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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
•

Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei?

•

Ce este corupţia şi cum este măsurată prin intermediul IPC?

•

De ce se bazează IPC doar pe percepţie?

•

Ce opinii sunt incluse în sondajele de opinie folosite în IPC?

•

Care sunt sursele de date pentru IPC 2010?

•

Ar putea fi comparate punctajele ţărilor/teritoriilor cu privire la IPC din 2010 cu cele din
ediţiile trecute ale CPI?

•

Ce contează mai mult, locul din clasament al unei ţări/teritoriu sau punctajul acesteia?

•

Este ţara/teritoriul cu cel mai scăzut punctaj cea mai coruptă ţară din lume şi viceversa?

•

Ce alte cercetări face TI pentru a analiza corupţia?

Ce este IPC?
IPC clasează ţările/teritoriile în funcţie de gradul în care este percepută existenţa corupţiei din
sectorul public. Acesta este un indice compozit, o combinaţie de sondaje, care se bazează pe
datele privind corupţia din sondaje de specialitate efectuate de mai multe instituţii independente
şi de renume. IPC reflectă opiniile din întreaga lume, inclusiv pe cele ale experţilor care locuiesc
şi muncesc în teritoriile/ţările evaluate. Pentru ca un teritoriu/o ţară să fie inclus/ă în clasament,
trebuie să fie evaluate într-un minim de trei surse (sondaje) utilizate de IPC. Astfel, includerea în
index nu este un indicator al existenţei corupţiei, ci mai curând depinde exclusiv de
disponibilitatea informaţiei.
Ce este corupţia şi cum este măsurată de CPI?
Corupţia este abuzul de putere încredinţată pentru interesul privat. Aceasta este definiţia de lucru
utilizată de către TI, atât în cadrul sectorului public, cât şi în cel privat. IPC se concentrează
asupra corupţiei din sectorul public, asupra corupţiei care implică demnitari, funcţionari publici

sau politicieni. Sondajele folosite pentru elaborarea indicelui includ întrebări legate de folosirea
abuzivă a puterii publice şi se focalizează pe: mită la nivelul oficialilor publici, luarea de mită în
domeniul achiziţiilor publice, delapidarea fondurilor publice, precum şi pe întrebări care
evaluează forţa şi eficienţa eforturilor anti-corupţie în sectorul public. Astfel, sunt cuprinse
ambele aspecte ale corupţiei, atât cele administrative, cât şi cele politice.
În realizarea indexului, punctajele ţărilor/teritoriilor din sondaj şi evaluările rezultate din
întrebările specifice legate de corupţie, sunt combinate pentru a calcula un singur scor pentru
fiecare ţară.
De ce se bazează IPC doar pe percepţie?
Corupţia cuprinde în general activităţi ilegale, care devin publice în principal, numai prin
intermediul scandalurilor, investigaţiilor sau urmăririlor penale. De altfel, este dificil de evaluat
nivelul absolut de corupţie în ţări sau teritorii pe baza unor date empirice. Posibile încercări de a
face acest lucru prin compararea rapoartelor de mită, numărul de urmăririlor penale aduse în
instanţă sau cazurile direct legate de corupţie, nu pot fi luate în considerare ca indicatori
definitivi privind nivelul corupţiei. Mai curând acestea arată cât de eficienţi sunt procurorii,
instanţele, sau mass-media în investigarea şi expunerea corupţiei. O metodă viabilă de a colecta
date comparabile dintr-o ţară, este de a avea percepţiile celor aflaţi în poziţia de a oferi evaluări
experte ale corupţiei din sectorul public, într-o anumită ţară.
Ce opinii sunt incluse în sondajele de opinie folosite în IPC?
Expertiza reflectată în punctajele IPC utilizează înţelegerea practicilor de corupţie atât de cei din
ţările industrializate, cât şi de cei din ţările aflate în curs de dezvoltare. Sondajele utilizate în IPC
folosesc două tipuri de modele, rezidenţi şi non-rezidenţi. Este important de reţinut că punctele
de vedere ale rezidenţilor sunt corelate cu cele ale experţilor non-rezidenţi.
Care sunt sursele de date pentru CPI?
IPC 2010 se bazează pe 13 sondaje efectuate de 10 instituţii independente. Sursele de informare
folosite pentru IPC 2010 acoperă perioada ianuarie 2009 - septembrie 2010. Cu excepţia
sondajelor care includ corupţia ca aspect măsurat alături printre altele, IPC include numai sursele
care oferă un clasament al ţărilor/teritoriilor şi măsoară aspecte ale nivelurilor de corupţie. TI se

asigură că sursele folosite sunt de cea mai înaltă calitate şi că sondajul şi/sau studiul sunt
executate cu maximă integritate. Pentru a fi folosite, datele sondajului trebuie să fie bine
documentate şi metodologia publicată pentru a permite o evaluare a fiabilităţii sale şi trebuie să
furnizeze un clasament al ţărilor/teritoriilor şi să măsoare extinderea globală a corupţiei.
Pentru o listă completă a surselor de date, întrebări şi numărul şi tipul de respondenţi pentru
fiecare ţară , vă rugăm să accesaţi sursele IPC la LINK
De ce sunt țările/teritoriile eliminate din index, și de ce sunt adugate noi teritorii/țări?
Ţările/teritoriile sunt incluse în IPC numai în cazul în care trei sau mai multe surse de informare
utilizate de TI pentru IPC evaluează ţara/teritoriul în cauză.
Când sunt disponibile mai puţin de trei surse, ţările nu pot fi incluse în index.
Indicele din 2010 cuprinde cu două mai puţine ţări decât în anul trecut, din cauza reducerii
numărului de sondaje disponibile. Kosovo a fost adăugat indicelui, însă St. Lucia, St. Vincent şi
Grenadinele, precum şi Suriname nu au mai fost incluse.
Pot fi comparate punctajele țărilor/teritoriilor din CPI 2010 cu cele din edițiile trecute ale
CPI?
Indicele este bazat pe clasamentul ţărilor/teritoriilor calculat folosind un set de sondaje diferit.
IPC nu este, prin urmare, cel mai potrivit instrument pentru comparaţii de-a lungul timpului.
În plus, numărul sondajelor şi ţărilor incluse au variat de-a lungul timpului, de la începutul IPC,
din 1995. Anumite sondaje au fost adăugate sau utilizate cu întreruperi. Într-un efort de a
îmbunătăţi indicele în ultimii 15 ani, TI a operat de asemenea mici modificări asupra
metodologiei. Ca o consecinţă, IPC nu poate fi folosit pentru o analiză exactă a tendinţelor.
Sursele individuale de date pot fi folosite pentru a identifica dacă, în comparaţie cu anul
precedent, punctajul IPC arată o schimbare în nivelul perceput al corupţiei dintr-o anumită ţară.
TI a folosit această abordare în 2010 pentru a evalua progresele ţărilor şi pentru a identifica ce
poate fi considerat schimbare în percepţia asupra corupţiei, folosind două criterii:
•

O schimbare de cel puţin 0,3 puncte este înregistrată în scorul IPC

•

Direcţia acestei schimbări este confirmată de mai mult de jumătate din sursele de date
folosite pentru ţara respectivă.

Pe baza acestor criterii, următoarele ţări au arătat o îmbunătăţire din 2009 în 2010: Butan, Chile,
Ecuador, FRI Macedonia, Gambia, Haiti, Jamaica, Kuweit şi Qatar. Următoarele ţări au arătat o
deteriorare din 2009 în 2010: Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Italia, Madagascar, Niger şi
SUA.
Ce contează mai mult, locul din clasament al unei ţări sau punctajul acesteia?
Scorul unei ţari/teritoriu (de la 0 la 10) indică nivelul perceput al corupţiei dintr-o ţară, în timp ce
clasamentul indică poziţia relativă a acesteia faţă de alte ţări/teritorii incluse în indice. Este
important să subliniem că poziţia unei ţări se poate modifica din cauza faptului că noi state sunt
incluse în indice, iar altele sunt excluse.
Este ţara/teritoriul cu cel mai scăzut punctaj cea mai coruptă ţară din lume și viceversa?
Nu. Ţara cu cel mai mic punctaj este una unde corupţia din sectorul public este percepută având
cele mai mari cote, dintre ţările incluse în listă. Sunt peste 200 de naţiuni suverane în lume, iar
IPC 2010 clasează 178 dintre ele. IPC nu furnizează informaţii despre ţările care nu sunt incluse
în clasament. Mai mult, IPC este o evaluare a percepţiei corupţiei administrative şi politice – nu
este un verdict asupra corupţiei statelor sau societăţilor în ansamblul lor, şi nici asupra politicilor
şi activităţilor acestora la nivel internaţional. Publicul larg din ţările care au un punctaj scăzut în
clasamentul IPC au exprimat aceeaşi îngrijorare în ceea ce priveşte condamnarea corupţiei, ca şi
publicul din ţările care au rezultate mai bune. Pentru mai multe informaţii, vedeţi Barometrul
Global asupra Corupţiei al TI.
Ce alte cercetări face TI pentru a analiza corupţia?
TI elaborează în mod independent cercetări empirice asupra corupţie. Portofoliul nostru de
cercetare globală combină o abordare calitativă cu una cantitativă, indicatori la nivel macro cu
evaluări în profunzime, analize ale experţilor, precum şi sondaje bazate pe percepţie. Acest
ansamblu de cercetări oferă o imagine cuprinzătoare asupra dimensiunii, răspândirii şi dinamicii
corupţiei la nivelul întregii lumii. De asemenea, serveşte la mobilizarea şi sprijinirea politicilor
de reformă eficiente şi bazate pe nevoi identificate.
În plus portofoliul TI de cercetare globală include:

• Barometrul Global asupra Corupţiei: sondaj reprezentativ, ce acoperă mai mult de 70 000

de gospodării din peste 65 de ţări, asupra percepţiei şi experienţelor oamenilor asupra
corupţiei. Cel mai recent Barometru Global asupra Corupţiei poate fi găsit la
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.
• Indicele Plătitorilor de Mită (BPI): este un clasament al marilor ţări exportatoare în acord

cu tendinţa companiilor din aceste ţări de a oferi mită în străinătate. BPI are la bază un
sondaj în rândul persoanelor care deţin funcţii executive şi se concentrează pe practicile
de business ale companiilor străine în ţările lor. Cel mai recent BPI poate fi găsit la
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi .
• Raportul Global asupra Corupţiei (GCR): un raport tematic care analizează corupţia

dintr-un sector specific sau o problemă de guvernare. Acest raport conţine opinii ale mai
multor experţi şi practicieni în domeniu, precum şi studii de caz. Cel mai recent Raport
Global asupra Corupţiei a fost publicat în data de 23 septembrie 2009 şi poate fi găsit la:
http://www.transparency.org/publications/gcr
• Sistemul Naţional de Integritate (NIS): o serie de studii realizate la nivel naţional care

implică o analiză diagnostic extensivă a punctelor tari şi a vulnerabilităţilor instituţiilor
cheie care susţin buna guvernare şi integritatea unei ţări. Pentru o listă completă şi mai
multe informaţii, vă rugăm accesaţi: http://www.transparency.org/policy_research/nis

