Indicele de Percepție a Corupției 2018 arată o stagnare a eforturilor anticorupție în
majoritatea statelor
Analiza relevă faptul că fenomenul corupției contribuie la o criză globală a democrației
Berlin, 29 Ianuarie 2019 – Indicele de Percepție a Corupției 2018 (IPC) lansat astăzi de către
Transparency International arată că eșecul continuu al multor state de a diminua semnificativ
corupția contribuie la o criză a democrației în întreaga lume.
“Cu multe instituții democratice aflate sub ameninţare la nivel global – de cele mai multe ori de
către lideri cu tendințe autoritare sau populiste – trebuie să facem mai mult pentru a consolida
separarea puterilor în stat și pentru a proteja drepturile cetățenilor”, a declarat Patricia Moreira,
Directorul general al Transparency International. “Corupția destabilizează democrația pentru a
produce un cerc vicios, unde corupția subminează instituțiile democratice, instituțiile slabe fiind mai
puțin capabile să controleze corupția.”
CPI din 2018 este alcătuit având la bază 13 surse (sondaje și evaluări ale experților) pentru a măsura
corupția din sectorul public în 180 de țări și teritorii, fiecare obţinând astfel câte un scor de la zero
(foarte corupt) la 100 (foarte curat). Pentru a analiza rezultatele accesați:
www.transparency.org/cpi2018
IPC – Idei principale
Mai mult de două treimi din țările evaluate au primit sub 50 de puncte, scorul mediu fiind de numai
43. Din anul 2012, doar 20 de state şi-au îmbunătățit semnificativ scorul, printre care se numără
Argentina și Côte D’Ivoire. Alte 16 ţări au înregistrat scăderi drastice în de punctaje, inclusiv
Australia, Chile și Malta.
Danemarca și Noua Zeelandă sunt în topul clasamentului cu 88, respectiv 87 de puncte. Somalia,
Sudanul de Sud și Siria sunt la finalul indexului, având scoruri de 10 și respectiv 13 puncte. Regiunea
cu cel mai mare punctaj este formată din Europa de Vest și Uniunea Europeană, având o medie de
66 de puncte, în timp ce la polul opus sunt Africa Sub Sahariană (scor mediu de 32 de puncte),
Europa de Est și Asia Centrală (scor mediu de 35 de puncte).
Corupția și criza demoncrației
Analiza încrucișată a datelor privind democrația globală relevă o legătură între corupție și sănătatea
democrațiilor. Democrațiile complete înregistrează o medie de 75 de puncte în IPC; democrațiile
fragile înregistrează un scor mediu de 49; regimurile hibride - care arată elemente ale tendințelor
autocratice – 35 de puncte; regimurile autocratice au cea mai scăzută performanță, cu un scor
mediu de doar 30 de puncte în IPC.
Exemplificând această tendință, scorul IPC scade pentru Ungaria și Turcia cu opt, respectiv, nouă
puncte în ultimii cinci ani. În același timp, Turcia a fost retrogradată de la "parțial liberă" la "deloc
liberă", pe când Ungaria a înregistrat cel mai mic scor pentru drepturi politice de la căderea
comunismului în 1989. Aceste ratinguri reflectă deteriorarea statului de drept și a instituțiilor
democratice, precum și o libertate în scădere rapidă pentru societatea civilă și mass-media
independentă, în aceste țări.

În general, țările cu niveluri ridicate de corupție pot fi locuri periculoase pentru oponenții politici.
Practic, toate țările în care asasinatele politice au fost comandate sau permise de către guvern sunt
considerate foarte corupte în IPC.
Țări sub supraveghere
Obținând un scor de 71 de puncte, Statele Unite au pierdut patru puncte față de anul trecut, ieșind
din top 20 IPC pentru prima dată din 2011. Scorul scăzut apare într-un moment în care SUA se
confruntă cu amenințări la adresa sistemului său de separare a puterilor în stat, precum și cu o
erodare a normelor etice la cele mai înalte niveluri de putere.
Brazilia a scăzut cu două puncte față de anul trecut, ajungând la 35, obținând de asemenea și cel mai
mic scor al său în clasamentul IPC din ultimii șapte ani. Pe lângă promisiunile de a pune capăt
corupției, noul președinte al țării a făcut clar faptul că va conduce cu o mână forte, amenințând
multe dintre reușitele democratice realizate de țară.
“Din cercetarea noastră reiese o legătură clară între o democrație sănătoasă și combaterea cu succes
a corupției din sectorul public,” a declarat Delia Ferreira Rubio, Președintele Transparency
International. “ Este mult mai probabil ca corupția să înflorească acolo unde temeliile democratice
sunt slabe și, așa cum am observat în multe țări, unde politicienii nedemocrați și populiști pot folosi
acest lucru în avantajul lor.”

Pentru a face progrese reale împotriva corupției și pentru a consolida democrația în întreaga
lume, Transparency International face apel către toate guvernele:





să consolideze instituțiile responsabile de menținerea separării puterilor în stat și să
asigure capacitatea lor de a funcționa fără intimidare;
să elimine diferența de punere în aplicare între legislația anticorupție, practica și
implementarea acesteia;
să sprijine organizațiile societății civile care monitorizează angajamentul politic și
cheltuielile guvernamentale, în special la nivel local;
să susțină o mass-media liberă și independentă și să asigure siguranța jurnaliștilor și
capacitatea lor de a lucra fără intimidare sau hărțuire.
Final

Note pentru editori
Analiza încrucișată a Indicelui de Percepție a Corupției din 2018, referitor la criza globală a
democrației, încorporează date din Indexul democrației produs de The Economist Intelligence Unit,
Indexul libertății în lume produs de Freedom House și Raportul anual privind democrația produs de
Variațiile Democrației (V-Dem).
Despre Transparency International
Transparency International este organizația globală a societății civile care conduce lupta împotriva
corupției în ultimii 25 de ani. Alăturați-vă eforturilor noastre la transparency.org.
Despre Indicele de Percepție a Corupției
De la înființarea sa în 1995, Indicele de Percepție a Corupției, produsul de cercetare emblematic al
Transparency International, a devenit cel mai important indicator global al corupției din sectorul
public. Indicele oferă o imagine anuală a gradului relativ de corupție prin clasarea țărilor și a
teritoriilor din întreaga lume. În 2012, Transparency International a revizuit metodologia utilizată

pentru a construi indexul pentru a permite compararea scorurilor de la un an la altul. Pentru mai
multe informații, vizitați www.transparency.org/research/cpi.

