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Guvernele trebuie să țină cont de protestele împotriva corupției
răspândite la nivel mondial
Intensificarea protestelor împotriva guvernelor corupte a forțat mai mulți lideri să-şi
părăsească funcţiile în cursul anului trecut, dar când lucrurile s-au liniştit, a devenit
evident faptul că fenomenul de luare de mită, abuzul de putere și tranzacțiile secrete
sunt din ce în ce mai frecvente în multe țări. Indicele de percepție a corupției 2012
realizat deTransparency International arată faptul că fenomenul de corupție continuă să
devasteze societăți din întreaga lume.
Multe dintre țările în care cetățenii şi-au provocat liderii pentru a opri corupția – atât din
Orientul Mijlociu, cât şi din Asia şi Europa – şi-au văzut pozițiile stagnând sau
agravându-se în indice.

“Guvernele trebuie să integreze acțiuni anti-corupție în toate procesele publice de luare a
deciziilor. Prioritățile includ norme mai bune privind activitatea de lobby și a finanțării politice,
transparentizarea cheltuielilor şi contractelor publice și responsabilizarea organismelor publice
în faţa populaţiei. După un an în care accentul a fost pus pe problemele de corupție, ne
așteptăm ca guvernele să adopte o poziție mai dură împotriva abuzului de putere. Rezultatele
Indicelui de Percepție al Corupției 2012 demonstrează că societățile continuă să plătească
costul ridicat al corupției.”
Huguette Labelle, Președintele Transparency International.
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Rezultatele
Două treimi din cele 176 de țări clasificate conform indicelui în 2012 au obținut un scor
mai mic de 50 de puncte, pe o scară de la 0 (percepute ca fiind foarte corupte) la 100
(percepute ca fiind foarte curate), ceea ce arată faptul că instituțiile publice trebuie să fie
mai transparente și oficialii mai responsabili.
Ţările ce au un scor mic în Indicele de Percepție a Corupției 2012 includ, de asemenea,
țările din zona euro cele mai afectate de criza financiară și economică. Aceste state sunt
printre cele care au obținut cel mai mic scor dintre statele membre ale Uniunii Europene,
demonstrând astfel că percepția corupției este un fenomen in creștere în Europa. În
Iunie 2012,Transparency International a avertizat Europa că este nevoie să se găsească
o cale de diminuare a riscurilor de corupție în sectorul public pentru a face față crizei
financiare, solicitând eforturi consolidate pentru a asigura instituțiile publice împotriva
corupţiei.

“Corupția este problema cea mai discutată din lume. Marile economii mondiale ar
trebui să conducă prin puterea exemplului, asigurându-se că instituțiile lor sunt pe
deplin transparente, iar liderii lor sunt trași la răspundere. Acest lucru este crucial,
deoarece instituțiile lor joacă un rol important în prevenirea răspândirii corupției la
nivel global.”
Cobus De Swardt, Director Executiv al Transparency International
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Nivelul de percepție a corupției
din sectorul public în cele 176
de state/teritorii ale lumii

43 este punctajul
mediu la nivel global

70 % dintre state au
obținut un scor mai mic
de 50 din maximum 100

IPC 2012: PRIMELE CLASATE
Danemarca, Finlanda și Noua Zeelanda sunt la egalitate pe primul loc cu
un punctaj de 90, ajute fiind de accesul la sistemele de informație și de
către regulile ce guvernează comportamentul în acele poziții publice.
POZIȚIE ÎN STAT/TERITORIU
CLASAMENT

PUNCTAJ/SCOR

1

DANEMARCA

90

1

FINLANDA

90

1

NOUA ZEELANDĂ

90

4

SUEDIA

88

5

SINGAPORE

87

IPC 2012: ULTIMELE CLASATE
Afghanistan, Coreea de Nord și Somalia din nou seagață de ultima treaptă
a indicelui (clasamentului). În aceste state lipsa unor lideri responsabili și
a unor instituții publice eficiente subliniază necesitatea de a lua o poziție
mult mai puternică împotriva corupției
POZIȚIE ÎN
CLASAMENT

STAT/TERITORIU

PUNCTAJ/SCOR

172

MYANMAR

15

173

SUDAN

13

174

AFGHANISTAN

8

174

COREEA DE NORD

8

174

SOMALIA

8

IPC 2012: Romania
Romania ocupă locul 66 în IPC din 2012, după țări ca Lesotho, Kuwait dar
și state membre UE ca: Polonia, ce ocupa poziția 41 (scor de 58), Ungaria,
ce ocupa poziția 46 (scor de 55) și Croația, ce ocupă poziția 62 (scor de
46).
Poziția

ȚARA/TERITORIUL

SCORUL

64

LESOTHO

44

66

KUWAIT

44

66

ROMANIA

44

66

ARABIA SAUDITĂ

44

69

BRAZILIA

43

BACKGROUND

În acest an, Transparency International a actualizat
metodologia privind Indicele de Percepție a Corupției,
permițând realizarea de comparații de la an la an, pentru
toate edițiile publicate începând cu anul 2012
Pentru a arăta actualizările realizate asupra metodologiei ,
de acum înainte Indicele de Percepție a Corupției este
prezentat de la o scară de 0 (foarte corupt) la 100 (foarte
curat)

BACKGROUND: Metoda
PASUL 1 – Selectarea surselor de date
PASUL 2 – Rescale surselor de date
PASUL 3 – Calcularea mediei
PASUL 4 – Raportarea incertitudinilor

PASUL 1 – SELECTAREA SURSELOR DE
DATE

Criteriile care fac ca o sursa sa fie valida :
A) Măsurarea percepțiilor de corupție în sectorul
public
B) Date viabile de la o instituție credibilă
C) Comparabilitate transnațională
D) Nivelul de detaliere
E) Compararea în timp

PASUL 2 – REDIMENSIONARE
SURSELOR DE DATE

A) Inversează datele (dacă este necesar)
- Număr redus = Foarte corupt
- Număr mare= Foarte curat

B) Standardizarea datelor pe scara IPC (0-100)
- Stabiliți media egală cu 45
- Stabiliți dispersia datelor pentru a avea maxima
de 100 si minima de 0
(abatere standard 20)

PASUL4 – RAPORTAREA
INCERTITUDINILOR

Pentru a identifica incertitudinile în scor:
• Calculați o măsura pentru dispersia datelor
sursă folosind scorurile redimensionate de la
fiecare sursă de date din fiecare stat/teritoriu
• Raportați eroarea standard
• Calculați un interval de încredere de 90%

PASUL4 – RAPORTAREA
INCERTITUDINILOR

Pentru a surprinde incertitudinile în scor
• Calculați o măsura pentru dispersia datelor
sursă
• Folosind scorurile rescaled de la fiecare dată
sursă dn fiecare stat/teritoriu
• Raportați eroarea standard
• Calculați un interval de încredere de 90%

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Incertitudini:
Numărul de surse: între 3 (minimum) și 13 (numărul total de surse)
min/max: Surpinde varietatea scorului acordat unei țări de către toate sursele
de date
Erorea standard: Calculul distribuției surselor de date, luând în considerare
atât amplitudinea valorilor fiecărei sursă precum și numărul de surse disponibile
pentru acea țară
90% interval de încredere: Captează incertitudinea în scorul IPC, prin
furnizarea unei varietăți de scoruri între care se încadrează punctajul IPC, cu o
certitudine de 90%

