Indicele de Percepţie a Corupţiei 2016
Scurtă Notă Metodologică
Indicele de Percepție a Corupției este o agregare de date dintr-un număr de surse diferite care
redau percepția oamenilor de afaceri și a experților de țară cu privire la nivelul de corupție din
sectorul public.
Pentru a calcula IPC sunt urmați mai mulți paşi:
1. Alegerea surselor de date. Fiecare sursă de date care este utilizată pentru a construi
Indicele de Percepție a Corupției trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a se
califica drept o sursă validă:





cuantifică percepțiile asupra corupției în sectorul public;
se bazează pe o metodologie validă și de încredere, care acordă punctaje și clasează
mai multe țări pe aceeași scală
datele sunt centralizate de o instituție credibilă și se așteaptă să fie repetate în mod
regulat;
permite suficientă variaţie în punctaje pentru a face distincţie între ţări.

IPC 2016 este calculat folosind 13 surse de date diferite de la 12 instituții diferite care surprind
percepția asupra corupției, în ultimii doi ani. Aceste surse sunt descrise în detaliu în
documentul de descriere al surselor.
2. Standardizarea surselor de date pe o scală de la 0 la 100, unde 0 este egal cu cel mai
înalt nivel de corupție perceput și 100 este egal cu cel mai mic nivel de corupție perceput.
Acest calcul se face prin scoaterea mediei setului de date și împărțirea acesteia la abaterea
standard și rezultată în punctaje z, date care sunt apoi ajustate pentru a avea o medie de
aproximativ 45 și o deviație standard de aproximativ 20, astfel încât setul de date să se
încadreze în scala de la 0 la100 a IPC. Media și abaterea standardsunt luate din punctajele din
2012, astfel încât scorurile să poată fi comparate în timp față de anul de referință.
3. Calcularea mediei. Pentru ca o țară sau un teritoriu să fie incluse în IPC, cel puțin trei surse
trebuie să evalueze această țară. IPC al unei țări este apoi calculat ca medie a tuturor
scorurilor standardizate disponibile pentru acea țară. Scorurile sunt rotunjite la numere întregi.

4. Raportarea unei grad de incertitudine: IPC este însoțit de o marjă standard de eroare și o
limită de incedere asociat cu punctajul, care captează variația de punctaj din sursele de date
disponibile pentru acea țară/teritoriu.

