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Indexul de Percepție a Corupției 2017 relevă corupția ca o povară
în mai mult de două treimi dintre state
Analiza rezultatelor obținute de Transparency International constată că măsurile de represiune
aplicate ONG-urilor si presei sunt asociate unui nivel crescut de corupție
Berlin, 21 februarie 2018 – Index-ul publicat astăzi de către Transparency International, care își
sărbătorește cea de-a 25-a aniversare anul acesta, relevă informații tulburătoare – în pofida
încercărilor de a combate corupția la nivel mondial, majoritatea țărilor evoluează foarte lent în
acest sens. Reducerea corupției este un proces de durată, însă în ultimii șase ani multe țări au
progresat prea puțin sau chiar deloc. Și mai îngrijorător, o analiză aprofundată a rezultatelor
indexului indică faptul că țările cu gradul cel mai redus de protecție a presei și ONG-urilor au de
asemenea tendința de a avea și cele mai ridicate niveluri de corupție.
Pentru a vizualiza rezultatele, accesați: www.transparency.org/cpi2017
Indexul include 180 de state și teritorii într-un clasament în funcție de nivelul perceput de
corupție din sectorul public conform experților și oamenilor de afaceri și utilizează o scară de la 0
la 100, în care zero reprezintă un nivel ridicat și 100 reprezintă un nivel foarte scăzut de corupție.
Anul acesta, indexul arată că mai mult de o treime dintre țări au obținut mai puțin de 50 de
puncte, punctajul mediu fiind de 43 de puncte.
În ultimii șase ani, scorul IPC s-a îmbunătățit semnificativ în câteva state, printre care Coasta de
Fildeș, Senegal și Regatul Unit, în timp ce în alte state a scăzut, iar printre acestea se numără
Siria, Yemen și Australia.
Anul acesta, Noua Zeelandă și Danemarca sunt în topul clasamentului cu un scor de 89, respectiv
88 de puncte. Siria, Sudanul de Sud și Somalia ocupă ultimele locuri în clasament cu scoruri de
14, 12, respectiv, 9 puncte. Regiunea cu cele mai bune rezultate este Europa de Vest cu un scor
mediu de 66 de puncte. Regiunile cu cele mai proaste rezultate sunt Africa Sub-Sahariană (scor
mediu 32), Europa de Est și Asia Centrală (scor mediu 34).
În fiecare săptămână un jurnalist este ucis într-o țară cu un nivel de corupție ridicat
Analiza rezultatelor indexului efectuată de către Transparency International a inclus și relația
dintre nivelurile de corupție, protecția libertății presei și implicarea societății civile. S-a constatat
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că aproape toți jurnaliștii uciși din 2012 până în prezent și-au pierdut viața într-o țară cu nivel
ridicat de corupție.
“Niciun activist sau reporter nu ar trebui să se teamă pentru viața lui atunci când se pronunță
public împotriva corupției,” a spus Patricia Moreira, director Transparency InternationalSecretariat . “Date fiind măsurile de represiune aplicate asupra societății civile și a presei la nivel
mondial, trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a-i proteja pe cei care au curajul să se
exprime public.”
Analiza, care include date provenite de la Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, arată că în
ultimii șase ani peste 9 din 10 jurnaliști au fost uciși în state al căror scor este fie 45 fie mai puțin
în Indicele de Percepție a Corupției. Acest lucru înseamnă că, în medie, în fiecare săptămână un
jurnalist este ucis într-o țară cu un nivel ridicat de corupție. În plus, unul din cinci jurnaliști care
au decedat realizau o investigație referitoare la un act de corupție. Din nefericire, în majoritatea
acestor cazuri nu s-a făcut dreptate.
Eforturile Transparency International și experiența de primă mână a organizației care
colaborează cu peste 100 de filiale din toată lumea confirmă o legătură strânsă între libertatea
presei și corupție. Spre exemplu, în Brazilia, al cărei scor în indexul din acest an este de 37 de
puncte, 20 de jurnaliști au murit în ultimii 6 ani. Vânați pentru anchetele jurnalistice cu privire la
corupția din guvernul local și infracțiuni legate de droguri, printre altele, în Brazilia reporterii își
riscă viețile în fiecare zi pur și simplu pentru că își fac datoria.
Corupția legată de spațiul tot mai mic alocat societății civile
Transparency International a analizat de asemenea și relația dintre nivelurile de corupție și
libertatea pe care organizațiile civice o au în a funcționa și a influența politicile publice. Analiza,
care include date furnizate de World Justice Project, indică faptul că majoritatea țărilor al căror
scor privitor la libertățile civice este scăzut tinde de asemenea să aibă un scor crescut privitor la
corupție.
“Campaniile de denigrare, hărțuirea, procesele în instanță și birocrația sunt toate instrumente
utilizate de către anumite guverne pentru a-i reduce la tăcere pe cei care depun eforturi anticorupție,” a spus Moreira. “Solicităm acelor guverne care se ascund în spatele unor legi
restrictive să reducă impactul acestora cât se poate de repede și să permită o participare
crescută a societății civile.”
Ungaria, care a scăzut cu 10 puncte in index în ultimii șase ani, de la 55 de puncte în 2012 la 45 în
2017, este unul dintre cele mai alarmante exemple de restrângere a rolului societăţii civile în
Europa de Est. În cazul în care va fi adoptată, o propunere legislativă recentă din Ungaria
reprezintă o amenințare la adresa ONG-urilor, impunându-le acestora restricții și revocându-le
statutul de organizație caritabilă. Acest lucru ar avea implicații dezastruoase pentru multe
grupuri ale societății civile care deja se confruntă cu efectele restrictive ale unei legi anterioare
care stigmatizează ONG-urile pe baza structurii de finanțare a acestora.
Pentru mai multe informații, accesați: www.transparency.org/cpi
2

Despre Transparency International
Transparency International este o organizație mondială a societății civile, leader în lupta
împotriva corupției. Alăturați-vă eforturilor noastre pe transparency.org.
Despre Indicele de Percepție a Corupției
De la inițierea sa, în 1995, Indicele de Corupție a Percepției, publicația de referință a
Transparency International, este indicatorul principal la nivel mondial cu privire la corupția din
sectorul public. Indexul redă în fiecare an un instantaneu al percepţiei gradului de corupție,
plasând țările din lume într-un clasament. Pentru mai multe informații, accesați
www.transparency.org/research/cpi
Cea mai recentă analiză a noastră, care are în vedere relația dintre corupție și libertatea presei,
libertatea de asociere și de expresie, folosește date statistice colectate de către Comitetul pentru
Protecția Jurnaliștilor, Reporters without Borders, Varieties of Democracy Project precum și World
Justice Project. Le suntem recunoscători acestor organizații pentru datele furnizate.
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