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DEFINIREA CORUPŢIEI ŞI CORUPŢIA CA FENOMEN MONDIAL 

I. Definirea corupţiei. Dacă, într-adevăr, „un important principiu pe care 
trebuie să-l respecte orice om de ştiinţă” este că „opţiunile sale terminologice, 
pentru a nu complica inutil sau chiar a disturba procesul de comunicare, trebuie 
să fie cât mai aproape de limbajul sau de convenţiile curente”1, atunci în cazul 
fenomenului corupţiei, problema care, iniţial, trebuie rezolvată este aceea 
corelativă delimitării extensiunii verbale, adică a precizării sferei/domeniului de 
aplicaţie pentru termenul „corupţie”. Luând atunci ca reper Dicţionarul explicativ 
al limbii române (DEX), semnificaţia conferită cuvântului în mod uzual („1. Stare 
de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. 2. Desfrânare, depravare”) 
ar trebui să fie precumpănitor (dacă nu chiar exclusiv) morală. Ar trebui. Însă 
(trecând peste o exclamaţie ilară: „Parcă cine mai respectă azi semnificaţiile 
cuvintelor din DEX, supuse atâtor revendicări?! ”), cu siguranţă că, acum, 
îndeosebi datorită mass-media, în limbajul/comunicarea curent/ă vocabula 
„corupţie” este folosită, mai aproape de sfera de aplicaţie tehnică (sociologică, 
politologică şi juridică) potrivit căreia referentul (fenomenul semnificat) are cu 
deosebire o relevanţă/importanţă politică şi juridic ă. Pe scurt, despre fenomenul în 
cauză se vorbeşte prin referire, îndeosebi, la domeniul politic, mai exact la 
domeniul politic, la nivel statal, tot aşa cum se şi pune în prezent problema 
combaterii corupţiei. 

Pe de altă parte, extensiunea verbală a definiţiei originare este utilă, pentru că 
ea trimite la şi păstrează relaţia, cu ceea ce s-ar putea numi substrat socio-cultural, 
moravurile constituind, în bună măsură, atât obârşia-i cât şi substratul rezistent al 
corupţiei, un fenomen care, deşi universal (şi de când e lumea), se manifestă, însă, 
în forme şi cu particularităţi specifice, local-geografice (geopolitice), marcate de 
istorie, inclusiv în ceea ce priveşte modul cum este percepută şi apreciată. Acelaşi 
comportament este inclus sau nu în sfera corupţiei în funcţie de perimetrul cultural 
(şi chiar ţara) în care se produce; ceea ce în ţările scandinave, bunăoară, constituie 
 

1 Cf. J. J. Van Cuillenburg, O. Scholten, G. W. Noomen, Ştiinţa comunicării , Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1998, p. 153. 

„Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XII, nr. 5–6, p. 617–623, Bucureşti, 2001 
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un act de corupţie, în Africa sau în Asia poate fi considerat un comportament 
perfect onorabil. Această relativitate morală/culturală, deşi prezentă şi regăsindu-se, 
încă, atât în legislaţiile diferitelor state cât şi în viaţa de zi cu zi este, însă, în curs 
de estompare-spre-dispariţie o dată cu modernizarea prin extindere/preluare, în 
procesul de universalizare, a sistemului politic democratic şi a regulilor economiei 
de piaţă, proces asupra căruia vom reveni. 

Se poate conveni aşadar că în societatea românească, „ruptura 
epistemologică”2 dintre nivelurile cunoaşterii nu se remarcă pregnant în ceea ce 
priveşte definiţia corupţiei, căci atât în accepţia comună cât şi în cea 
ştiinţifică/tehnică se consideră că fenomenul, în esenţă, constituie folosirea 
improprie a unei funcţii publice, prin impropriu  înţelegându-se în folos personal 
sau de grup particular. Cam la fel cum relatează despre corupţie acum tot românul, 
în definiţia enciclopedică şi de lucru utilizată de Banca Mondială, de 
Transparency International3, de OCDE ş.a. organizaţii internaţionale, corupţia este 
înţeleasă deci ca abuz ilegal de putere publică pentru obţinerea unui beneficiu 
(sau profit) privat 4. Cu această semnificaţie pot fi apoi inventariate o mulţime de 
definiţii ştiinţifice/academice în care descrierea fenomenului este nuanţată şi abia 
de la care plecând, cunoaşterea ştiinţifică se distanţează de cea comună. 

Astfel, într-o versiune considerată clasică, corupţia presupune 
„comportamentul care deviază de la sarcinile formale ale unui rol public (electiv 
sau numit) pentru obţinerea unor câştiguri de stare sau de statut, de interes privat 
(personal, familial, al clicii personale”5. Tot aşa, în definiţia lui Mushtaq Khan 
corupţia se vădeşte în „comportamentul care deviază de la regulile formale 
ghidând acţiunile cuiva aflat într-o poziţie de autoritate publică din cauza unor 
motive cu aspect privat cum ar fi bunăstarea, puterea sau statutul”6. Similar, 
corupţia a mai fost descrisă ca tranzacţia între actorii sectorului privat şi cei ai 
sectorului public prin intermediul căreia bunurile colective sunt convertite ilegitim 
şi ilegal în venituri private7. Această definiţie prilejuieşte remarca privitoare la 
 

2 P. Bourdieu, Intelectualul negativ în vol. Contraofensive, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999. 
3 Înfiin ţată în 1993, Transparency international (TI) este o „organizaţie non-guvernamentală 

care şi-a dat drept misiune aceea de a determina guvernările să dea cont de propria gestiune şi să 
frâneze corupţia naţională şi internaţională (…) Scopul TI este de a îngrădi şi de a reduce corupţia, 
mobilizând o coaliţie globală pentru promovarea şi consolidarea sistemelor de integritate la scară 
naţională şi internaţională”.  Din www.transparency.org/, unul din cele aproximativ 480.000 de site-
uri în care se găsesc informaţii despre TI pe Internet! 

4 Cf. Jensch Chr. Andvig, Odd-Helge Fjeldstad ş.a., Research on Corruption. A Policy 
Oriented Survey. Raport din dec. 2000 al comisiei NORAD (Norvegian Agency for Development 
Cooperation), p. 11. 

5 J.S. Nye, Corruption and Political Development, în „American Political Science Review”, 
vol. 61, 1967, nr. 2, p. 417. 

6 Preluată şi citată de autorii cărţii menţionate la nota 24, din M. Khan, A Tipology of Corrupt 
Transaction in Developing Countries. „IDS Bulletin”, vol. 8, nr. 5, 1996. 

7 În A. Heidenhaimer, M. Johnston, V.T. Le Vine, Political Corruption. A Handbook. New 
Brunswick, Transaction Publishers, 1989. 
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importanţa decisivă a distincţiei weberiene între sectorul public şi cel privat, căci 
tocmai estomparea sau desconsiderarea acestei distincţii (marcă a unui sistem 
politic-administrativ modern) este asociată cu fenomenul corupţiei în accepţia 
actuală. Considerată ca o relaţie tranzacţională, între agentul/actorul corupător 
şi cel corupt, al cărei specific constă în faptul că obiectul tranzacţiei este... 
discret-confidenţial (adică ilegal), întrebarea ce s-ar putea eventual pune este în ce 
tip de joc se înscrie respectiva relaţie: cu sumă nulă/pozitivă/negativă? Iar răspunsul 
depinde de cadrul social-politic de referinţă şi reclamă precizarea condiţiilor politice 
concrete în care are loc tranzacţia. Anticipând cele ce vor urma în secţiunea dedicată 
explicaţiei fenomenului, ar fi de menţionat aici că natura regimului politic dintr-un 
stat este aceea în funcţie de care se poate da răspunsul la întrebarea tipului de joc. 
Bunăoară, într-un regim politic totalitar, el însuşi corupt moral-politic (deşi adesea 
instaurat şi în numele stârpirii corupţiei) relaţia între un actor politic corupător şi un 
actor civil corupt poate fi foarte bine de tipul unui joc cu sumă pozitivă, inclusiv în 
accepţia morală a descriptorului „pozitiv”; comportamentul legal corupt al 
funcţionarului nazist/comunist, moral poate fi întru totul onorabil, iar la limită chiar 
eroic. Invers, în condiţiile unui regim politic într-adevăr  democratic, relaţia 
tranzacţională actor corupător – actor corupt se înscrie întotdeauna, barem în 
principiu (gândind... sistemic!), în jocul cu sumă nulă, iar pe termen lung, în cel cu 
sumă negativă. 

O altă modalitate de definire a corupţiei din studiul autorilor norvegieni8, 
citat anterior, este aceea corelată cu natura resurselor transferate într-o relaţie 
coruptă. Astfel, este operată deosebirea între corupţia în termeni economici şi, 
respectiv, corupţia în termeni sociali. Corupţia economică are loc în relaţii gen 
piaţă şi se manifestă ca schimb în cash sau bunuri materiale (comisioane), aceasta 
fiind o definire strictă, reflectată şi în reglementările legale care stipulează pentru 
funcţionarii publici limitele până la care contribuţiile pot fi date/primite, înainte de 
a constitui o mită. Pentru transferurile în care nu intră banii sau alte bunuri 
tangibile, schimbul este denumit social şi, corespunzător, se foloseşte noţiunea de 
corupţie socială. Lesne de remarcat, această distincţie între corupţie economică şi 
corupţie socială este analitic-metodologică (cele două forme pot fi considerate 
tipuri ideale weberiene), în realitate ele manifestându-se cel mai adesea îngemănat, 
fapt care şi deschide o largă perspectivă, aceea în care, apelând la o vorbă de duh 
românească, convieţuirea socială este guvernată de legea lui om (eşti om cu mine, 
sunt om cu tine). Formele particular-concrete de manifestare a corupţiei numită 
socială (cu multiple implicaţii economice, politice, morale, culturale etc.) 
subsumează o varietate de comportamente şi relaţii, cele mai des invocate fiind 
clientelismul, nepotismul şi favoritismul, în varii grupuri minoritare (etnice, 
lingvistice, zonale/locale, sexuale etc.). 
 

8 Societăţile nordice (nordicii) sunt cele mai puţin corupte, în vreme ce în sud-estul european 
fost comunist puţini sunt, dacă sunt, cei care pot aborda acest subiect fără a li se cuveni reamintită 
parabola biblică a (ne)îndreptăţirii datului cu piatra. 
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Presupunând că ele au surprins esenţialul, în urma prezentării (desigur, fără 
pretenţia unei tratări exhaustive) definiţiilor corupţiei de până aici, se cuvine, cred, 
a face o remarcă privind relevanţa şi importanţa fenomenului. 

În marea lor majoritate, definiţiile vizează comportamentele ilegale, 
prevalentă fiind aşadar perspectiva juridic ă/jurisdic ţională. Întru confirmare, tot 
astfel este definit fenomenul şi în Programul naţional de prevenire a corupţiei9, 
care conţine punctul de vedere oficial românesc. Plasarea fenomenului în această 
perspectivă a conturat o concluzie privitoare la istoria politică europeană, pe care 
un magistrat belgian (amănunt anecdotic semnificativ) şi-a copiat-o, din cartea10 ce 
o conţine, păstrând-o ca memento în biroul unde îşi exercită funcţia de „procuror al 
regelui” specializat în combaterea corupţiei. „Recenta irupere a justiţiei în 
«afacerile» punând în cauză miniştri şi înalţi funcţionari arată o evoluţie a 
puterilor la scară seculară: secolul al XIX-lea va fi fost cel al parlamentelor, 
expresia sufragiului universal, al XX-lea cel al guvernărilor statului-providenţă. 
Secolul al XXI-lea, început ceva mai devreme, va fi poate, cel puţin iniţial, cel al 
judecătorilor, ultimii garanţi ai unei lumi mai juste”. Iar ziaristul francez care l-a 
intervievat comentează în continuare: „Citind jurnalele, voiajând dintr-o ţară în 
alta, se constată net această concluzie. Justiţia ocupă esenţialul vidului lăsat de 
absenţa dezbaterii politice. În pană de ideologie, faţă de liberalismul în 
degringoladă, societăţile şi-au ales judecătorii ca ultim recurs”11. Dinamită curată! 
Căci o dată cu aşezarea în ea şi acceptarea unei viziuni precum aceea semnalată 
prin proiectarea unui „secol al judecătorilor ”, se poate ajunge şi chiar s-a ajuns, 
până la punerea sub semnul întrebării a înseşi fundamentelor democraţiei liberale. 
Deocamdată, pentru a nu depăşi prea mult cadrul definirii corupţiei, această idee 
este doar semnalată, urmând a o relua într-un studiu dedicat provocărilor şi 
riscurilor corupţiei. Totodată, cunoscând realităţile vieţii sociale româneşti, 
întrebarea, nu greu, ci imposibil de evitat, este dacă acest mod de a concepe şi 
defini corupţia, în perspectivă juridică, deci făcând abstracţie de moravuri şi... 
năravuri, are suficientă relevanţă pentru efectele devastatoare ale sindromului. Ar fi 
de-ajuns doar evocarea a ceea ce se întâmplă, bunăoară, în Şcoală12 pentru ca 
adjectivul „devastator” asociat corupţiei să-şi merite întru totul folosirea-i şi, 
corespunzător, întrebarea asupra relevanţei definiţiei juridice a fenomenului să 
(a)pară, nu retorică, ci de-a dreptul stupidă. Ori cinică. Aşadar, este evident că lista 
comportamentelor tranzacţionale care intră sub incidenţa legii la capitolul corupţie 
nu epuizează definitoriu diversitatea şi complexitatea formelor de manifestare pe 
care le capătă fenomenul. Iar dacă, pentru motivele care au determinat recenta 
iniţiativă politică de combatere a corupţiei (IPAC fiind de fapt reluarea unei 
 

9 „În sens larg, noţiunea de corupţie are un caracter complex, definirea sa făcându-se prin 
referire la o serie de fapte cu caracter penal ce însoţesc invariabil actele tipice de corupţie”.  

10 Odon Vallet, Administration et Pouvoir, Paris, Flammarion, 1995. 
11 Denis Robert, La justice ou le chaos, Paris, Stock, 1996, p. 314. 
12 Evitarea sintagmei sistemul educativ/de învăţământ nu este întâmplătoare.  
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încercări anterioare eşuate) se poate face abstracţie de ceea ce rămâne dincolo de 
interesul şi incidenţa legii, explicarea fenomenului presupune, în bună măsură, 
focalizarea interesului tocmai în această zonă. Înainte însă, la inventarul 
definiţiilor, mai trebuie încă neapărat făcută o adăugire (de altfel anunţată) 
corespunzătoare extinderii perspectivei de la cadrul de referinţă naţional, la cel 
internaţional/mondial. 

II. Corup ţia ca fenomen mondial. Similare cu cele ale specificului poluării 
ecologice13, corupţia are două caracteristici care şi amplifică dificultatea 
contracarării: a. se manifestă insidios şi cumulativ, b. în prezent a ajuns să 
depăşească cadrul naţional, în speţă statul naţional. În acest sens, secretarul general 
al ONU, Kofi Annan, aprecia relativ recent (1997) că: „Nici o ţară nu este la 
adăpost de corupţie şi un mare număr dintre ele [ţări]  sunt cu deosebire 
vulnerabile datorită slăbiciunii legilor şi instituţiilor lor. Corupţia capătă o 
dimensiune internaţională. [subl.ns.] Graniţele deschise, progresul tehnologic, 
comunicaţiile transnaţionale şi tranzacţiile comerciale care caracterizează 
societatea mondială de astăzi sunt tot atâţia factori care permit corupţiei să se 
înrădăcineze şi să se extindă. Corespunzător, cooperarea internaţională între 
guverne, sectorul privat şi societatea civilă este necesară dacă se vrea să se pună 
capăt acestei ameninţări ” 14. Abia prin (re)gândirea fenomenului în această 
perspectivă poate fi percepută mai bine întreaga-i complexitate, la fel ca şi, 
reciproc-corespunzător, valoarea/importanţa mizei acţiunilor de combatere, 
semnalată şi de tonul imperativ al „recomandărilor” (cu ghilimele, fiindcă este 
vorba de condiţionare) occidentale15 adresate României în temă. 

Reluând descrierea corupţiei ca tranzacţie între un agent/actor corupător şi 
unul corupt, Cr-Ct , observaţia banală de la care se poate pleca în tratarea 
dimensiunii internaţionale este aceea cu privire la apartenenţa aşa-zis geopolitică a 
corupătorului Cr  (fie un actor politic 16 abuzând de funcţie, fie un actor privat, fie 
o companie), deosebindu-se astfel între corupătorul intern/endogen (CrI)  şi 
corupătorul extern/exogen (CrE) . Desigur, varianta de corupţie care interesează 
aici este aceea, aşa-zis, exogenă corelativă lui CrE . Adică, mai concret, recurgând 
la o exemplificare virtuală dar perfect posibilă, dacă firma X din statul A (XA)  îi 
mituieşte pe guvernanţii din statul B (în speţă partidul/partidele de guvernământ 
PgB) şi, bunăoară, cumpără astfel fraudulos o firmă de stat din B scoasă la 
vânzare, atunci X este CrE  iar PgB este Ct. Bineînţeles, afacerile murdare pot 
avea şi alte varii obiecte/forme care, sub tranzacţia licită, o conţin pe aceea 
 

13 Complexitatea fenomenului activează, iată, mereu, tentaţia recursului la comparaţie/metaforă. 
14 Mesaj la cea de-a VIII-a Conferinţă Internaţională Contra Corupţiei, Lima 7–11 septembrie 

1997. ONU, Comunicat de presă SG/SM 6318. 
15 Mai sonor mediatizate, parcă, declaraţiile lordului Robertson (NATO) şi ale ambasadorului 

Michel Guest (USA) sunt însă întru totul la unison cu, bunăoară, cele ale reprezentanţilor Băncii 
Mondiale, FMI sau Consiliului Europei. 

16 Persoană fizică sau juridică (un partid politic), sau chiar un stat prin guvernanţii săi. 
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coruptă, iar în loc de XA  poate fi foarte bine PgA (sau funcţionari din A), ori chiar 
o combinaţie XA-PgA. Dar! Dacă se opreşte la doar atât, descrierea este 
incompletă. Fiindcă PgB, nu este numai Ct şi astfel afectând interesul naţional 
al statului B, ci şi, totodată, este sursă de corupţie, este CrE pentru statul A. 
Şi se relevă astfel unul dintre principalele motive datorită cărora corupţia, reluând 
cuvintele lui Kofi Annan, „capătă o dimensiune internaţională” . Ca urmare, dar 
acum ieşind din domeniul virtual, în exemplul prezentat, tranzacţia coruptă cu 
localizare în statele A şi B, în mod normal nu mai poate avea loc decât dacă A sau 
B se află în afara perimetrului geopolitic şi economic incluzând cele 30 de state 
ale OCDE17, plus cinci state nemembre18, dar care totuşi au aderat în noiembrie 
1997 la Convenţia asupra luptei contra corupţiei agenţilor publici străini în 
tranzacţiile comerciale internaţionale. 

Cazul mai sus prezentat nu este însă doar singurul prin care se evidenţiază 
concludent relevanţa internaţională a corupţiei. Un alt mod de internaţionalizare se 
vădeşte având în vedere valorificarea privat-ocultă a beneficiului pe care îl obţin 
atât CrE  cât şi CtI  din afaceri murdare. Pe scurt, fiindcă demontarea, până la 
secvenţele elementare ale procesului, ar presupune mult mai mult spaţiu, este vorba 
de fenomenul în care, pentru spălarea banilor, sunt folosite paradisurile fiscale19 şi 
firme aşa-zis panameze, adică firme fictive care iniţial erau înscrise în Panama şi 
gerate în general de societăţi fiduciare elveţiene, având ca obiect de activitate 
consultanţa şi plasamentul capitalului. Prezentarea detaliată a tehnicii spălării  
banilor murdari depăşeşte, şi încă mult, cadrul de interes al acestui text. Totuşi, 
mai trebuie încă menţionat că fenomenul este posibil numai în măsura în care 
legislaţiile naţionale şi, corespunzător, procedurile judiciare, diferă, astfel încât este 
obstrucţionată ori chiar blocată cooperarea judiciară internaţională, prin comisii 
rogatorii ale magistraţilor. Dar, în această privinţă, după 1990, la iniţiativa şi sub 
presiunea, îndeosebi a statelor dezvoltate, a organizaţiilor mondiale şi a instituţiilor 
financiare internaţionale, treptat s-a ţesut o reţea de acorduri, convenţii şi 
reglementări interguvernamentale20 care au adus la acelaşi numitor bună parte din 
legislaţiile multor state, astfel încât circulaţia ocultă a capitalurilor cu acceptare 
politică tacită să nu mai fie decât foarte greu posibilă. Un rol activ de primă 
importanţă în această privinţă îl are organizaţia nonguvernamentală internaţională 
amintită anterior, Transparency International (TI) care acum are reprezentanţe în 
70 de state (inclusiv România), anual fiind publicat un raport ce conţine şi un 
clasament al indicilor percepţiei corupţiei (IPC) calculaţi (cu o metodologie 
 

17 Cum este, deocamdată, din păcate, şi cazul României, singurul stat est-european fost 
comunist aflat în această postură nu tocmai onorantă… 

18 Argentina, Brazilia, Bulgaria, Chile şi Republica Slovacia. 
19 În genere, o ţară este considerată ca fiind un paradis fiscal dacă „r ăspunde criteriilor 

următoare: • un cost fiscal scăzut pentru particulari sau societăţi [comerciale] • un secret bancar cât 
mai încuiat • o infrastructură financiară, juridică şi de telecomunicaţii fiabilă” . În: Denis Robert, op. 
cit. , p. 338. 

20 Doar transcrierea lor poate constitui conţinutul unui op cu câteva sute de pagini. 
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sofisticată) pe baza a 14 surse diferite21. În corelaţie şi concordanţă, s-a modificat 
sistemul de funcţionare a băncilor particulare, astfel încât practica secretului bancar 
nu mai constituie o pavăză împotriva anchetelor judiciare, care pot fi întreprinse 
inclusiv de către magistraţi din alte state decât cel unde se află reşedinţa sediului 
central al unei bănci. Este edificatoare în acest sens adoptarea în anul 2000, de 
către 11 din cele mai mari bănci internaţionale particulare şi cu susţinerea tehnică 
de către TI  a Principiilor de la Wolfsberg22 (Wolfsberg AML Principles) şi care 
constituie îndrumarul funcţionării băncilor particulare întru combaterea globală a 
spălării banilor (anti-money-laudering). De bună seamă, este superfluă menţiunea 
că după 11 septembrie 2001 s-au intensificat acţiunile concertate global împotriva 
spălării banilor, dată fiind interferenţa cu combaterea terorismului internaţional. În 
al treilea rând, dimensiunea internaţională a corupţiei este legată de acţiunile 
statelor dezvoltate şi ale organismelor financiare (dar nu numai) internaţionale, 
acţiuni de ajutorare a ţărilor în curs de dezvoltare şi în privinţa cărora s-a constatat 
că, în mare măsură, ineficienţa ajutorului (economic, social şi politic) se datorează 
corupţiei. Similar, dacă după 1990 transferurile de capital şi asistenţă, prin 
consultanţă de specialitate, în fostele state comuniste, nu a produs efectele scontate 
în sensul tranziţiei politice (democratizare şi renaşterea societăţii civile) şi 
economice (dezvoltare şi restructurare economică), explicaţia este dată, nu numai, 
dar şi de corupţie. În acest sens poate fi observată chiar o regularitate, care 
corelează duritatea fostului regim comunist şi amploarea manifestării sindromului 
corupţiei; acesta, însă, este un subiect care impune o tratare distinctă. 

 
21 Clasament în care România a ocupat în anul 2001 locul 69, din 91, în ... creştere de la 67 în 

1999 şi 68 în 2000, din fostul spaţiu comunist sovietic depăşită fiind doar de Kazahstan, Uzbekistan, 
Rusia şi Ucraina. 

22 Localitatea elveţiană în care s-a semnat acordul bancar respectiv. 


