Scurtă notă metodologică

Sursele datelor:
•

Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2010 este un indicator agregat ce utilizează date din surse care
acoperă ultimii doi ani. Pentru IPC-ul din 2010, au fost folosite informaţii din studii publicate între ianuarie
2009 şi septembrie 2010.

•

IPC 2010 este calculat pe baza datelor colectate din 13 surse ale unui număr de 10 instituţii
independente. Toate sursele măsoară dimensiunea corupţiei (frecvenţa şi/sau valoarea mitelor) în
sectorul public şi sfera politică şi fiecare dintre ele oferă un clasament (şi implicit o evaluare) al statelor.

•

Evaluarea dimensiunii corupţiei în ţările/teritoriile examinate este operată de două grupuri de actori:
experţi, rezidenţi şi non-rezidenţi, şi oameni de afaceri în poziţii de conducere. În IPC 2010, următoarele
şapte surse au furnizat date în ceea ce priveşte analizele experţilor: African Development Bank, Asian
Development Bank, Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global
Insight şi World Bank. Cât priveşte evaluările oamenilor de afaceri rezidenţi în ţările examinate, acestea
provin din trei surse: IMD, Political and Economic Risk Consultancy, and the World Economic Forum.

•

Pentru sursele IPC care sunt anchete sociologice şi acolo unde sunt disponibile valori pe mai mulţi ani ale
aceluiaşi tip de cercetare, sunt incluse datele pentru cei doi ani precedenţi.

•

Pentru acele surse care sunt scoruri furnizate de experţi (agenţii de risc/ analişti de ţară), numai cele mai
recente examinări sunt luate în considerare, întrucât acestea sunt în general supuse procedurii de „peer
review” şi variază foarte puţin de la un an la altul.

Etapele calculării IPC:
•

Primul pas în calcularea IPC este standardizarea datelor provenite din surse individuale (adică aducerea
lor la o scală comună), pentru care este utilizată tehnica „corespondenţei funcţiilor de repartiţie" (matching
percentiles technique) care foloseşte poziţiile de ţară prezentate de fiecare sursă. Metoda este eficientă
pentru a combina surse cu distribuţie diferită. Deşi există o oarecare pierdere de informaţie, metoda
permite ca toate sursele să se încadreze pe scala de punctaj folosită de IPC – între 0 şi 10.

•

Cel de-al doilea pas constă într-o transformare beta asupra scorurilor standardizate. Acest proces
măreşte abaterea standard pentru toate ţările incluse în IPC şi face posibilă diferenţierea cu mai multă
acurateţe între ţări care apar ca având scoruri similare.

•

În final, sunt determinate scorurile IPC prin calcularea mediei tuturor valorilor standardizate pentru fiecare
ţară.

Rezultate:
•

Scorurile şi clasamentul IPC sunt însoţite de numărul de surse, de valorile minimă şi maximă pentru
fiecare ţară prezente în sursele utilizate, de deviaţia standard şi de intervalul de încredere pentru fiecare
ţară în parte.

•

Intervalul de încredere este stabilit printr-o metodologie bootstrap (non-parametrică), ce permite
formularea de inferenţe pe marginea preciziei rezultatelor. Astfel, se stabileşte un procentaj de confidenţă
de 90, existând o probabilitate de 5% ca valoarea calculată să fie sub intervalul de încredere şi o
probabilitate de 5% ca această valoare să depăşească acest interval.

Pentru mai multe detalii cu privire la metodologia IPC, vă rugăm accesaţi www.transparency.org/cpi
© 2009 Transparency International. All rights reserved.

