
Indicele de Percepţie a Corupţiei

SCURTĂ NOTĂ METODOLOGICĂ

1. IPC colectează date din surse care înglobează ultimii doi ani (pentru IPC 2009, s-au 
folosit sondaje referitoare la anii 2008 şi 2009). 

2. IPC 2008 a fost calculat pe baza datelor prezentate de 13 surse, executate de 10 
instituţii de cercetare independente. Toate sursele măsoară fenomenul corupţiei în 
ansamblu (frecvenţa şi/ sau volumul mitei) în sectorul public şi în sfera politicului şi 
cuprind un clasament al ţărilor (i.e.: evaluări a mai multe ţări). 

3. Pentru sursele care sunt sondaje şi care cuprind evaluări referitoare la mai mulţi ani, 
IPC  ia in considerare datele corespunzătoare ultimilor doi ani, pentru crearea unui 
efect de omogenizare.

4. Pentru sursele care prezintă punctaje conferite de experţi (agenţii de evaluare a 
riscului/ analişti de ţară) IPC include numai ultima evaluare existentă, deoarece 
aceste punctaje sunt în general analizate în prealabil de comitete de evaluare şi se 
schimbă foarte puţin de la an la an. 

5. Evaluarea magnitudinii corupţiei în diverse ţări este făcută de analişti de ţară, 
rezidenţi sau non-rezidenţi şi oamenii cu poziţii de conducere în lumea afacerilor. În 
2009, surse de acest tip sunt: ADB, AFDB, BTI, CPIA, EIU, FH, MIG şi GI), precum şi 
de oameni de afaceri rezidenţi, care evaluează propria ţară – IMD, Political and 
Economic Risk Consultancy şi World Economic Forum. 

6. Pentru a determina valoarea medie pentru o ţară se operează o 
standardizare printr-o tehnică de „corespondenţă a funcţiilor de repartiţie" 
(matching percentiles technique). Aceasta foloseşte poziţiile de ţară 
prezentate de fiecare sursă. Metoda este eficientă pentru a combina surse cu 
distribuţie diferită. Deşi există o anumită pierdere de informaţie, metoda 
permite ca toate sursele să se încadreze pe scala de punctaj folosită de IPC 
– între 0 şi 10.

7. Ulterior se operează o transformare beta asupra tuturor punctajelor. Astfel se 
măreşte abaterea standard pentru toate ţările incluse în IPC, evitându-se procesul 
prin care aplicarea tehnicii de corespondenţă a funcţiilor de repartiţie produce o 
abatere standard mai mică de la an al an.  

8. Media tuturor valorilor corespunzătoare unei ţări este apoi calculată, pentru a 
determina punctajul acesteia.

9. Punctajul IPC şi poziţia de ţară sunt prezentate alături de numărul de surse folosite, 
limitele superioare şi inferioare de încadrare, abaterea standard şi intervalul de 
încredere pentru fiecare ţară. 

10. Intervalul de încredere este calculat printr-o metodologie bootstrap (non-parametrică), 
care permite formularea de inferenţe pe marginea preciziei rezultatelor. Ulterior se 
stabileşte un interval de încredere de 90%, unde există o probabilitate de 5% ca 
valoare să fie mai mică sau mai mare decât intervalul de încredere.

Pentru mai multe detalii cu privire la metodologia IPC, vă rugăm accesaţi 
www.transparency.org/cpi
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