Indicele de Percepţie a Corupţiei 2019:
Întrebări frecvente
Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC)?
Indicele de Percepţie a Corupţiei clasează ţările/teritoriile în funcţie de cât de corupt
este perceput a fi sectorul public al ţării, de către experţi de ţară şi executivi din
mediul de afaceri. Este un indice compozit, o combinație de 13 sondaje și evaluări
privind corupția, colectate de mai multe instituții de renume. IPC este cel mai utilizat
indicator al corupției la nivel mondial.
Care sunt sursele de date utilizate pentru IPC?
Ediţia din 2019 a IPC are la bază 13 surse de date puse la dispoziţie de 12 instituţii
independente specializate în analiza guvernării şi a mediului de afaceri. Sursele de
informaţii utilizate pentru IPC 2019 au la bază date publicate în ultimii doi ani. IPC
include doar surse care asigură punctaje pentru un set de ţări/teritorii şi care
măsoară percepţia experţilor asupra corupţiei în sectorul public. Transparency
International revizuieşte în detaliu metodologia fiecărei surse de date pentru a se
asigura că sursele respective întrunesc standardele de calitate ale TI. Pentru lista
completă a surselor de date, tipul de respondenţi şi întrebările specifice solicitate,
consultaţi documentul privind descrierea surselor IPC.
De ce avem nevoie de IPC dacă există deja alte 13 surse care măsoară corupţia
din sectorul public?
Sunt patru caracteristici care fac din IPC un indicator valoros pe acest segment:
1. IPC are o acoperire la nivel global;
2. IPC este mai de încredere ca oricare altă sursă luată separat, deoarece
compensează eventuale erori apărute în celelalte surse, prin calcularea
mediei a cel puţin trei surse diferite, ajungând până la media a 13 surse
diferite;
3. IPC, cu scala sa de la 0 la 100, poate face diferenţa între nivelurile percepute
de corupţie cu mai multă acurateţe ca sursele amintite luate separat, care au
de exemplu scale de la 1 la 7 sau de la 1 la 10, în care fiecărei ţări i se
atribuie un număr întreg;
4. Având în vedere că sursele de bază ale IPC evaluează diferite dimensiuni şi
manifestări ale corupţiei din sectorul public, IPC reuşeşte să reconcilieze
aspecte diferite ale corupţiei într-un singur indicator.
De ce se bazează IPC pe percepţie?
Corupţia cuprinde în general activităţi ilegale, care ies de obicei la lumină doar prin
scandaluri, investigaţii sau urmăriri penale. În timp ce cercetători din mediul
academic, societatea civilă şi guverne au făcut progrese în privinţa modalităţii de
măsurare obiectivă a corupţiei în sectoare specifice, până în prezent nu există un
indicator care să măsoare în mod obiectiv, direct şi exhaustiv nivelul de corupţie la
nivel național. Sursele şi sondajele care stau la baza IPC adresează respondenţilor
întrebări pe baza unor chestionare atent elaborate şi calibrate. IPC cuprinde opinii
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ale stakeholderilor relevanţi, care în general sunt corelate cu indicatori obiectivi, ca
de exemplu experienţele cetăţenilor raportat la mită, relevată de Barometrul Global al
Corupţiei.
Ce ţări/teritorii sunt incluse în IPC 2019 şi de ce?
Pentru ca o ţară să fie inclusă în clasament trebuie să fie deja inclusă în minimum
trei surse de date utilizate de IPC în efectuarea clasamentului. Astfel, dacă o țară nu
este inclusă în clasament nu înseamnă că acolo nu există corupție în sectorul public,
ci doar că informațiile minime prevăzute în metodologia IPC nu au fost disponibile
pentru țara respectivă. În acest an, 180 de țări și teritorii sunt incluse in index.
Care este diferenţa între locul în clasament şi scorul unei ţări/al unui teritoriu în
cadrul IPC?
Scorul ţării/teritoriului indică nivelul perceput al corupţiei în sectorul public pe o scală
de la 0 la 100, unde 0 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind “foarte coruptă”, iar
100 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind „foarte curată”. Locul în clasament
indică poziţia ţării în raport cu celelalte ţări/teritorii incluse în index. Locul în
clasament se schimbă dacă numărul de ţări incluse în IPC se modifică.
Care sunt aspectele de corupţie pe care IPC le include?
Sursele de date utilizate de IPC captează următoarele aspecte de corupţie, pe baza
întrebărilor specifice utilizate în colectarea datelor:
 Mita;
 Deturnarea fondurilor publice;
 Funcţionari publici care folosesc poziţia publică pentru câştiguri private, fără
ca astfel de comportamente să aibă consecinţe;
 Abilitatea guvernelor de a combate corupţia şi de a aplica mecanisme de
integritate eficiente în sectorul public;
 Povara birocratică excesivă, ceea ce poate spori corupţia;
 Meritocraţia versus nepotismul în numirile în posturi publice;
 Urmărirea penală eficientă împotriva funcţionarilor corupţi;
 Legi eficiente în ceea ce priveşte transparenţa financiară şi prevenirea
conflictelor de interese în rândul oficialilor publici;
 Protecția juridică a avertizorilor de integritate, a jurnaliștilor, a anchetatorilor
atunci când raportează cazuri de mituire și corupție;
 Accesul societăţii civile la informaţii de interes public.
Care sunt aspectele de corupţie pe care IPC nu le include?
Sursele de date utilizate de IPC nu captează următoarele aspecte de corupţie:
 Percepţia sau experienţele de corupţie ale cetăţenilor simpli;
 Frauda fiscală;
 Fluxuri financiare ilicite;
 Facilitarea corupției;
 Spălarea de bani;
 Corupţia din sectorul privat;
 Economiile și piețele informale.
Ţara/teritoriul cu cel mai scăzut punctaj este cea mai coruptă ţară din lume?
Nu. IPC este în cea mai mare parte o evaluare a percepţiei corupţiei în sectorul
public, însemnând corupția la nivel administrativ şi politic. IPC nu este un verdict cu
privire la nivelurile de corupţie existente per naţiuni/societăți ca întreg, sau cu privire
la politicile sau activităţile din sectorul privat derulate în țările/teritoriile respective.
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Cetăţenii din ţările/teritoriile aflate pe ultimele locuri în clasamentul IPC au arătat
aceeaşi preocupare şi respingere a corupţiei ca publicul din ţările care au o
performanţă bună.
Mai mult decât atât, ţara/teritoriul cu cel mai mic punctaj este cea/cel în care corupţia
din sectorul public este percepută ca fiind cea mai răspândită comparativ cu
ţările incluse în listă. IPC nu furnizează informaţii despre ţările/teritoriile care nu sunt
incluse în Index.
Poate fi comparat punctajul obţinut de o ţară din IPC 2019 cu cel din anul
anterior?
Da. Ca parte a actualizării metodologiei utilizate pentru calculul IPC, în 2012 am
stabilit noua scală de la 0 la 100. Folosind această scală putem compara scorurile
IPC obținute de la un an la altul, începând cu anul 2012. Datorită actualizări
metodologiei, scorurile IPC înainte de date publicităţii înainte de anul de referinţă
2012 nu pot fi comparate de la an la an. Pentru o descriere mai detaliată a
modificărilor din metodologie, vă rugăm să consultați: Corruption Perceptions Index
An updated Methodology for 2012.
Unde pot găsi tabelele complete ale rezultatelor în ordine cronologică?
Puteți găsi acest lucru pe site-ul nostru aici.
Vreau să reproduc rezultatele IPC pentru publicaţia mea – trebuie să cer
permisiunea TI?
Nu. Dacă nu se specifică altfel, conţinutul Transparency International este sub licenţa
Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0. Acest lucru înseamnă că puteţi folosi
informaţiile noastre fără a ne contacta, cu condiţia să respectaţi termenii din licenţă,
însemnând că acordaţi credit şi menţionaţi legătura cu materialele TI după cum
urmează:
Titlul conţinutului (anul), este licențiat de Transparency International sub CC-BY-ND
4.0.
Vă rugăm să atașați și link-ul materialului menționat mai sus, sub titlul conținutului.
Menţiunea: “NoDerivs” înseamnă că nu este permisă modificarea conţinutului inclus
sub licenţa menţionată mai sus.
Ţara mea şi-a modificat scorul IPC cu unul sau două puncte. Asta înseamnă că
a crescut sau că a scăzut corupţia?
IPC este un indicator compozit, cu cel puţin trei surse utilizate pentru a calcula scorul
fiecărei ţări. Pentru unele ţări, sursele oferă ratinguri similare, în timp ce pentru alte
ţări sursele dau ratinguri diferite. Noi raportăm aceste diferenţe folosind indicatorii
standard de eroare, precum şi limitele superioare şi limitele inferioare utilizate în
metodologia IPC.
Ţările cărora li se atribuie ratinguri similare de către surse diferite, vor avea o eroare
standard mai mică. Este puţin probabil ca o schimbare a scorului de ţară cu unul sau
două puncte să arate o schimbare semnificativă din punct de vedere statistic.
Spune IPC povestea completă a corupției dintr-o țară?
Nu. IPC este limitat în domeniul de aplicare, captând percepțiile asupra gradului de
corupție din sectorul public, din perspectiva oamenilor de afaceri și a 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 privind corupția, atât la nivel global prin Secretariatul TI, cât și la nivel
național prin intermediul rețelei Transparency International, care cuprinde peste 100
de țări din întreaga lume.
Au existat verificări independente privind validitatea metodologiei IPC?
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Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a efectuat un audit independent
al IPC 2017 și al metodologiei sale. Același audit a fost efectuat în 2012 ca urmare a
introducerii unei noi metodologii pentru calculul IPC. Ambele audituri au constatat că
IPC este coerent conceptual și statistic și are o structură echilibrată. Raportul
complet și recomandările pot fi găsite aici.
Cum se calculează modificările semnificative statistic?
Incepând cu anul 2018, Transparency International utilizează o abordare revizuită
pentru a calcula erorile standard și dimensiunile efectului, pe baza recomandărilor
Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Analizatorii semnificativi din
punct de vedere statistic se calculează utilizând dimensiunea efectului, deviația
standard și numărul de surse utilizate pentru fiecare țară. Modificările scorurilor CPI
sunt considerate semnificative din punct de vedere statistic, utilizând un interval de
încredere de 90%. O explicație completă, inclusiv toate formulele, poate fi găsită în
nota tehnică a metodologiei.
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