Indicele de Percepţie a Corupţiei 2016
Întrebări frecvente
Ce este Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC)?
Indicele de Percepţie a Corupţiei clasează ţările în funcţie de cât de corupt este perceput a fi
sectorul public al ţării. Este un indice compozit, o combinație de sondaje și evaluări privind
corupția, colectate de mai multede instituții de renume. IPC este cel mai utilizat indicator al
corupției la nivel mondial.
De ce se bazează IPC 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 evaluat nivelul absolut 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 mituire raportate, numărul de urmăriri
penale sau cazuri aduse în instanţă legate direct de corupţie, nu pot fi luate ca indicatori
definitivi pentru nivelul corupţiei. Aceste lucruri arată mai degrabă cât de eficienţi sunt
procurorii, instanţele judecătoreşti sau mass-media în investigarea şi expunerea corupţiei. O
metodă sigură prin care pot fi comparate nivelurile de corupție dintr-o ţară este de a
surprinde percepţiile asupra corupției a celor în măsură să ofere evaluări privind corupţia din
sectorul public.
Ce ţări sunt incluse în IPC 2016 şi de ce?
Pentru ca o ţară/un teritoriu să fie inclusă în clasament trebuie să fie inclusă într-un minim de
trei surse de date IPC. 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, 176 de țări și
teritorii sunt incluse in index, cu 8 mai multe decât în 2015. Comparând cu IPC din 2015,
Seychelles nu mai este inclusă în IPC 2016, însă au fost incluse Bahamas, Barbados,
Brunei, Dominicana, Grenada, Maldive, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadines, și Insulele
Solomon.
Care sunt sursele de date pentru IPC?
IPC 2016 este întocmit pe baza surselor de date obținute de la instituții independente,
specializate în analiza climatului de guvernare și de afaceri. Sursele de informare folosite
pentru IPC 2016 cuprind date colectate în ultimele 24 de luni. IPC include numai sursele care
oferă un scor pentru un set de țări/teritorii și care măsoară percepțiile asupra corupției în
sectorul public. Transparency International revizuieşte în detaliu metodologia fiecărei surse
de date pentru a se asigura că sursele folosite ating standardele de calitate ale
Transparency International. Pentru o listă completă a surselor de date, tipul respondenților și
întrebările specifice adresate, vă rugăm să consultați documentul de descriere a surselor
IPC.
Care este diferenţa dintre clasamentul unei ţări/unui teritoriu şi punctajul său?
Punctajul unei ţări/unui teritoriu indică nivelul perceput al corupţiei din sectorul public pe o
scală de la 0 - 100, unde 0 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind extrem de coruptă, iar
100 înseamnă că o ţară este percepută ca fiind foarte curată. Locul unei ţări indică poziţia sa

în raport cu alte ţări/teritorii incluse în Index. Locurile se pot schimba şi dacă numărul de ţări
incluse în Index se schimbă.
Este ţara/teritoriul cu cel mai scăzut punctaj 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. 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 Indicele de Percepţie a Corupţiei
2016 cu cel din anul anterior?
Da. Ca parte a actualizării metodologiei utilizate pentru calculul IPC, în 2012 am stabilit noua
scalăde la 0 la 100. Folosind această scalăputem compara scorurile IPC obținute de la un an
la altul, începând cu anul 2012. Datorită actualizări metodologiei, scorurile IPC înainte de
2012 nu pot fi comparate. In plus, ca urmare a includerii unei noi surse de date, în 2016,
scorurile surselor de date care stau la baza nu sunt comparabile cu anii anteriori
Pentru o descriere mai detaliată a modificărilor din metodologie, vă rugăm să consultați
Corruption Perceptions Index – An updated Methodology for 2012.
Ce țări au urcat/coborât în clasamentul Indicelui de Percepție a Corupției în acest an?
Cele mai mari îmbunătăţiri în clasamentul IPC din acest an le înregistrează Surinam,
Belarus, Timorul de Est, Myanmar, Guyana, Georgia, Laos, Argentina, Coreea de Nord,
Burkina Faso, Capul Verde, Turkmenistan, Sao Tome și Principe, și Afganistan.
Cele mai mari scăderi în clasament sunt la Qatar, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudita, Cipru,
Lesotho, Iordania, Siria, Macedonia, Mexic, Sudanul de Sud, Chile, Emiratele Arabe,
Mauritania, Republica Centrafricană, Olanda, Mozambic, Trinidad și Tobago, Ghana, Yemen
și Djibouti.
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.
Completând Indicele de Percepţie a Corupţiei, portofoliul TI de cercetare globală include:
 Barometrul Global al Corupţiei (BGC): Măsurând percepția oamenilor și experiențele
acestora legate de fenomenul corupției, Barometrul Global al Corupției este un
sondaj reprezentativ, realizat în peste 100 de țări. Cele mai recente rezultate ale
ediției pentru Europa și Asia Centrală ale Barometrului Global al Corupției pot fi
accesate la: http://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 Cele mai
recente rezultate la nivel global ale Barometrului Global Corupție pot fi găsite la:
http://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16/0/


Raportul Global asupra Corupţiei (RGC): Explorând în detaliu problemele de corupție
dintr-un sector specific, Raportul Global asupra Corupției este un raport tematic care
se bazează pe o varietate de cercetări și analize ale experților, precum și pe studii de
caz. Seria de Rapoarte Globale asupra Corupţiei, care acoperă teme de la sistemul
judiciar până la educație, pot fi găsite la: http://www.transparency.org//gcr





Evaluările Sistemului Naţional de Integritate (SNI) reprezintă o serie de studii din
interiorul unei ţări care oferă o evaluare detaliată a punctelor tari şi slabe ale
instituţiilor-cheie care permit buna guvernare şi integritatea acesteia. Pentru mai
multe informaţii cu privire la modelul Sistemului Naţional de Integritate, vă rugăm să
consultaţi: http://www.transparency.org/whatwedo/nis
Transparența în Raportarea Companiilor (TRAC): Studiul analizează gradul de
transparență în raportarea făcută de cele mai mari companii din lume, pe o serie de
măsuri anti-corupție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporti
ng_assessing_worlds_largest_companies_2014

