
39

E
co

no
m

ia
 c

or
up

þie
i. 

E
ch

ili
br

u,
 d

et
er

m
in

ãr
i s

oc
ia

le
 º

i p
ol

iti
ce

Economia corupþiei. Echilibru, determinãri sociale ºi politice*
�

Ani Matei
Profesor universitar doctor

Lucica Matei
Profesor universitar doctor

ªcoala Naþionalã de Studii Universitare Politice ºi Administrative Bucureºti

Abstract. The paper starts, on one hand, from the statement unanimously accepted that corruption
exists in all societies, and on the other hand, from the preoccupations existent in the international
literature about proving scientifically the models of analysis of corruption and determining on this basis
some relevant corruption indicators. In essence, the paper focuses on the sphere of the theoretical preoccu-
pations, trying to offer an interpretation based on extended economic and social analysis, mechanisms
that structure and describe a genuine system of the corruption actions. Most frequently, corruption
occurs in the common public-private activities and it has determinations in the central or local govern-
mental structures. The binom corruption - anticorruption has its origin in distinct social actions, with
different actors and different logic constructions, aiming to destroy or strengthen the systems of public
integrity. In the context of the theoretical approaches, this paper presents for exemplification relevant
aspects concerning social perception on corruption and comparisons of the situations in Romania with
those in Central and Eastern Europe or the states newly admitted into the European Union. The paper
aims a new way for approaching the nonlinear relationship between political stability/instability and
corruption, as well as its economic effects. An extended space is granted to the model of corruption
market and conditions of balance within its framework. As it is conceived, the paper enables the enlarge-
ment of the theoretical and empirical researches concerning the corruption phenomena.

Key words: corruption indices; political stability/instability; corruption market; balance and price of
corruption.

�

Introducere

Demersul pe care îl prezentãm porneºte de la necesitatea
lãrgirii ºi diversificãrii instrumentelor ºi metodelor de
analizã a corupþiei. Literatura de specialitate ºi rapoartele
diverselor organizaþii cu preocupãri în combaterea corupþiei
reliefeazã caracterul sistemic al activitãþilor de corupþie.
Ne referim aici la un sistem deschis, cu profunde conexiuni
sociale, economice ºi politice. Dinamica sistemului în
discuþie are determinãri ºi evoluþii specifice pentru fiecare
þarã, îmbrãcând forme sofisticate, care uneori ajung sã aibã
dimensiunea unei politici guvernamentale.

Realitatea socialã a identificat o serie de metode de
luptã împotriva corupþiei, transpuse în bune practici, a
cãror aplicare depinde esenþial de sistemele de integritate
publicã din fiecare þarã. Deºi nu existã un proiect comun
pentru un sistem eficient de prevenire ºi luptã împotriva
corupþiei, existã totuºi o înþelegere internaþionalã tot mai
puternicã cu privire la caracteristicile cele mai importante
ale sistemelor de luptã împotriva corupþiei care dau
cele mai bune rezultate (Transparency International,
2006, p. 2).

* Lucrare realizatã în cadrul proiectului CEEX  „Elaborarea unui sistem de indicatori pentru caracterizarea corupþiei la nivel înalt ºi
descentralizarea serviciilor publice în contextul integrãrii europene”.
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Percepþia socialã a corupþiei

Studiile privind percepþia socialã asupra corupþiei s-au
extins în ultimii ani cãpãtând din ce în ce mai mult
profesionalism ºi o arie de cuprindere tot mai largã.
Domeniile ºi instituþiile cele mai afectate de corupþie rãmân
în continuare: partidele politice (4,5), parlamentele (3,7),
poliþia (3,6), sistemul judiciar (3,5) (Transparency Interna-
tional, 2006, p. 6). Majoritatea covârºitoare  din cele 69 de
þãri cercetare au confirmat aceastã realitate. Punctele înscrise
alãturi de fiecare domeniu sunt pe o scarã de la 1 la 5,5,
ceea ce înseamnã cã pentru domeniile respective
calificativul „extrem de corupt” este edificator.

Referindu-ne la Barometrul Global al Corupþiei
(G.C.B),  iniþiat în 2002 de Transparency International,
acesta reflectã faptul cã „þara de care aparþine cel întrebat
este mai relevantã pentru rãspunsurile pe care le dã
privitoare la nivelul corupþiei”.

Din aceastã perspectivã, studiul nostru se va concentra
pe situaþia din România, încercând ca, în mãsura în care
considerãm cã o serie de concluzii sunt relevante ºi pentru
altã þarã, sã emitem judecãþile corespunzãtoare. În România,
percepþia este cã cele mai corupte sectoare sunt cel al
partidelor politice ºi sistemul vamal, urmate de sistemul
judiciar, de legislativ, poliþie ºi sistemul medical (anexa 1).
Eventualul progres în activitãþile anticorupþie nu este încã
reflectat în opinia publicã.

Pentru România, concluziile privind starea actualã ºi
perspectivele urmãtorilor trei ani sunt urmãtoarele:

� 37% din populaþie crede cã a crescut corupþia ºi doar
19% cã a scãzut, iar 34% nu au perceput nicio diferenþã;

� cel puþin o treime din cei intervievaþi sunt de pãrere cã
situaþia se va îmbunãtãþi. Rãmân totuºi 36% care nu cred cã
nivelul de corupþie se va schimba în urmãtorii 3 ani;

� se pãstreazã percepþia cã predominã darea de mitã, iar
cel puþin 11% din cei chestionaþi au rãspuns cã au fost

nevoiþi sã dea mitã în cursul ultimului an. Nivelul estimat
al mitei pentru membrii unei familii în ultimele 12 luni
este de 56 dolari SUA, ceea ce este echivalentul cu 154
dolari raportat la puterea de cumpãrare a anului 2003.
(Indicatori de Dezvoltare Online ai Bãncii Mondiale).

Profilul corupþie
În concepþia Transparency International (TI) Sistemele

Naþionale de Integritate  (NIS) cuprind „instituþiile-cheie,
actele normative ºi practicile („pilonii”)  care contribuie la
integritatea, transparenþa ºi responsabilitatea într-o
societate.” (TI, 2005, p. 1)

Perspectivele analizei ºi modelãrii fenomenelor de
corupþie pe care ºi le propune lucrarea noastrã sunt susþinute
de studiile de þarã care furnizeazã atât o imagine de
ansamblu asupra NIS, indicatori de mãsurare a progreselor
ulterioare din aceste þãri, precum ºi o bazã de comparaþii
între state.

„Atunci când funcþioneazã corect, N.I.S. combate
corupþia ca ºi parte a unei lupte mai ample împotriva
abuzului de putere, a încãlcãrii legii ºi a fraudei sub toate
formele sale”, se afirmã în studiul de þãri menþionat.

Referindu-ne la România, studiul de þarã din anul 2005
reconfirmã un profil, oarecum îmbunãtãþit faþã de anii
anteriori, dar percepþia rãmâne de „corupþie endemicã ºi
sistemicã la aproape toate nivelurile instituþionale”.

Conform evaluãrilor TI, România a înregistrat în 1997
un indice al corupþiei de 3,47, având în anii urmãtori  un
trend negativ, ajungând la cel mai scãzut scor în 2002 –
2,6, începând ulterior sã creascã ºi ajungând în 2005 la
scorul de  3.

În anexa 2 sunt prezentate evoluþiile indicilor TI ºi
GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot).

O imagine mai sugestivã privind evoluþia indicelui de
percepþie a corupþiei TI în perioada 1997 – 2005 este cea
din figura 1.

Sursa: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb

Figura 1. Evoluþia indicelui de percepþie a corupþiei în perioada  1997-2005
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ªi alte surse indicã faptul cã fenomenele de corupþie persistã
ºi se amplificã mult peste media altor þãri europene.

Ca urmare a începerii negocierilor de aderare la UE,
Guvernul României a solicitat în anul 2000 de la Banca
Mondialã un diagnostic al corupþiei. Studiul a identificat
sectoarele percepute ca fiind cele mai corupte: vãmile, instanþele
ºi parchetele, instituþiile de privatizare, ministerele etc.

În 2002, un sondaj efectuat de  Gallup arãta faptul cã
românii percep corupþia ca pe cea mai importantã problemã ºi
ca pe un act social ilegitim.

Perspectiva integrãrii României în UE a determinat
reforme majore în sistemul judiciar în scopul securizãrii
independenþei acestuia, în anul 2005 Guvernul României
adoptând o nouã strategie ºi un nou plan anticorupþie cu
scopul declarat de a combate marea corupþie.

În contextul þãrilor din Europa Centralã ºi de Est situaþia
comparativã privind indicele percepþiei corupþiei este
prezentat în  figura 2.

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ROMÂNIA - - 3,44 3,00 3,30 2,90 2,80 2,60 2,80 2,90 3,00 

Bulgaria - - - 2,90 3,30 3,50 3,90 4,00 3,90 4,10 4,00 

Turcia 4,10 3,54 3,21 3,40 3,60 3,80 3,60 3,20 3,10 3,20 3,50 

Polonia - 5,57 5,08 4,60 4,20 4,20 4,10 4,00 3,60 3,50 3,40 

Cehia - 5,37 5,20 4,80 4,60 4,30 3,90 3,70 3,90 4,20 4,30 

Slovacia - - - 3,90 3,70 3,50 3,70 3,70 3,70 4,00 4,30 

Ungaria 4,12 4,86 5,18 5,00 5,20 5,20 5,30 4,90 4,80 4,80 5,00 

Slovenia - - - - 6,00 5,50 5,20 6,00 5,90 6,00 6,10 

Cipru - - - - - - - - 6,10 5,40 5,70 

Grecia 4,04 5,01 5,35 4,90 4,90 4,90 4,20 4,20 4,30 4,30 4,30 

O comparaþie semnificativã din perspectiva integrãrii
României în Uniunea Europeanã o prezentãm în figura 3

Sursa: http://www.transparency.org.ro/

Figura 2. Evoluþia comparativã a indicelului de percepþie a corupþiei în perioada  1995-2005 pentru þãri ale Europei Centrale ºi de Est

fãcând referire la media vechilor þãri ale UE, media statelor
nou aderate ºi, bineînþeles, România.

Sursa: http://www.transparency.org.ro/

Figura 3. Situaþia comparativã România – UE  a indicelui de percepþie a corupþiei
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Stabilitatea politicã ºi corupþia

Studiile recente au pus în discuþie ºi au modelat relaþia
dintre stabilitatea/instabilitatea politicã ºi corupþie. Cel

mai relevant, ºi pe  care l-am utilizat, aparþine lui Campante

et al. (Compante et al., 2005, p. 2). Autorii menþionaþi,
utilizând informaþii relevante ºi recente din diverse þãri,

aratã cã existã o relaþie nonmonotonã între stabilitatea/

instabilitatea politicã ºi corupþie.
Definiþia cea mai cuprinzãtoare a stabilitãþii politice se

enunþã ca fiind „probabilitatea ca cei aflaþi la putere sã fie

capabili sã implementeze proiectele lor în timp”.
Modelul propus evidenþiazã douã efecte:

� efectul orizontului de timp, în concordanþã cu care

mai multã instabilitate face ca aceia aflaþi la putere sã fie
mai corupþi în timpul acestei scurte oportunitãþi care li se

oferã;

� efectul cererii, prin care sectorul privat este mai dornic
sã mituiascã politicienii mai stabili politic.

Primul predominã pentru valori scãzute de stabilitate,

iar cel de-al doilea prevaleazã în regimuri politice foarte
stabile.

Concluzia investigaþiei teoretice ºi practice întreprinse

de autorii menþionaþi afirmã: corupþia este mai mare la
niveluri scãzute ºi ridicate de stabilitate, în timp ce la

nivelurile intermediare este mai scãzutã. Studiul menþionat
utilizeazã indicele agregat de percepþie a corupþie prezentat

de Kaufmann et al. (Kaufmann et al., 2004).

Studiul valorilor numerice ºi interpretarea acestora
conduc la ideea existenþei unei variaþii a corupþiei în formã

de U. Pentru þãrile din Europa Centralã ºi de Est ºi în spe-

cial pentru România perioada 1990 ºi 2005 a pus în
evidenþã ºi alte elemente care pot fi luate în seamã atunci

când discutãm de stabilitate/instabilitate politicã.

Caracteristicile principale, din perspectiva româneascã,
constau în:

� persistenþa instabilitãþii politice ca efect al fluiditãþii

vieþii politice ºi nematurizãrii opþiunilor politice;
� existenþa ciclurilor electorale atât pentru adminis-

traþia centralã, cât ºi pentru administraþia localã;

� alternanþa la guvernare între între putere ºi opoziþie
structuratã, de fiecare datã, din alte coaliþii, facþiuni sau

partide.

În acest context, lucrarea de faþã propune un model
simplificat al evaluãrii stabilitãþii/instabilitãþii printr-

un indice de stabilitate (IS), calculat pentru fiecare ciclu

electoral. Elementele care sunt agregate în acest indice
sunt:

� probabilitatea deþinerii puterii de un acelaºi guvern

pe perioada ciclului electoral. De fapt aceastã probabilitate
se va calcula indirect prin intermediul unei variabile

aleatoare  (AS);

� raportul de forþe dintre putere ºi opoziþie (RF),
exprimat printr-un coeficient subunitar în funcþie de

numãrul de mandate parlamentare ale opoziþiei / numãrul

de mandate parlamentare ale puterii;
� structura puterii, exprimatã de numãrul formaþiunilor

politice ce participã la guvernare (SP).

Încercând sã modelãm cele afirmate mai sus, pentru
situaþia din România vom lua în calcul trei cicluri

electorale, respectiv: (1): 1992 – 1996; (2): 1997 – 2000;

(3): 2001 – 2004. Probabilitatea deþinerii puterii în aceste
trei perioade va fi regãsitã într-o variabilã aleatoare de

forma:

;
p...pp
n...21

:AS
n21

i 





(1)

n = nr. de schimbãri majore de guvern

n21 p...pp <<<
iar indicele de stabilitate va fi dat de expresia:

( )1nn
2ISi +

= ×  ( )i
i

i ASM
SP
RF (2)

unde:
M (AS) este media variabilei aleatoare AS.

În cazul României vom avea:

;
1
1

AS1 





=      















=

8
5

8
2

8
1

321
AS2 (3)














=

4
3

4
1

21
AS3

52
48RF,

53
47RF,

3
2RF 321 === (4)

iar

1SP,3SP,3SP 321 === (5)

prin urmare obþinem

27,0IS;12,0IS;22,0IS 321 === (6)

Fãcând o corelaþie cu datele prezentate în Anexa 2,
dacã vom considera un indice mediu de corupþie pe fiecare
ciclu electoral vom obþine imagini relevante cum sunt cele
din figurile 4 ºi 5.
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Figura 5. Relaþia  stabilitate politicã – corupþie

(utilizând indicele GRICS)

O modelare mai aproape de realitate ºi mai concludentã
nu a fost posibilã datoritã absenþei unor date statistice
empirice. În opinia noastrã aceastã nouã manierã de
abordare a relaþiei dintre stabilitatea politicã ºi corupþie
confirmã rezultatele menþionate la începutul acestui
subcapitol. Pornind de la aceste studii experimentale
statistice se contureazã ºi o posibilitate de prognozã a
nivelului corupþiei. O discuþie ºi analizã mai detaliate pot
fi realizate dacã ne vom concentra cãtre un anume tip de
corupþie.

Piaþa corupþiei

În prelungirea concluziilor privind relaþia dintre
stabilitatea politicã ºi corupþie se înscriu ºi alte lucrãri care
confirmã caracterul neliniar al acestei relaþii ºi faptul cã la
„niveluri scãzute sau ridicate ale permanenþei la putere a
unui partid sau a unui politician corupþia este mai intensã,
iar la nivelurile intermediare este mai scãzutã” (Gamoa et
al., 2006, pp. 1-3).

Mai mult decât atât, studiul menþionat descoperã cã
acele firme care acumuleazã mai multe venituri din indus-
tria lor sunt acelea care sunt dispuse sã plãteascã mai multã
mitã, dar ºi acest fapt este într-o relaþie directã cu
stabilitatea politicã. Relaþia corupt – corupãtor  este
bivalentã, în sensul cã fiecare din cei doi actori poate fi un
actor activ. Prin urmare, realitatea confirmã cã, spre
exemplu, în cazul firmelor aflate în declin economic

persoanele publice au pretenþia unor plãþi mai mari pentru
corupþie. Reciproc, antreprenorii au imboldul de a mitui
funcþionarii oficiali cu orizonturi politice stabile, de mai
lungã duratã, asupra cãrora ofertele de corupþie sunt în
creºtere atât ca numãr, cât ºi ca valoare efectivã.

De cele mai multe ori în relaþia corupt – corupãtor apare
ºi negocierea, ºi chiar intermedierea, manifestate sub forma
traficului de influenþã în care intervin persoane publice
sau private.

Prin urmare, putem vorbi de o piaþã a corupþiei, piaþa
care apare la interfaþa public-privat. Dimensiunile acestei
pieþe diferã de la o þarã la alta ºi depind de mai mulþi factori
printre care sunt ºi cei menþionaþi în subcapitolele
anterioare.

Piaþa corupþiei are ca suport câteva principii la care se
mai pot adãuga sau detalia ºi altele:

� existenþa unei cereri ºi a unei oferte de corupþie. De
obicei bunurile care sunt oferite sau cerute sunt bunuri
publice, servicii publice sau diverse forme de facilitare
pentru a intra în posesia acestora (manifestate de obicei
prin obþinerea unor licenþe, aprobãri etc.).

Shleifer ºi Vishny (1993), deºi nu afirmã explicit
existenþa unei pieþe a corupþiei, analizeazã corupþia în
contextul cererii ºi ofertei unui bun public. Ei sugereazã
cã între vânzãtor ºi cumpãrãtor existã o competiþie pentru
aceste bunuri publice ce favorizeazã extinderea corupþiei;

�  mecanismele care regleazã funcþionarea pieþei
corupþiei nu sunt legale ºi nici vizibile ºi, în general, fac
apel la imperfecþiuni ale legii, lipsa controlului exercitat
de instanþele legale ºi, bineînþeles, la atitudinea favorabilã
pentru a corupe sau a fi corupt a unor persoane publice sau
private;

� în raport cu intensitatea raportului cerere-ofertã de
corupþie existã un preþ al corupþiei exprimat, de obicei, sub
forma mitei. Formarea acestui preþ se deosebeºte de cel pe
care îl regãsim în teoria economicã ºi are la bazã determinãri
care þin de conjunctura economicã, oportunitatea unor
intervenþii publice etc., precum ºi de puterea ºi poziþionarea
politicã sau administrativã a celui corupt.

Principiile de mai sus au fost avute în vedere, deºi nu
explicit,  ºi de alþi autori. Ne referim aici la  Campante sau
la Gamboa – Cavazos.

Ca pe orice piaþã, actorii tind sã-ºi maximizeze
profiturile. Prin urmare, pentru o oferta de corupþie al cãrei
actor este o persoanã publicã, politicã, oficial
guvernamental etc. tendinþa de evaluare va fi crescãtoare,
iar pentru cerere, având ca actor o persoanã privatã,
antrepreneor, patron sau angajat privat, tendinþa de evaluare
a oportunitãþii corupþiei va fi descrescãtoare.

Echilibrul  pieþei corupþiei
Pornind de la o analizã simplã a cererii ºi ofertei pe

piaþa corupþiei, Gamboa – Cavazos (2006) presupune relaþii
liniare pentru cerere ºi ofertã, utilizând preþul  c. Autorii
menþionaþi considerã:

Figura 4. Relaþia  stabilitate politicã – corupþie

(utilizând indicele TI)
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� pentru ofertã:

( ) ccS δ+γ= (7)

� pentru cerere:

( ) ccD β−α= (8)

unde:

 c este preþul corupþiei ºi 0,, 〉βαδγ sunt parametri.

Intracþiunea cererii cu oferta determinã nivelul de
echilibru pe piaþa corupþiei ºi preþul acesteia (c*), adicã:

δ+β
γ−α

=*c (9)

ºi

( ) ( ) ( )[ ]δ+βγ−αδ+γ= /cS *               (10)

( ) ( ) ( )[ ]δ+βγ−αβ−α= /cD *               (11)

Desigur, modelul formulat de  Gamboa – Cavazos este
simplu. Totuºi, acesta permite o anumitã relaþionare cu
stabilitatea sau permanenþa politicã. Mai întâi trebuie
fãcutã observaþia cã din relaþiile  (10) ºi (11) se observã cã
parametrii α  ºi γ intervin ºi sunt legaþi de structura pieþei
în care opereazã agenþii guvernamentali (Schleifer, Vishny,
1993; Fredriksson, Svensson, 2003; Campante, 2005), în
timp ce al doilea set, β and δ, sunt relaþionaþi cu structura
pieþei pe care opereazã firmele (Ades, Di Tella, 1999;
Laffont, N’Guessan, 1999). Reþinând aceste afirmaþii vom
încerca în continuare o extensie a modelului pieþei corupþiei
ºi stabilirea unor condiþii mai complexe de echilibru.

Mai întâi vom propune acceptarea ideii conform cãreia
piaþa corupþiei se comportã ca un sistem având chiar ºi
autoreglare. Analizele din subcapitolele anterioare ne
îndreptãþesc sã afirmãm acest lucru. Concomitent acest
sistem pe care îl reprezintã piaþa corupþiei, regãsit în
literatura de specialitate drept „economia corupþiei”,
suportã o puternicã presiune din partea mediului în care
existã, presiune mai mare sau mai micã, în legãturã directã
cu intensitatea mãsurilor anticorupþie.

Economia corupþiei reprezintã, în sensul cel mai gene-
ral, o „relaþie stat – societate” ºi ea conceptualizeazã ºi
descrie „deviaþiile” de la statul ideal ce apar ca efecte ale
corupþiei (Karasulu, 2003, p. 61).

Prin urmare, vom presupune existenþa mai multor
oportunitãþi de corupþie, n, pentru fiecare dintre acestea
existând câte un preþ, respectiv, c

1,  
c

2, … 
, 

 
c

n
.

Linia ofertei ca ºi linia cererii vor avea expresii
vectoriale dupã cum urmeazã:

( ) cδγcS ×+=               (12)

( ) cβαcD ×−=                (13)

unde:

( ) ( ) ,α,.......,α,αα,γ...γ,γγ t
m21

t
m21 ==

iar

( ) ( ) 0β0,δ,ββ,δδ ijij
nj1
m,i1ij

nj1
m,i1ij ≥≥==

≤≤
≤≤

≤≤
≤≤

( )t
n21 c....,c,cc =

Procedând similar cu modul în care am determinat
expresia de echilibru (9), vom regãsi o condiþie de echilibru
de formã matricealã dupã cum urmeazã:

( ) γαcδβ * −=×+              (14)

O analizã calitativã a relaþiei  (14) ºi interpretarea
acesteia din perspectiva propusã de lucrarea de faþã ne
conduc la urmãtoarele concluzii:

1) ( ) 0,δβdetn,mγ,α ≠+== preþul de echilibru al

corupþiei este zero ºi, practic, piaþa corupþiei nu existã.

2) ( ) 0,δβdetn,m,γα ≠+=〉 existã un sistem de

preþuri de echilibru ale oportunitãþilor de corupþie ºi acesta
este dat de expresia:

( ) ( )γαδβc 1* −+= −                               (15)

oferta de corupþie va fi:

( ) ( ) ( )γαδβδγcS 1* −+×+= −               (16)

iar cererea de corupþie devine:

( ) ( ) ( )γαδββαcD 1* −+×−= −               (17)

Similar cu interpretãrile în lucrarea lui  Gamboa –
Cavazos (2006), structura pieþei pe care opereazã agenþi
publici va fi determinatã de parametrii vectoriali α ºi γ, iar
structura pieþei pe care opereazã firmele va fi relaþionatã
cu parametrii matriceali β ºi δ.

3)   ( ) mrang,nm, =δ+β〈γ〉α

În aceste condiþii preþul de echilibru nu este unic, iar în
anumite condiþii de constrângeri bugetare pentru cererea
de ofertã se poate pune problema determinãrii unui optim
al pieþei corupþiei.

4)  ( ) nrang,nm, =δ+β〉γ〉α  pot apãrea situaþii

de dezechilibru, neexistând întotdeauna un preþ de
echilibru, unic sau nu. Varietatea de situaþii care pot fi
luate în considerare poate fundamenta ºi alte tipuri de
relaþionãri care sã influenþeze echilibrul pieþei corupþiei.
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Concluzii

Analiza socialã ºi economicã a corupþiei comportã o
multitudine de aspecte ºi abordãri, fiecare dintre acestea,
mai apropiate sau mai îndepãrtate de realitate, mai teoretice
sau mai empirice etc.

O concluzie ar fi aceea cã, fãrã îndoialã, se contureazã
o piaþã a corupþiei, cu mecanisme proprii ºi a cãrei legitate

nu este încã integral descoperitã. Metodele de analizã
socialã ºi economicã pot fi extinse, cu precauþiile de rigoare,
ºi asupra acestei pieþe. De altfel literatura de specialitate
pune în discuþie ºi conceptualizeazã economic corupþia,
precum ºi conexiunile acesteia cu dezvoltarea materialã ºi
umanã etc.
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2004 4,2 4,0 3,8 4,1 2,9 3,7 4,2 3,9 2,5 3,3 2,5 3,4 2,4 2,7 2,2  
România 

2005 3,8 3,6 3,6 3,7 2,4 3,4 3,8 3,6 2,7 2,9 2,5 2,9 2,4 2,5 2,1 
max 4,5 4,2 4,2 4,3 3,8 3,8 4,5 4,1 3,7 3,8 3,1 3,6 3,5 3,4 2,7 
min 3,1 2,5 1,9 3,0 2,4 3,0 2,7 2,9 2,2 2,4 2,2 2,4 1,2 2,2 1,6 

 
Europa 
Centrală şi 
de Vest average 4,0 3,9 4,0 3,9 3,5 3,7 3,7 3,7 3,2 3,5 2,9 3,4 3,1 2,7 2,3 

max 4,2 3,6 3,3 3,3 3,7 3,5 3,3 3,6 3,7 2,7 3,3 3,5 2,9 2,7 3,2 
min 2,7 2,5 1,7 2,0 1,8 2,8 1,8 1,9 2,8 1,5 1,9 1,6 1,7 2,0 1,7 

 
Europa de 
Vest 

average 3,7 3,3 2,7 2,9 2,9 3,3 2,7 2,7 3,3 2,3 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

Anexa 1

România: Domeniile/sectoarele percepute ca fiind corupte
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Anul 
Indicator 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IT* - 3,44 3,00 3,30 2,90 2,80 2,60 2,80 2,90 3,00 
GRICS** 51,3 - 44,3 - 39,8 - 45,4 - 49,3 - 

Anexa 2

România: Evoluþia indicatorilor de corupþie

Sursa: *    www. transparency.org.ro

** http://info.worldbank.org / governance / khz 2004 / indicator_report.asp


