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1. Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC)?
Indicele de Percepţie a Corupţiei TI clasează ţările în funcţie de gradul în care este
percepută existenţa corupţiei în sectorul public, în rândul oficialilor publici şi
politicienilor. Este un indice compozit, care se bazează pe datele privind corupţia din
sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume. El
reflectă opinia observatorilor avizați din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările
evaluate.
2. Ce ţări sunt incluse în Indicele de Percepţie al Corupţiei (IPC)?
Pentru ca un teritoriu/ţară să fie inclus în clasament trebuie să fie inclus în minimum
trei surse de date ale IPC. Astfel, includerea în indice nu este un indicator al existenţei
corupţiei, ci depinde exclusiv de disponibilitatea de informaţii suficiente.
3. Ce este corupţia şi cum o măsoară IPC-ul?
Corupţia este abuzul de putere încredinţată în folos propriu. Aceasta este definiţia
folosită de către Transparency International (TI), care se aplică atât în sectorul public, cât
şi în cel privat. IPC se concentrează asupra corupţiei în sectorul public, adică asupra

corupţiei care implică demnitari publici, funcţionari publici sau politicieni. Sursele de
date utilizate pentru elaborarea indicelui includ întrebări legate de abuzul de putere
publică şi se concentrează pe: mituirea funcţionarilor publici, mita în domeniul
achiziţiilor publice, delapidarea fondurilor publice, precum şi pe întrebări care sondează
puterea şi eficacitatea eforturilor anticorupţie în sectorul public. Ca atare, acoperă atât
aspectele administrative cât şi cele politice ale corupţiei. În realizarea indicelui, scorurile
ţărilor/teritoriilor la fiecare din întrebările specifice legate de corupţie din sursele de date
sunt combinate pentru a calcula un punctaj unic pentru fiecare ţară.
4. De ce se bazează IPC doar 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 nivele absolute de
corupţie în ţări sau teritorii pe baza datelor empirice. Posibilele încercări de a face acest
lucru, cum ar fi de exemplu compararea cazurilor de mită raportate, numărului de
urmăriri penale sau cazurilor de pe rolul instanțelor 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 utilizare a datelor pentru a putea compara țări
este de a surprinde percepţiile celor în măsură să ofere evaluări ale corupţiei din sectorul
public dintr-o anumită ţară.
5. Care sunt sursele de date pentru IPC?
IPC 2011 utilizează 17 surse de date de la 13 instituţii. Informaţiile folosite pentru
IPC 2011 sunt datele pe care aceste surse le-au adunat din sondajele și analize efectuate
între decembrie 2009 şi septembrie 2011. IPC include doar surse care dau un punctaj unui
set de ţări/teritorii şi care măsoară percepţii ale corupţiei în sectorul public. TI se asigură
că sursele utilizate sunt de cea mai bună calitate. Pentru a se califica, metoda de colectare
a datelor trebuie să fie bine documentată şi metodologia trebuie să fie publicată pentru a
permite o evaluare a fiabilităţii sale. Pentru o listă completă a surselor de date, a
întrebărilor puse şi a tipului de respondenţi din fiecare ţară/teritoriu, vezi documentul de
descriere a surselor IPC.
6. De ce sunt unele ţări/teritorii scoase din indice, şi de ce sunt adăugate
ţări/teritorii noi?
Ţările/teritoriile sunt incluse în indice doar dacă trei sau mai multe surse de date
evaluează ţara/teritoriul în cauză. Dacă sunt disponibile mai puţin de trei surse de date,
ţările nu pot fi incluse în indice. Indicele pe 2011 include cu cinci ţări/teritorii mai mult
decât cel de anul trecut, datorită disponibilităţii datelor la nivel de ţară. Coreea de Nord,
insulele Bahamas, Sf. Lucia, Sf. Vincent şi Grenadinele şi Surinamul au intrat în indice în
2011.

7. Pot fi comparate punctajele în IPC 2011 cu cele din ediţiile trecute ale IPC?
IPC-ul nu este potrivit pentru a compara în timp anumite ţări. Aceasta pentru că se
bazează pe clasamentul ţărilor în sursele originale de date. Locul în clasament al unei ţări
în sursele de date se poate schimba dacă se schimbă percepția asupra corupției în celelalte
ţări incluse în aceeaşi sursă sau dacă sunt incluse sau scoase ţări din acea sursă. IPC-ul
încorporează diferite surse de date în ani diferiţi, în funcție de momentul la care acestea
sunt realizate, existând şi mici schimbări de-a lungul timpului în metodologia sa. Cu toate
acestea, în mod limitat, surse de date individuale pot fi utilizate pentru a identifica dacă,
în comparaţie cu IPC-ul anului trecut, există vreo schimbare în nivelul de percepţie al
corupţiei dintr-o anumită ţară. TI a folosit această metodă în 2011 pentru a evalua
progresul ţărilor şi a identifica ceea ce pot fi considerate schimbări în percepţia corupţiei,
utilizând următoarele două criterii:
a) există o schimbare de cel puţin 0,3 puncte în scorul IPC; şi
b) direcţia acestei schimbări este confirmată de jumătate sau mai multe din
sursele de date care evaluează ţara, atât în indicele pe 2010 cât şi în cel pe
2011.
Pe baza acestor criterii, următoarele ţări au arătat o îmbunătăţire din 2010 până în 2011:
Norvegia, Taiwan, Rwanda, Georgia şi Ciad.
Următoarele ţări au arătat o scădere din 2010 până în 2011: Oman şi Haiti.
8. Care este diferenţa dintre locul în clasament al 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 la 10, unde 0 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind extrem
de coruptă şi 10 că o ţară este percepută ca fiind foarte curată. Locul unei ţări indică
poziţia sa în raport cu alte ţări/teritorii incluse în index. Este important să se ţină seama
de faptul că locul unei ţări se poate schimba pur şi simplu pentru că noi state sunt
introduse în indice sau altele sunt excluse.
9. Este ţara 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 IPC au arătat aceeaşi preocupare şi condamnare 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
răspândită dintre ţările incluse în listă. Există mai mult de 200 de naţiuni suverane în
lume, şi IPC 2011 clasează 183 dintre ele. IPC nu furnizează informaţii despre
ţările/teritoriile care nu sunt incluse.

10. Ce alte cercetări mai realizează TI pentru a analiza corupţia?
TI realizează cercetări empirice independente cu privire la corupţie. Portofoliul nostru
de cercetare la nivel global combină abordările calitative cu cele cantitative, indicatorii la
nivel macro cu diagnosticele în profunzime, analiza experţilor cu experienţa, şi include,
de asemenea, studii bazate pe percepţii. Acest organism de cercetare oferă o imagine
comprehensivă a scalei, răspândirii şi dinamicii corupţiei din întreaga lume. De
asemenea, serveşte să mobilizeze şi să sprijine adoptarea unor reforme eficiente ale
politicilor, bazate pe dovezi. Completând Indicele de Percepţie a Corupţiei, portofoliul TI
de cercetare globală include:
Barometrul Global al Corupţiei (BGC): un sondaj reprezentativ al peste 70.000
de gospodării din mai mult de 90 de ţări despre percepţiile şi experienţele oamenilor
legate de corupţie. Cel mai recent Barometru Global al Corupţiei poate fi găsit la:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.Indicele Plătitorilor
de Mită (IPM): un clasament al ţărilor exportatoare în legătură cu riscul perceput ca
firmele lor să dea mită în străinătate. Este bazat pe un sondaj în rândul directorilor de
afaceri, concentrându-se pe practicile de afaceri ale companiilor cu operațiuni în
străinătate din ţara lor. Cel mai recent Indice al Plătitorilor de Mită poate fi găsit la:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi.Raportul
Global
asupra Corupţiei (RGC): un raport tematic care analizează corupţia în ceea ce priveşte
un anumit sector sau o anumită problemă de guvernare. Raportul de cercetare oferă
cercetare şi analiză expertă, şi studii de caz. Cel mai recent Raport Global asupra
Corupţiei poate fi găsit la: http://www.transparency.org/publications/gcr.
Evaluările Sistemului Naţional de Integritate (SNI): o serie de studii din
interiorul unei ţări care oferă o evaluare detaliată a punctelor tari şi slabe ale instituţiilorcheie care asigură buna guvernare şi integritatea acesteia (executivul, legislativul,
judiciarul, şi agenţiile anti-corupţie, printre altele). 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/policy_research/nis.

