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Indicele de Percepţie a Corupţiei 2009

ACCENTE REGIONALE

State/teritorii incluse: 30

Între ţările cu scorul cel mai mare din Indicele de Percepţie a Corupţiei de anul acesta, sunt câteva State 
Membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state din Europa de Vest. Indicele demonstrează, însă, că 
regiunea este departe de a fi ferită de corupţie şi multe dintre realizările de până acum în acest sens sunt 
încă precare. Sunt necesare eforturi anticorupţie susţinute pentru îmbunătăţirea integrităţii şi a creşterii 
responsabilităţii, precum şi pentru a asigura că atât statele la nivel individual, cât şi Uniunea Europeană 
acţionează la nivelul aşteptărilor şi aspiraţiilor cetăţenilor lor în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei. 

În timp ce Bulgaria s-a străduit să dovedească reformarea managementului fondurilor europene pentru a 
obţine deblocarea fondurilor pre şi post-aderare, alegerile parlamentare desfăşurate în iulie 2009 au adus 
un nou guvern la putere, guvern care şi-a bazat campania pe o platformă anticorupţie. În timpul primelor 
luni de guvernare un număr semnificativ de cazuri de corupţie au fost aduse în instanţele de judecată. Ca 
urmare, Uniunea Europeană a anunţat deblocarea a sute de milioane de euro pentru Bulgaria. În acelaşi 
timp, au fost introduse reforme în ce priveşte vămile şi poliţia de frontieră, cu scopul deblocării a alte 600 
de milioane de euro. Cu toate acestea, reformele care ar limita corupţia politică şi care s-ar adresa crimei 
organizate se lasă încă aşteptate. 

Prioritatea scăzută acordată reformelor, alături de instabilitatea politică de după căderea guvernului la 
începutul anului 2009, a avut un impact negativ asupra eforturilor anticorupţie în Republica Cehă, al 
cărei scor a scăzut de la 5,2 în 2008 la 4,9 în 2009. Recentele declaraţii publice ale guvernului, menite să 
submineze independenţa sistemului judiciar (în special în ceea ce priveşte cazurile de corupţie la nivel 
înalt), precum şi schimbările permanente de personal în unităţile de poliţie specializate au erodat mai mult 
eficacitatea luptei anticorupţie. Republica Cehă este unul dintre puţinele state semnatare care încă nu a 
ratificat Convenţia ONU împotriva Corupţiei. Scorul IPC obţinut în 2009 subliniază nevoia de reformă 
structurală.

Grecia, care a înregistrat o scădere semnificativă a scorului de la 4,7 în 2008 la 3,8 în acest an, este în 
mod particular îngrijorătoare. Scorul obţinut în 2009 reflectă nivelul insuficient de implementare a 
măsurilor anticorupţie, întârzieri majore în instanţe şi un număr de scandaluri de corupţie care dovedesc 
vulnerabilităţi sistemice. Scorul scăzut al Greciei indică faptul că aderarea la Uniunea Europeană nu 
înseamnă în mod automat reducerea corupţiei. Eforturi susţinute imediate sunt necesare ca Grecia să 
atingă un nivel acceptabil de transparenţă şi responsabilitate. 

Scorul IPC obţinut de Letonia a scăzut de la 5,0 în 2008 la 4,5 în 2009 mai cu seamă din cauza 
scandalurilor de corupţie la nivel înalt şi a eforturilor guvernului de subminare a agenţiei naţionale 
anticorupţie în 2008. Probabil că scandalul de corupţie care a dat naştere celui mai dăunător efect este 
cel legat de subvenţionarea de către guvernul anterior a unei bănci locale, care a profitat proprietarilor 
băncii, marilor investitori şi, posibil, decidenţilor politici. Acest fapt a contribuit, în ultimă instanţă, la 
colapsul economiei letone, ceea ce a afectat grav operaţiunile guvernamentale, inclusiv capacitatea de 
luptă anticorupţie. 
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Întemeindu-se pe un larg sprijin politic şi pe reforma instituţională, scorul Poloniei a crescut de la 4,6 în 
2008 la 5,0 în 2009. Elementele cheie care au contribuit la îmbunătăţirea percepţiilor sunt: constituirea 
unui birou ministerial anticorupţie, creşterea numărului de investigaţii în cadrul Biroului Central 
Anticorupţie, precum şi planul de adoptare a unei strategii anticorupţie la nivel naţional, cunoscută sub 
denumirea de „scut anticorupţie”. Aceste eforturi trebuie, însă, continuate şi întărite.

Aşa cum arată şi Indicele, România a ratat progresul eforturilor anticorupţie. O serie de decizii politice au 
subminat instituţiile politice şi au contribuit la percepţia conform căreia vulnerabilităţile la corupţie au 
cunoscut cea mai mare creştere de la începerea negocierilor de aderare. Apartenenţa la Uniunea 
Europeană pare, în mod ironic, să reducă presiunea pentru reforme. În consecinţă, România se confruntă 
cu degradarea gravă a climatului de integritate publică, marcată de lipsa coordonării strategice a 
măsurilor legislative şi instituţionale anticorupţie. 

Scandalurile persistente în procesele de achiziţie publică şi răspunsurile tardive ale administraţiei, 
precum şi declaraţiile de avere problematice ale politicienilor de vârf, au contribuit la alunecarea scorului 
Slovaciei de la 5,0 în 2008 la 4,5 în 2009. Vulnerabilităţile relative ale unui număr de instituţii de control 
şi supraveghere, legi ale presei mai stricte, precum şi restricţiile frecvente impuse presei şi organizaţiilor 
non-guvernamentale, sunt, de asemenea, zone de îngrijorare.

Intervalul de încredere
Poziţia de 
ţară

Poziţia 
regională

Ţară/Teritoriu
Scorul IPC 
2009

Limita 
minimă

Limita 
maximă

Sondaje 
folosite

2 1 Danemarca 9.3 9.1 9.5 6

3 2 Suedia 9.2 9.0 9.3 6

5 3 Elveţia 9.0 8.9 9.1 6

6 4 Finlanda 8.9 8.4 9.4 6

6 4 Olanda 8.9 8.7 9.0 6

8 6 Islanda 8.7 7.5 9.4 4

11 7 Norvegia 8.6 8.2 9.1 6

12 8 Luxemburg 8.2 7.6 8.8 6

14 9 Germania 8.0 7.7 8.3 6

14 9 Irlanda 8.0 7.8 8.4 6

16 11 Austria 7.9 7.4 8.3 6

17 12
Marea 
Britanie

7.7 7.3 8.2 6

21 13 Belgia 7.1 6.9 7.3 6

24 14 Franţa 6.9 6.5 7.3 6

27 15 Cipru 6.6 6.1 7.1 4
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27 15 Estonia 6.6 6.1 6.9 8

27 15 Slovenia 6.6 6.3 6.9 8

32 18 Spania 6.1 5.5 6.6 6

35 19 Portugalia 5.8 5.5 6.2 6

45 20 Malta 5.2 4.0 6.2 4

46 21 Ungaria 5.1 4.6 5.7 8

49 22 Polonia 5.0 4.5 5.5 8

52 23
Republica 
Cehă

4.9 4.3 5.6 8

52 23 Lituania 4.9 4.4 5.4 8

56 25 Letonia 4.5 4.1 4.9 6

56 25 Slovacia 4.5 4.1 4.9 8

63 27 Italia 4.3 3.8 4.9 6

71 28 Bulgaria 3.8 3.2 4.5 8

71 28 Grecia 3.8 3.2 4.3 6

71 28 România 3.8 3.2 4.3 8


