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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Indicele de Percepţie a Corupţiei 2013:
Întrebări Frecvente
Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC)?
Indicele de Percepţie a Corupţiei TI clasează ţările în funcţie de cât de corupt este
perceput a fi sectorul public al ţării. Este un indice compozit, o combinație de sondaje
și evaluări ale corupției, colectate de o varietate de instituții de renume. IPC este cel
mai utilizat indicator al corupției la nivel mondial.
De ce se bazează IPC pe percepţie?
Corupţia cuprinde în general activităţi ilegale, care ies de obicei la lumină doar prin
scandaluri, cercetări sau urmăriri penale. Este deci dificil de a evalua nivelurile
absolute de corupţie în ţări sau teritorii pe baza datelor empirice. Posibilele încercări
de a face acest lucru, cum ar fi de exemplu compararea raporturilor de mituire,
numărul de urmăriri penale sau cazuri aduse în instanţă legate direct de corupţie nu
pot fi luate ca indicatori definitivi ai nivelului corupţiei. Aceste lucruri arată mai
degrabă cât de eficienţi sunt procurorii, instanţele judecătoreşti sau mass-media în
investigarea şi expunerea corupţiei. O metodă sigură de compilare a datelor
comparabile dintr-o ţară este de a surprinde percepţiile celor în măsură să ofere
evaluări ale corupţiei din sectorul public dintr-o anumită ţară.
Ce ţări sunt incluse în IPC 2013 şi de ce?
Pentru ca un teritoriu/ţară să fie inclus în clasament trebuie să fie inclus într-un minim
de trei surse de date IPC. Astfel, includerea în indice nu este un indiciu al existenţei
corupţiei, ci depinde de disponibilitatea de suficiente informaţii. În acest an au fost
incluse în index 177 de ţări şi teritorii. În 2012, au fost 176. CPI 2013 include acum
Sudanul de Sud.
Care sunt sursele de date pentru IPC?
IPC 2013 se bazează pe surse de date de la instituții independente specializate în
analiza climatului de guvernare și de afaceri. Sursele de informare folosite pentru
IPC 2013 se bazează pe date colectate în ultimele 24 de luni. IPC include numai
sursele care oferă un scor pentru un set de țări / teritorii și care măsoară percepțiile
despre corupție în sectorul public. Transparency International revizuieşte în detaliu
metodologia fiecărei surse de date pentru a se asigura că sursele folosite ating
standardele de calitate ale Transparency International. Pentru o listă completă a
surselor de date, tipurilor de respondenți și întrebărilor specifice care sunt adresate,
vă rugăm să consultați documentul de descriere a surselor IPC.
Care este diferenţa dintre clasamentul unei ţări/unui teritoriu şi punctajul său?
Punctajul unei ţări/unui teritoriu indică nivelul perceput al corupţiei din sectorul public
pe o scară de la 0 - 100, unde 0 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind extrem
de coruptă şi 100 că o ţară este percepută ca fiind foarte curată. Locul unei ţări indică
poziţia sa în raport cu alte ţări/teritorii incluse în index. Locurile se pot schimba şi
dacă numarul de ţări incluse în Index se schimbă.
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Este ţara/teritoriul cu cel mai scăzut punctaj cea mai coruptă ţară din lume?
Nu. IPC este în cea mai mare parte o evaluare a percepţiei corupţiei administrative şi
politice. El nu este un verdict cu privire la nivelurile de corupţie ale naţiunilor sau
societăţilor sau a politicilor şi activităţilor lor. Cetăţenii din acele ţări/teritorii care sunt
clasate la capătul inferior al clasamentului IPC au arătat aceeaşi preocupare şi
respingere a corupţiei ca şi publicul din ţările care au o performanţă bună.
Mai mult, ţara/teritoriul cu cel mai mic punctaj este cea unde corupţia din sectorul
public este percepută ca fiind cea mai raspandită dintre ţările incluse în listă. IPC nu
furnizează informaţii despre ţările/teritoriile care nu sunt incluse.
Poate fi comparat punctajul obţinut de o ţară din Indicele de Percepţie a
Corupţiei 2013 cu cel din anul anterior?
Da. Ca parte a actualizării metodologiei utilizate pentru calculul IPC în 2012 am
stabilit noua scara de la 0-100. Folosind această scară putem compara scorurile IPC
de la un an la altul. Acest lucru nu este însă posibil pentru scorurile IPC înainte de
2012 care nu sunt comparabile în timp.
Pentru o descriere mai detaliată a modificărilor din metodologie, vă rugăm să
consultați Corruption Perceptions Index – An updated Methodology for 2012.
Ce țări au urcat/coborât în clasamentul Indicelui de Percepție a Corupției în
acest an?
Cele mai mari îmbunătăţiri în Indicele de Percepție a Corupției din acest an le-au
înregistrat Myanmar, Brunei, Laos, Senegal, Nepal, Estonia, Grecia, Lesotho și
Letonia. Cele mai mari scăderi le-au înregistrat Siria, Gambia, Guineea-Bissau, Libia,
Mali, Spania, Eritreea, Mauritius, Yemen, Australia, Islanda, Slovenia, Guatemala,
Madagascar și Republica Congo.
Spune IPC povestea completă a corupției într-o țară?
Nu. IPC este limitată în domeniul de aplicare, captând percepțiile asupra gradului de
corupție din sectorul public, din perspectiva oamenilor de afaceri și experților de
țară. Completând acest punct de vedere și captând aspecte diferite ale corupției,
Transparency International produce o gamă de cercetări atât calitative cât și
cantitative ale corupției, atât la nivel global de la Secretariatul său cât și la nivel
național prin intermediul rețelei Transparency International, în peste 90 de țări din
întreaga lume.
Completând Indicele de Percepţie a Corupţiei, portofoliul TI de cercetare globală
include:
 Barometrul Global al Corupţiei (BGC): Măsurând percepția și experiențele de
corupție ale oamenilor, Barometrul Global al Corupției este un sondaj
reprezentativ, realizat pe un eşantion de mai mult de 114.000 de gospodării
din 107 de țări. Cele mai recente rezultate ale Barometrului Global al
Corupției (2013) pot fi găsite la: http://www.transparency.org/gcb2013/
 Indicele Plătitorilor de Mită (IPM): Măsurând partea ofertei de corupție în
tranzacțiile de afaceri internaţionale, Indicele Plătitorilor de Mită este un
clasament al principalelor țări exportatoare în funcție de probabilitatea
percepută ca firmele lor să dea mită în străinătate. Ea se bazează pe un
sondaj de opinie adresat directori de companii, capturând percepțiile cu
privire la practicile de afaceri ale companiilor străine în țara lor. Cel mai recent
Indice
al
Plătitorilor
de
Mită
poate
fi
găsit
la:
http://bpi.transparency.org/bpi2011/
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Raportul Global asupra Corupţiei (RGC): Explorând în detaliu a problemelor
de corupție pentru o problemă sau un sector specific, Raportul Global asupra
Corupției este un raport tematic care se bazează pe o varietate de cercetări și
analize ale experților, precum și pe studii de caz. Seria de Rapoarte Globale
asupra Corupţiei, care acoperă probleme de la sistemul judiciar până la
educație, pot fi găsite la: http://www.transparency.org//gcr.
Evaluările Sistemului Naţional de Integritate (SNI) reprezintă o serie de studii
din interiorul unei ţări care oferă o evaluare detaliată a punctelor tari şi slabe
ale instituţiilor-cheie care permit buna guvernare şi integritatea acesteia.
Pentru o listă completă a rapoartelor şi mai multe informaţii cu privire la
modelul Sistemului Naţional de Integritate, vă rugăm să consultaţi:
http://www.transparency.org/whatwedo/nis
Transparența în Raportarea Companiilor (TRAC): Studiul analizează gradul
de transparență în raportarea cu privire la o serie de măsuri anti-corupție de
către cele mai mari companii din lume. Pentru mai multe informații, vă rugăm
să
consultați
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_repor
ting_assessing_the_worlds_largest_companies
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