asupra deciziilor
guvernamentale.

3. Cine realizează sondajul de opinie și când a fost efectuat?
Barometrul Global al Corupției 2016 a fost realizat pentru Transparency International în
regiunea Europa și Asia Centrală de două companii sondaj, TNS Opinion pentru interviurile față
în față și Efficience3 pentru interviurile realizate prin telefon.
TNS Opinion a colectat date din gospodării prin interviuri față în față asistate de calculator. Un
eșantion a fost stabilit în fiecare țară, pornind de la stratificarea pe regiuni și nivelul de
urbanizare, iar gospodăriile au fost selectate în mod aleatoriu, direct pe teren sau utilizând
registrele existente. Respondenții au fost selectați la întâmplare dintre toți adulții din gospodărie.
Efficience3 a organizat implementarea sondajului folosind tehnica interviurilor telefonice asistate
de calculator. Astfel, a fost folosită apelarea aleatorie a gospodăriilor, iar respondenții au fost
selectați, de asemenea, în mod aleatoriu dintre adulți din gospodărie. Atât telefoane fixe, cât și
telefoane mobile au fost utilizate pentru interviu. Eșantionul a fost stratificat pe toate regiunile
din fiecare țară în funcție de mărimea populației.
Chestionarul a fost revizuit de către Transparency International’s Index Advisory Committee
compus din experți internaționali în domeniile corupției, metodologiilor de cercetare,
econometrie și statistică. Cercetarea de teren a avut loc între noiembrie 2015 și iulie 2016. O
descriere completă a metodologiei este disponibilă la pagina 32 a raportului.

4. De ce au/ nu au fost anumite țări incluse în studiu?

Barometrul Global al Corupției își propune să includă cât mai multe țări posibil în sondaj pornind
de la premisa locurilor unde se pot efectua interviurile în condiții de siguranță. Pentru regiunea
Europa și Asia Centrală, modulul Barometrul Global al Corupției a fost inclus ca parte a unui
studiu mai lung implementat de TNS Opinion. Acesta a cuprins țări din Europa de Est și Asia
Centrală, plus Germania și Italia. Transparency International nu a influențat acoperirea
geografică realizată de TNS Opinion. De asemenea, au fost realizate sondaje suplimentare în
țări din Europa de Vest, în limita disponibilității resurselor financiare alocate pentru studiu.
Transparency International urmărește să crească acoperirea în următoarea ediție a sondajului.

5. Cum poate fi utilizat sondajul?
Barometrul Global al Corupției oferă o perspectivă bogată a experienței personale a oamenilor
cu privire la corupție, precum și punctele lor de vedere cu privire la situația din țară. Factorii de
decizie politică pot utiliza ancheta pentru a identifica instituțiile și serviciile publice care sunt
considerate corupte și unde este cel mai frecvent plătită mita de către cetățeni. Acest lucru
permite politicilor și programelor anticorupție să vizeze în mod eficient cele mai riscante servicii
publice și instituții într-o țară. Societatea civilă și jurnaliștii pot utiliza sondajul ca dovadă a
opiniilor oamenilor dintr-o țară în ceea ce privește această problemă importantă. Datele pot fi
folosite pentru a sensibiliza și atrage atenția cu privire la impactul corupției asupra vieții de zi cu
zi a oamenilor. Barometrul poate fi, de asemenea, folosit pentru a mobiliza oamenii să se
implice în stoparea corupției, demonstrând disponibilitatea cetățenească de a se angaja
personal prin raportarea situațiilor de corupție, de exemplu. 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 consecințele
corupției și luării de mită într-o gamă largă de țări. Acesta oferă atât o acoperire de țară largă,
cât și unele serii de date de timp pentru un număr 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 diferite ediții ale Barometrului?
În cazul în care întrebările au fost repetate în mai multe ediții, Barometrul permite comparații
directe în timp. După ediția din 2013 a studiului, o recenzie academică a chestionarului a fost
efectuată. Din această cauză, a fost făcută o serie de modificări și, de asemenea, mai multe
întrebări s-au schimbat de la an la an, fiind eliminate sau reintroduse în sondaj. Prin urmare,
numai datele pentru întrebările care au fost repetate sunt comparabile în timp. Vă rugăm să
contactați departamentul de cercetare pentru informații suplimentare. Pentru edițiile anterioare
ale Barometrului, vă rugăm accesați:

https://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/bgc/index.html sau
www.transparency.org/research/gcb/

7. De ce nu a fost modulul de luare de mită aplicat în toate țările?
Din cauza finanțării disponibile limitate pentru studiu, modulul de luare de mită nu a fost inclus
în următoarele țări: Belgia, Franța, Groenlanda, Olanda, Suedia, Elveția și Marea Britanie. La
calcularea ratei medii de luare de mită în Uniunea Europeană și în fiecare țară, s-au utilizat
rezultatele sondajului Eurobarometru din 2014, privind luarea de mită în Belgia, Franța, Olanda,
Suedia, și Marea Britanie, ca sursă de date comparabile. Din păcate nici o sursă de date
comparabile nu au putut fi identificată pentru Groenlanda și Elveția, astfel încât aceste două țări
sunt excluse din analiza noastră cu privire la luarea de mită. În toate celelalte țări un modul
extensiv de luare de mită a fost implementat, fiind orientat pe riscul de luare de mită în opt tipuri
de servicii publice.
8. Cum diferă Barometrul de Indicele de Percepție a Corupției?
Barometrul este un sondaj al opiniei publice care oferă o perspectivă a publicului larg cu privire
la corupție și impactul ei asupra vieții oamenilor, incluzând experiența personală privind mita.
Indicele de Percepție a Corupției (CPI) se bazează pe viziunea experților. CPI-ul reflectă
percepția observatorilor informați cu privire la corupția din sectoarele public și politic. Pentru mai
multe informații, vă rugăm accesați:
https://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/index.html sau
www.transparency.org/research/cpi/

