
Indicele de Percepție a Corupției 2021 arată 10 ani de stagnare ale
nivelurilor corupției, precum și abuzuri împotriva drepturilor omului și

declinul democrației
27 de țări au atins minime istorice

Berlin,  25  Ianuarie  2022  –  Indexul  de  Percepție  a  Corupției  lansat  astăzi  de
Transparency International arată că nivelurile corupției rămân în impas în întreaga
lume, 86% dintre țările analizate având progrese mici sau deloc în ultimii 10 ani. 

Transparency International a constatat că țările care încalcă libertățile civile în mod
constant au scoruri mai mici în IPC. O atitudine de complacere în lupta împotriva
corupției  agravează  încălcarea  drepturilor  omului  și  subminează  democrația,
declanșând  un  întreg  cerc  vicios.  Pe  măsură  ce  aceste  drepturi  și  libertăți  se
erodează și  democrația  se află în declin,  autoritarismul  îi  ia locul,  contribuind la
atingerea unor niveluri și mai mari de corupție.

Delia Ferreira Rubio, Președintele Transparency International a declarat:

”Drepturile omului nu sunt doar <un principiu pe care este bine să îl ai> în lupta
împotriva corupției. Abordările autoritare distrug sistemul independent de control şi
echilibru și  fac eforturile anticorupție să depindă de capriciile unei  elite.  Singura
cale durabilă către o societate fără corupție este să te asigurări că oamenii pot vorbi
liber și că pot lucra împreună pentru a face puterea să fie răspunzătoare.”

PRINCIPALE REMARCI LA NIVEL GLOBAL 

Indicele de Percepție a Corupției (IPC) întocmeşte clasamentul a 180 de state și
teritorii în funcție de percepția nivelului corupției din sectorul public, utilizând
o scală de la zero la 100, în care 0 înseamnă foarte corupt și 100 deloc corupt. 

Media globală a IPC rămâne neschimbată la 43 pentru al zecelea an consecutiv, iar
două treimi din țări au punctaje sub 50.

 Țările  aflate  în  topul  Indexului  sunt  Danemarca  (88  puncte),  Finlanda (88
puncte) și Noua Zeelandă (88 puncte), toate trei fiind şi în top 10 mondial
privind libertățile civile, conform Democracy Index.

 Somalia (13 puncte), Siria (13 puncte) și Sudanul de Sud (11 puncte) rămân
la coada clasamentului IPC. Siria este de asemenea clasată pe ultimul loc în
clasamentul  privind  libertățile  civile,  Somalia  și  Sudanul  de  Sud  nefiind
evaluate. 



 27  de  țări,  printre  care  Cipru  (53),  Liban  (24)  și  Honduras  (23)  au  atins
minime istorice în acest an. 

În ultimul deceniu, 154 de țări au regresat ori nu au făcut progrese semnificative. 

 Din 2012, 23 de țări au scăzut considerabil în IPC – inclusiv țări dezvoltate
economic precum Australia (73),  Canada (74) și  Statele Unite ale Americii
(67). Pentru prima dată, SUA nu mai face parte din top 25 al IPC.

 25  de  țări  și-au  îmbunătățit  considerabil  scorurile,  inclusiv  Estonia  (74),
Seychelles (70) și Armenia (49). 

Pentru  scorul  și  schimbările  individuale  de-a  lungul  timpului,  precum  și  pentru
analizele regionale, accesați pagina 2021 IPC.

CORUPȚIA, DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIA

Pe măsură  ce eforturile  de combatere  a  corupției  stagnează și  se  deteriorează,
drepturile  omului  și  democrația  sunt  atacate.  Nu  este  o  coincidență.  Folosirea
continuă de către guverne a pandemiei de COVID-19 pentru erodarea drepturilor
omului și a democrației ar putea duce, de asemenea, la declinuri mai accentuate pe
tot globul în viitor.

Dintre cele 23 de țări al căror punctaj IPC a scăzut semnificativ din 2012, 19 au
înregistrat scăderi și în ceea ce privește scorul referitor la libertățile civile. Mai mult,
din cele 331 de cazuri înregistrate de apărători ai drepturilor omului uciși în 2020,
98% au avut loc în țări cu un scor IPC sub 45.

Filipine este în continuă scădere începând din 2014, ajungând la un scor de 33 de
puncte, din cauză că președintele Rodrigo Duterte a reprimat libertățile de asociere
și de exprimare de la alegerea sa în 2016. De asemenea, Filipine are o rată foarte
de mare de ucidere a apărătorilor drepturilor omului, 20 de activiști fiind uciși în
2020.

În  Venezuela,  guvernul  președintelui  Nicolás  Maduro  a  reprimat  disidența  din
partea  oponenților  politici,  a  jurnaliștilor  și  chiar  a  lucrătorilor  din  domeniul
sănătății.  Țara  a  scăzut  semnificativ  în  ceea ce privește  IPC  în ultimul  deceniu,
obținând cel mai scăzut punctaj de până acum - 14 puncte în 2021.

Mali s-a  confruntat  cu  crize  politice,  instituționale  și  de  securitate,  inclusiv  trei
lovituri de stat militare în ultimii 10 ani. Scorul său IPC a scăzut la 29, iar scorul
libertăților civile este, de asemenea, în scădere, deoarece conflictul armat în curs
subminează  funcțiile  cheie  ale  statului,  ducând  la  un  cerc  vicios  de  corupție  și
abuzuri ale drepturilor omului.

Chiar și în rândul democrațiilor, în ultimul deceniu au fost subminate atât eforturile
anticorupție, cât și  drepturile omului. Scorul privind libertăți  civile din  Polonia a



scăzut, iar scorul IPC a scăzut la 56, deoarece guvernul reprimă activiștii prin legi
privind calomnia și limitează sever libertatea presei.

Transparency International  face apel  la guverne să acționeze în conformitate  cu
angajamentele lor  privind anti-corupţia şi drepturile omului. De asemenea, TI face
apel la oamenii de pe tot globul să acţioneze împreună pentru a cere schimbarea.

Daniel Eriksson, Chief Executive Officer al Transparency International a declarat:

”În contexte autoritare în care controlul asupra guvernului, afacerilor și mass-media
revine  câtorva  indivizi,  mișcările  sociale  rămân  ultimul  control  asupra  puterii.
Puterea deținută de profesori, comercianți,  studenți și oameni obișnuiți din toate
categoriile sociale este cea care va duce la responsabilizare.”

Despre Indicele de Percepție a Corupției

De la prima ediţie din 1995, Indicele de Percepție a Corupției a devenit principalul
indicator  global  al  corupției  din  sectorul  public.  Indicele  clasifică  180  de  țări  și
teritorii din întreaga lume pe baza percepțiilor despre corupția din sectorul public,
folosind  date  din  13  surse  externe,  inclusiv  Banca  Mondială,  Forumul  Economic
Mondial,  companii  private  din  domeniul  consultanței,  think  tank-uri  și  altele.
Scorurile reflectă opiniile experților și ale oamenilor de afaceri.

Procesul de calcul al IPC este revizuit în mod regulat pentru a se asigura că este cât
mai robust și coerent posibil, cel mai recent a fost revizuit de către Centrul Comun
de  Cercetare  al  Comisiei  Europene  în  2017.  Toate  scorurile  IPC  din  2012  sunt
comparabile de la un an la altul. Pentru mai multe informații, vedeți articolul:  The
ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is calculated.

Note pentru editori

Aceste țări au scăzut semnificativ în ultimii 10 ani: Australia, Bosnia și Herțegovina,
Botswana,  Canada,  Chile,  Cipru,  Guatemala,  Honduras,  Ungaria,  Liban,  Liberia,
Luxemburg, Mali, Mongolia, Nicaragua, Filipine, Polonia, Sfânta Lucia, Sud Sudan,
Siria, Turcia, Statele Unite ale Americii și Venezuela.

Aceste  țări  s-au  îmbunătățit  semnificativ  în  ultimii  10  ani:  Afganistan,  Angola,
Armenia, Austria, Belarus, China, Coasta de Fildeș, Estonia, Etiopia, Grecia, Guyana,
Italia, Letonia, Moldova, Myanmar, Nepal, Paraguay, Senegal, Seychelles , Coreea
de Sud, Tanzania, Timorul de Est, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam.

Aceste 27 de țări au înregistrat cel mai scăzut scor din 2012 (primul an comparabil)
până în  prezent:  Australia,  Belgia,  Botswana,  Canada,  Comore,  Cipru,  Dominica,
Eswatini,  Honduras,  Ungaria,  Israel,  Liban,  Lesotho,  Mongolia,  Țările  de  Jos,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Filipine, Polonia, Serbia, Slovenia, Sudan de Sud, Elveția,
Thailanda, Turcia și Venezuela. 



Sunt  disponibile  analize  suplimentare  pentru  țările  pe  care  Transparency
International le-a găsit ca fiind importante de urmărit, inclusiv Qatar (63) și India
(40).

Setul complet de date și metodologia sunt disponibile pentru descărcare.

Vezi  și  raportul  IPC  2021,  care  conține  recomandările  făcute  de  Transparency
International.

Solicitări interviuri: 

În  ceea  ce  privește  întrebările  privind  o  țară  anume,  vă  rugăm  să  contactați
chaperele naționale ale Transparency International.

În  cazul  întrebărilor  referitoare  la  constatările  regionale  și  globale,  vă rugăm să
contactați Secretariatul Transparency International: press@transparency.org .

mailto:press@transparency.org

