Raportul Global asupra Corupţiei 2008
Întrebări frecvente
1) Ce este Raportul Global asupra Corupţiei (GCR)?
2) De ce este important GCR?
3) Cine realizează GCR?
4) Cum este alcătuită secţiunea de rapoarte de ţară?
5) Care este relaţia între GCR şi alte proiecte de cercetare ale Transparency International?
6) De ce GCR 2008 trateaza corupţia din sistemele de alimentare cu apă potabilă şi industrie
hidrologică ?
7) Ce fel de de corupţie există în acest sector şi care sunt consecinţele acesteia?
8) Cum afectează corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică şansele de a
atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului?
9) De ce este corupţia deosebit de persistentă în sistemele de alimentare cu apă şi industrie
hidrologică?
10) Corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică afectează numai ţările în curs
de dezvoltare?
11) Ce poate fi făcut pentru a combate corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi industrie
hidrologică?
12) Cine este implicat în lupta împotriva corupţiei din aceste sisteme?
13) Care este rolul inginerilor, al oamenilor de ştiinţă şi al altor experţi în domeniul apei în lupta
împotriva corupţiei?
14) Ce pot face eu pentru a ajuta la combaterea corupţiei în sistemele de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică?
15) Pe cine pot contacta pentru mai multe informaţii?
1. Ce este Raportul Global asupra Corupţiei?
Din 2001, Raportul Global asupra Corupţiei (GCR) furnizează o evaluare anuală a nivelului
corupţiei din întreaga lume. Realizat de Transparency International (TI), coaliţia globală de luptă
împotriva corupţiei, GCR centralizează ştiri şi analize ale experţilor de vârf, care evidenţiază
evoluţiile recente privind corupţia, precum şi noi provocări şi soluţii în sfera corupţiei.
In secţiunea tematică, GCR prezintă o analiză detaliată cu privire la corupţia dintr-un sector
specific. In anul acesta, GCR tratează corupţia din sistemele de alimentare cu apă potabilă şi
industrie hidrologică. Ediţiile anterioare au analizat corupţia din sistemul judiciar (2007), şi din
sectorul de sănătate publică (2006). În secţiunea dedicată rapoartelor de ţară, GCR prezintă
rapoarte de evaluare a corupţiei şi a reformelor instituţionale la nivel naţional în peste 30 de ţări
din toate regiunile lumii. În secţiunea de cercetare, Raportul prezintă cele mai recente rezultate
ale cercetărilor empirice şi inovaţii ale metodologiilor pentru diagnosticarea şi evaluarea
corupţiei.

2) De ce este important GCR?
GCR prezintă cea mai detaliată analiză anuală a mecanismelor şi soluţiilor de combatere a
corupţiei, precum şi a caracterului dinamic al reformei de la nivel global la nivel local, prin
centralizarea contribuţiilor a mai mult de 70 de experţi, activişti şi practicieni din toată lumea, şi
prin combinarea analizei detaliate cu informaţii recente de la nivel naţional şi din domeniul
cercetării.
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Contribuţiile sunt supuse verificării de către experţi, iar datele sunt examinate independent, toate
fiind editate în mod profesionist, în concordanţă cu angajamentul TI de a promova lupta
împotriva corupţiei printr-o analiză riguroasă şi imparţială, precum şi printr-o implicare
constructivă. Toate acestea fac din GCR un document anual de referinţă cu un orizont unic,
pentru politicieni, cercetători, societatea civilă, mass-media şi oricine altcineva interesat în ceea ce
priveşte corupţia.
3) Cine realizează GCR?
GCR se realizează anual de o echipă de redactare din Departamentul de Politici şi Cercetare al
Secretariatul TI din Berlin, cu ajutorul redactorilor externi, experţilor evaluatori, verificării
datelor de către o organizaţie independentă, a translatorilor şi a unui panel editorial consultativ,
compus din experţi din diverse ţări.
4) Cum este alcătuită secţiunea de rapoarte de ţarǎ?
Toate organizaţiile din reţeaua TI sunt invitate să transmită un raport de ţară pentru a fi publicat
în GCR. Realizarea şi comunicarea acestor rapoarte sunt voluntare, iar decizia de a participa
aparţine în exclusivitate fiecărei organizaţii. Scopul acestor rapoarte este de a prezenta un
rezumat al celor mai importante evoluţii din sfera corupţiei şi schimbările la nivel instituţional
din ţara respectivă în anul precedent publicării GCR.
5) Care este relaţia între GCR şi alte proiecte de cercetare ale Transparency International?
TI este principalul centru de cercetare empirică cu privire la corupţie. Realizând de-a lungul
timpului numeroase studii de cercetare complexe, care combină abordări calitative şi cantitative,
indicatorii generali cu analiza detaliată, precum şi opiniile experţilor cu percepţiile evidenţiate în
sondaje. Împreună, aceste iniţiative în domeniul cercetării prezintă o imagine detaliată a nivelului,
întinderii şi dinamicii corupţiei în toată lumea, sprijinind politici de reformă eficiente. În mod
specific, colecţia TI de produse de cercetare include:
•
•
•

•

Indicele de Percepţie a Corupţiei (CPI), un indice anual detaliat, care combina mai mulţi
indicatori din sondaje efectuate de experţi în domeniul corupţiei şi a bunei guvernări
pentru mai mult de 175 de ţări.
Barometrul Global al Corupţiei, un sondaj reprezentativ anual, care prezintă percepţia
asupra şi experienţa corupţiei, efectuat în peste 60.000 de gospodării din peste 60 de ţări.
Indicele Plătitorilor de Mită (BPI). BPI este un clasament a primelor 30 de ţări
exportatoare din lume, care ilustrează tendinţa firmelor din aceste ţari de a da mită în
străinătate. Este bazat pe un sondaj al persoanelor cu funcţii de conducere din diverse
firme, cu privire la practicile de afaceri ale companiilor străine în ţara lor.
Studiile cu privire la Sistemul Naţional de Integritate, o serie de studii naţionale care
produc un diagnostic amănunţit asupra avantajelor şi slăbiciunilor instituţiilor cheie care
favorizează buna guvernare şi integritatea naţională.

Raportul Global asupra Corupţiei este al cincilea element in aceasta colecţie. Raportul se axează
pe o anumită tematică şi analizează corupţia dintr-un anumit sector sau o problemă de guvernare
relevantă la acel moment. În secţiunea de cercetare, GCR prezintă, alături de alte articole despre
corupţie, cei mai recenţi indicatori empirici publicaţi de TI, inclusiv CPI, Barometrul Global al
Corupţiei şi Indicele Plătitorilor de Mită.
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6) De ce GCR 2007 tratează corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi industrie
hidrologică?
Corupţia este rareori asociată cu sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică, totuşi
este un factor major în criza globală a apei care ameninţă puternic dezvoltarea umană în general
şi dezvoltarea durabilă pentru mediu. Raportul reprezintă un prim pas făcut de către TI pentru a
atrage atenţia asupra acestui pericol substanţial şi deseori trecut cu vederea.
Peste 1 miliard de oameni din toată lumea nu au acces garantat la apă, în timp ce peste 2.6
miliarde trăiesc fără instalaţii sanitare de bază. În timp ce populaţia globală creşte, iar schimbările
climatice se intensifică, deficitul de apă local va spori în multe locuri, subminând securitatea
globală, creând probleme de degradare a mediului şi pierderi umane mari. În cazul în care
corupţia în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică nu este combătută, condiţiile
dificile se vor înrăutăţii, iar costurile sociale şi economice pentru a asigura accesul continuu şi
sigur la apă vor creşte pentru toţi.
GCR 2008 este prima publicaţie de acest fel care examinează relaţia între corupţie şi sistemele de
alimentare cu apă şi industrie hidrologică prin o evaluare detaliată. Raportul documentează o
serie de riscuri de corupţie în diferite domenii din acest sector, de la administrarea resurselor de
apă şi utilizarea apei pentru canalizare şi irigaţie, până la energia hidroelectrică. GCR 2008 a
beneficiat de sprijin financiar şi expertiză de la Reţeaua de Integritate a Apei (Vezi Întrebarea 7)
7) Cum se manifestă corupţia în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică şi
care sunt consecinţele acesteia?
GCR 2008 analizează patru domenii cheie în sistemele de alimentare cu apă şi industrie
hidrologică, în care riscurile de corupţie sunt foarte ridicate.
Administrarea Resurselor de Apă: Corupţia în administrarea resurselor de apă apare atunci
când un grup de elită mic, dar puternic, exercită o influenţă foarte ridicată asupra politicii cu
privire la apă pentru construcţii de infrastructură şi distribuţia apei în interesul propriu. Acest fel
de corupţie afectează costurile şi cantitatea de proiecte de mare infrastructură pentru apă. La fel
de important, corupţia, atunci când este folosită pentru a încălca reglementările de mediu, poate
limita durabilitatea resurselor de apă, ceea ce conduce atât la poluarea şi supra-utilizarea apei, cât
şi la intensificarea competiţiei pentru resursele de apă, care poate fi un pericol pentru coeziunea
socialǎ, stabilitatea politicǎ şi securitatea regionalǎ.
Apa Potabilǎ şi Serviciile de Canalizare: Corupţia există la fiecare nivel în ciclul de livrare a
apei, de la alegerea extinderii reţelei sau a locaţiilor centrelor de colectare a apei în zonele rurale,
până la contractarea proiectelor municipale cu privire la apă, racordarea gospodăriilor la reţele de
apă, sau permiterea accesului cetăţenilor la o sursă sau o conductă de apă comunitară. Acest tip
de corupţie ameninţă şansele a milioane de oameni de a accesa apa curată şi sisteme de canalizare
de bază, punând vieţi şi mijloace de existenţă în pericol.
Irigaţie şi agricultură: Sistemele de irigaţie, care sunt dificil de monitorizat şi se bazează pe
experţi pentru întreţinere sunt în mod deosebit vulnerabile la corupţie, lucru care rezultă în
fonduri pierdute şi servicii de irigaţie mai scumpe şi mai nesigure, în special pentru fermierii cu
influenţă scăzută. Cu 70% din toată apa folosită de oameni deja mergând către irigaţie şi investiţii
masive în noi sisteme de irigaţie, pentru a reduce deficienţa mondială de produse alimentare,
corupţia în sistemele de irigaţie reprezintă un obstacol semnificativ în descoperirea unui răspuns
eficient la criza globală a produselor alimentare.
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Energia hidro electrică: Posibilităţile de corupţie provin din planurile inginereşti prea
complexe şi scumpe care însoţesc proiectele pentru baraje. Acesta planuri rezultă în costuri
exagerate pentru proiecte, iar proiectele nu sunt modelate în concordanţă cu nevoile şi
circumstanţele locale. Fondurile mari pentru relocarea şi compensarea celor care sunt afectaţi de
proiectele de baraj se dovedesc a fi, de asemenea, susceptibile de corupţie, adăugând la costurile
umane şi la problemele de dezvoltare pentru proiectele de baraj.
8) Cum afectează corupţia în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică şansele
noastre de a atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului?
Corupţia în sectorul apei subminează în mod grav eforturile internaţionale pentru îndeplinirea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDG) de a reduce la jumătate numărul de oameni
fără acces la apă potabilă şi la instalaţii sanitare de bază şi creează un efect distructiv care spoliază
încercările de a îndeplini alte obiective MDG. Estimările arată că, în ţările în curs de dezvoltare,
corupţia creşte preţul de racordare a unei case la reţeaua de apă cu până la 30 la sută. Din cauza
acestor creşteri de preţ, ar trebui investiţi încă 48 de miliarde de dolari în cursul următorului
deceniu pentru a atinge obiectivele MDG în domeniul apei până în 2015, precum şi pentru a
compensa pierderile cauzate de corupţie.
Lipsa de apă potabilă curată şi servicii sanitare de bază creează dificultăţi în ce priveşte reducerea
mortalităţii în rândul copiilor şi îmbunătăţirea sănătăţii materne (Obiectivele 3 şi 4), sileşte fetele
şi femeile din multe părţi ale lumii să caute apă în loc să meargă la şcoală (Obiectivele 2 şi 3), şi
face lupta împotriva sărăciei severe şi cea pentru dezvoltarea durabilă a mediului (Obiectivele 1 şi
7) şi mai dificilă ca înainte.
9) De ce este corupţia deosebit de persistentă în sistemele de alimentare cu apă şi industrie
hidrologică?
Însăşi natura apei desfide limitele politice sau instituţionale; administrarea apei este deseori
împărţită între ţări şi între diverse instituţii naţionale, creând responsabilităţi dispersate şi lăsând
administrarea resurselor de apă vulnerabilă la diverse probleme şi dificultăţi de coordonare, care
pot fi exploatate prin activităţi corupte.
Riscurile corupţiei în acest sector sunt ridicate datorită faptului că marile proiectele de
infrastructură pentru furnizarea apei sunt complexe şi greu de standardizat şi monitorizat, creând
probleme în special la integritatea achiziţiei, a ofertei şi a mecanismelor de supraveghere. Situaţia
este şi mai dificilă dacă se are în vedere faptul că administrarea apei este în continuare
considerată în principal o întreprindere tehnică şi o problema inginerească, iar factorilor politici
şi sociali care influenţează deciziile asupra distribuţiei de apă şi infrastructurii de dezvoltare si
întreţinere le este acordată prea puţină atenţie.
Un alt risc apare în cazurile în care furnizorii neoficiali aduc apă celor săraci acţionând în afara
protecţiei cadrului legal, situaţie care expune ambii actori la mită sau şantaj. Cei săraci, generaţiile
viitoare şi mediul sunt în mod deosebit afectate de corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică, însă tot ei au şi cea mai redusă posibilitate de a iniţia o schimbare şi de a
solicita proceduri mai corecte.
10) Corupţia din sectorul apei afectează numai ţările în curs de dezvoltare?
Nici o ţară nu este imună la corupţia din sectorul apei. În ţările industrializate, există cazuri în
care contractele de apă au fost alocate în mod corupt, sau resursele umane şi financiare în
sectorul apei au fost folosite de către deţinătorii de funcţii publice în mod incorect, pentru
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propriile obiective politice. „Aranjarea” preţurilor şi a licitaţiilor sunt probleme identificate în
cadrul proiectelor de infrastructură pentru apă în ţări bogate, unde corupţia a adus la neglijarea
reglementărilor de mediu, cu consecinţe grave pentru sustenabilitatea resurselor locale de apă.
11) Ce poate fi făcut pentru a combate corupţia din sistemele de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică?
GCR documentează un număr mare de iniţiative promiţătoare pentru a elimina corupţia în
sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică şi oferă o serie de sugestii practice pentru
politica în domeniu. Majoritatea reformelor depind de două principii cheie: transparenţa şi
participarea. Transparenţa în toate stagiile de administrare a apei, de la conceperea politicii până
la planificarea proiectelor, de la managementul problemelor legate de poluare până la verificarea
costurilor şi monitorizarea performanţelor, este condiţia de bază pentru a asigura că toţi cei
implicaţi sunt răspunzători pentru propriile fapte.
Pe lângă progresul către un nivel de transparenţă mai ridicat, trebuie să existe în acelaşi timp
oportunităţi şi sprijin pentru cetăţeni, pentru ca aceştia să poată participa la luarea de decizii şi la
monitorizare. Creşterea transparenţei şi participării, în combinaţie cu întărirea supravegherii
independente, creează sistemul de verificare necesar pentru evaluarea actorilor publici şi privaţi
implicaţi în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică, precum şi pentru eliminarea
practicilor corupte.
12) Cine este implicat în lupta împotriva corupţie din sistemele de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică?
Transparency International este unul din cei cinci membri fondatori al Reţelei de Integritate a
Apei (WIN), o nouă organizaţie determinantă în lupta împotriva corupţiei în sectorul apei. WIN
este o reţea compusă din experţi în domeniul apei, dar şi practicieni, academicieni şi activişti din
domeniu care lucrează împreună pentru a combate corupţia în sistemele de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică, căutând în acest fel să reducerea sărăciei.
13) Care este rolul inginerilor, oamenilor de ştiinţă şi a altor experţi în domeniul apei în
lupta împotriva corupţiei în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică?
Comunitatea de experţi joacă un rol esenţial prin creşterea nivelului de conştientizare a
problemei corupţiei în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică şi prin asistenţa la
dezvoltarea noii strategii de reformă. Experienţa experţilor este un factor foarte important şi
creează o bază pentru cercetarea avansată a problemelor legate de corupţie în acest sector.
Expertiza celor care lucrează în domeniu este indispensabilă pentru dezvoltarea strategiilor
anticorupţie în sector, strategii practice, realizabile şi modelate pe caracteristicile locale. De
asemenea, comunităţile de experţi şi practicieni pot să îşi demonstreze propriul angajament
pentru integritatea profesională prin codurile de conduită anticorupţie sau prin participarea în
iniţiative precum WIN şi pot să încurajeze membrii lumii de afaceri şi instituţiile publice să se
implice în asemenea parteneriate, să consolideze propriul sistem intern conform normelor
anticorupţie şi să îşi declare în mod explicit sprijinul pentru sisteme de alimentare cu apă şi
industrie hidrologică fără corupţie.
14) Ce pot face eu pentru a ajuta la combaterea corupţiei în sectorul apei?
Colaborarea cu persoane, societatea civilă, guverne şi firme în lupta împotriva corupţiei este
încurajată de către TI şi WIN. Puteţi să vă înscrieţi ca membri WIN (gratuit), cea ce vă va pune
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în legătură cu o comunitate de persoane şi organizaţii de asemenea preocupate de corupţia din
sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică. Membrii WIN primesc un buletin
informativ în mod regulat şi WIN oferă totodată un program cu mici subvenţii pentru activităţi
legate de lupta anticorupţie în sistemele de alimentare cu apă şi industrie hidrologică iniţiate de
către membri săi. Verificaţi site-ul WIN în mod regulat pentru a afla despre ateliere de lucru la
care puteţi lua parte şi despre cum puteţi participa la nivel local sau regional.
15) Pe cine pot contacta pentru mai multe informaţii?
•
•
•

Pentru cereri mass-media vă rugăm contactaţi: press@transparency.org
Pentru informaţii generale referitoare la Raportul Global asupra Corupţiei, vă rugăm
contactaţi grupul de redactare gcr@transparency.org
Pentru informaţii generale
despre corupţia din sectorul apei vă rugăm
contactaţi: info@waterintegritynetwork.net
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