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Guvernele nu fac destule eforturi pentru a
combate coruptia
Conform Barometrului Global al Coruptiei, sectoarele cel mai grav afectate de
coruptie sunt politia, partidele politice si parlamentele

Brussels/ Berlin 7 Decembrie 2006

În intreaga lume, milioane de oameni sunt confruntati zilnic cu fapte de coruptie s i is i doresc
actiuni urgente ale guvernelor împotriva acestui fenomen. Aceasta este concluzia Barometului
Global al Coruptiei 2006 al Transparency International, care se lanseaza astazi, înaintea Zilei
Internationale a Luptei Împortiva Coruptiei, 9 Decembrie.
Editia din 2006 a Barometrului, sondaj de opinie executat pentru Transparency International de
catre Gallup International, analizeaza anvergura fenomenului coruptiei asa cum este el
perceput de catre cetateni obisnuiti din intreaga lume. Barometrul cerceteaza mai în
profunzime ca oricând

problema coruptiei "mici", subliniind experientele personale ale

oamenilor, si identificand sectoarele cele mai afectate de coruptie, frecventa fenomenului si
cuantumul sumelor platite de cetateni.
Huguette Labelle, presedintele Transpare ncy International, a declarat ca "acest sondaj efectuat
la scara mondiala indica faptul ca fenomenul coruptiei are efecte dramatice asupra individului.
Puterea sa este enorma . Atunci cand servicii publice de baza, precum furnizarea curentului
electric , sunt refuzate celor saraci deoarece nu-si pot permite sa plateasca mita, locuintele nu
sunt luminate, copii nu au caldura, iar guvernelor nu le mai este permisa eludarea

responsabilitatii de a combate coruptia ".

Scepticism fata de eforturile guvernelor
Cei mai multi respondenti au o parere proasta despre eforturile anticoruptie întreprinse de
guvernele lor. 69% declara ca acestea nu sunt eficace în lupta împotriva coruptiei, sau ca nu
fac nici un efort pentru a comb ate fenomenul, sau chiar ca lî incurajeaza. Numai 22% au
considerat actiunile anticoruptie guvernamentale ca fiind "efic ace" sau "foarte eficace".
Din persectiva regionala, 42% dintre europeni s i 50% dintre nord-americani cred ca actiunile
guvernamentale nu sunt eficace, în timp ce 19% din locuitorii Americii de Nord, 15% dintre cei
ai Asiei si 23% din America Latina cred ca, în realitate, guvernele lor încurajeaza coruptia. Pe
de alta parte, multi respondenti din Africa au o atitudine pozitiva, cu toate ca aici perspectivele
asupra masurilor guvernamentale anticoruptie sunt mai variate.

Mita pentru servicii publice de baza
Una dintre intrebarile Barometrului a vizat platile ilegale legate de furnizarea serviciilor publice.
Rezultatele arata ca, pe plan mondial, mita este cel mai adesea platita fortelor de politie. In
America Latina, de exemplu, aproximativ unul din trei respondenti care intra în contact cu
politia sfarsesc prin a da mita. Acesta realitate ne indica faptul ca mecanismele de aplicare a
legii sunt blocate de coruptie; justitia ocupa locul trei in topul celor mai corupte institutii.
"Protectia cetatenilor depinde de fortele de politie, iar pedepsirea infractorilor, de judecatori.
Când acestia pot fi cumparati, unii oameni pur si simplu is i pierd speranta, iar altii is i fac singuri
dreptate", a declarat Labelle.
Mita pentru accesul la servicii publice este cel mai des întalnita in Africa. Cele mai mari sume –
in medie peste 50€ - se percep pentru înregistrari s i obtinerea de permise. Mita platita
companiilor furnizoare de utilitati publice este mult mai mica - in medie 6 € - dar totusi
suficient de ridicata pentru a împiedica accesul la electricitate si alte servicii vitale pentru multe
persoane foarte sarace. "Victima acestui cerc vicios al coruptiei este publicul”, a adaugat
Labelle.
În regiuni mai prospere precum America de Nord si Euro pa de Vest, Barometrul arata o
îngrijorare crescuta a cetatenilor vis-a-vis de coruptia la scara larga, în ciuda unui nivel scazut
al experientei directe de mituire pentru furnizarea serviciilor publice. Respondentii din America
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de Nord cred ca mediul de afaceri (85%) si viata politica (89%) sunt afectate intr-o masura
medie sau crescuta de coruptie.

Partidele potice percepute din nou ca fiind cele mai corupte
Cetatenii obisnuiti percep partidele politice ca fiind institutia cel mai grav afectata de coruptie,
urmata de parlament si alte organisme legislative, iar mai apoi de politie. Din perspectiva
experientei personale, politia apare ca cea mai corupta institutie, desi in ceea ce priveste
perceptia respondentilor ea ocupa doar locul patru.
"Coruptia a infiltrat viata publica si a prins radacini", declara Robin Hodess, Director de
Cercetare si Politici Publice al Transparency International. "La alegeri, parlamentelor le este
încredintata o misiune foarte importanta - aceea de a plasa interesele cetatenilor deasupra
intereselor

personale.

Barometrul

ne

arata

ca

încrederea

oamenilor

este

înselata,

cu

repercursiuni grave asupra legitimitatii oficialilor ales i in multe tari. Procesul democratic este
priclitat daca acest avertisment nu este luat in seamâ ."

Organismele religioase si organizatiile neguvernametale s i-au asigurat o imagine mai
buna – cu greu
Perceptiiile asupra diverselor sectoare si institutii ale societatii sunt prezentate ca note pe o
scara de la 1 la 5, unde 3 este punctul de mijloc. O nota sub 3 reflecta o perceptie publica
pozitiva, mai degraba decat negativa.
Pe plan global, numai trei institutii au obtinut o astfel de nota: organis mele religioase (2.8),
organizatiile neguvernamentale si birourile de înregistari si eliberare a permiselor (amândoua
cu 2.9).

Coruptia afecteaza viata personala, mediul politic si cel comercial
Respondentii au fost de asemenea întrebati despre modul n
î care coruptia le afecteaza viata
personala, mediul comercial s i cel politc. Viata politic a este vazuta ca fiind sectorul cel mai
afectat de coruptie. Procentul celor care cred ca viata lor personala si viata de familie le este
afectata de coruptie variaza semnificativ n
î tre regiuni: numai 22% dintre Europeni se simt
personal afectati într-o mare masura, comparativ cu 70% dintre Africani. În Bolivia, Kenya,
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Nigeria, Filipine, Coreea de Sud si Turcia peste 70% cred ca fenomenul coruptiei le afteaza grav
viata personala si cea de familie.

Cheia spre rezolvarea problemei este Conventia Natiunilor Unite Împotriva Coruptiei
Acest sondaj nu ar trebui doar sa arate cu degetul spre institutiile publice; el indic a nevoia
urgenta de actiune. Prin intermediul Conventiei Natiunilor Unite Împotriva Coruptiei s i cu
ajutorul rezultatelor altor cercetari asupra fenomenului, guvernele pot identifica acum o directie
clara de actiune s i arii concrete ce necesita îmbunatatiri, pentru a raspunde astfel îngrijora rilor
exprimate atat de clar de cetat eni prin intermediul Barometrului Global al Coruptiei.
Tarile semnatare ale Conventiei se vor reuni la Conferinta Statelor Semnatare în Iordania, 1014 decembrie, pentru a decide soarta singurului instrument legal de lupta împortriva coruptiei.
Vor decide asupra sumelor de bani alocate pentru monitorizarea implementarii, cat si asupra
modalitatii de asigurare a respectarii acestui angajament istoric.
Conventia impune o suma de obligatii, de la protectia averizorilor de integritate la interzicerea
oferirii de adapost pentru infractori si introducerea codurilor de conduita pentru functionarii
publici. Documentul contine instrumente ce pot îndrepta multe dintre problemele identificate de
Barometru, si care afecteaza o plaja larga de insitutii s i cetateni.

Un semnal de alarma, declara Labelle
"Raportul de astazi asupra Barometrului reprezinta un semnal de alarma adresat guvernelor
care inca nu au facut din lupta împotriva coruptiei o prioritate de vârf" a declarat Labelle.
"Oamenii si-au exprimat opinia în mod neechivoc, iar guvernelor le revine acum sarcina de a
stopa coruptia în toate formele sale, de a descuraja spalarea de bani, de a proteja avertizorii de
integritate si de a asigura returnarea bunurilor furate".
"Saptamana viitoare în Iordania guvernlele au ocazia de a lua masuri concrete n
î vederea
implementarii Conventiei s i a monitorizarii progresului obtinut. Mesajul meu pentru acele tari
care înca nu au ratificat acest document istoric este clar: “Absenta voastra este evidenta.
Aceasta este sansa voastra de a va alatura luptei împotriva coruptiei. Lumea va asteapta."

Nota!
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Barometrul Global al Coruptiei este un instrument cheie de masurare a coruptiei. Al partulea
dintr-o serie anuala, el se bazeaza pe un sondaj de opinie ce cuprinde 60 000 de respondenti
din 62 de tari, executat de Gallup International pentru Transparency International, ca parte din
sondajul “Voice of the People”. Editia din 2006 a Barometrului include 6 noi tari: Albania,
Congo-Brazzaville, Fiji, Gabon, Maroc si Suedia. Spre deosebire de 2005, anul acesta
Barometrul nu mai cuprinde date asupra urmatoarelor tari: Bosnia s i Herzegovina, Cambogia,
Costa Rica, Ecuador, Etiopia, Georgia, Guatemala, Irlanda, Lituania, Nicaragua si Togo.
Raportul Global asupra Coruptiei, care pune accent pe coruptia in justitie, va fi publicat in
primavara anului 2007. Conform Barometrului Global al Coruptiei 2006, sistemul legislativ si
justitia reprezinta una dintre cele trei institutii cu risc maxim de coruptie.

9 Decembrie este Ziua Internationala a Luptei împotriva
Coruptiei!
Pentru informatii suplimentare accesati www.transparency.org
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