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Indicele de Percepţie a Corupţiei 2005
consolidează relaţia dintre sărăcie şi corupţie.
Demonstrează că mecanismul corupţiei funcţionează în ciuda
îmbunătăţirii legislaţiei

Berlin, 6 noiembrie 2006 – Indicele de percepţie a Corupţiei 2006, lansat astăzi de Transparency
International (TI), indică o strânsă legătură între corupţie şi sărăcie, cu o concentrare de state
pauperizate la sfârşitul clasmentului .
“Corupţia prinde milioane de oameni în capcana sărăciei”, spunea preşedintele Transparency
International Huguette Labelle. “În ciuda unui deceniu de progres în elaborarea de legi şi regulamente
anticorupţie, rezultatele de astăzi arată că mai rămân multe de făcut până să se vadă îmbunătăţiri
semnificative în viaţa celor mai săraci cetăţeni ai lumii”.
Indicele de Percepţie a Corupţiei 2006 este unul complex care face apel la studii multiple ale experţilor
care înregistrează percepţiile asupra corupţiei din sectorul public din 163 de ţări din toată lumea, cel mai
important scop al oricărui IPC până în prezent. Indicele notează ţările pe o scară de la 0 la 10, 0
indicând corupţia percepută la un nivel ridicat, iar 10 corupţia percepută la nivel scăzut.
Rezultatele IPC 2006 relevă o strânsă corelaţie între corupţie şi sărăcie. Aproape trei sferturi din tările
din clasamentul IPC prezentat mai jos cinci (incluzând ţări cu un nivel al veniturilor scăzut şi două state
africane) indică faptul că cele mai multe ţări din lume înfruntă niveluri ridicate de corupţie internă. 71 de
ţări - aproape jumătate - au fost notate sub 3, indicând corupţia percepută ca fiind endemică. Haiti este
cel mai slab notat stat cu 1,8; Guinea, Iraq şi Myanmar împart penultimul loc, fiecare cu 1,9, în timp ce
Finlanda, Islanda şi Noua Zeelandă se află în fruntea clasamentului cu 9,6.
Ţările în care s-a înregistrat o înrăutăţire a percepţie corupţiei includ: Brazilia, Cuba, Israel, Iordania,
Laos, Seychelles Trinidad and Tobago, Tunisia şi Statele Unite. Pe de altă parte, o percepţie redusă a
corupţiei în : Algeria, Republica Cehă, India, Japonia, Letonia, Liban, Mauritius, Paraguay, Slovenia,
Turcia, Turkmenistan şi Uruguay.
O concentrare a aşa-numitelor “failed-states” este vizibilă la sfârşitul clasamentului. Iraqul a ajuns pe
penultimul loc, sondajul de opinie realizat înainte războiului nefiind inclus în IPC din acest an.
În timp ce ţările puternic industrializate sunt se regăsesc în prima parte a clasamentului IPC 2006,
continuăm să vedem scandaluri majore de corupţie în multe dintre aceste ţări. Deşi corupţia în acest
context poate avea un impact mai scăzut asupra sărăciei şi progresului decât în ţările aflate în curs de
dezvoltare, aceste scandaluri demonstrează că nu este loc pentru satisfacţie.
Facilitatorii
Slaba performanţă a multor ţări inidcă faptul că facilitatorii corupţiei continuă să asiste elitele politice să
legalizeze, să păstreze şi să profite de averile dobândite injust, care deseori includ averi prăduite ale
statului. Prezenţa intermediarilor doritori – care deseori sunt învăţaţi cum să opereze de la principalele
economii – încurajează corupţia; acest lucru se traduce prin aceea că persoana coruptă ştie că un
bancher, contabil, avocat sau alt specialist este gata să îi ajute să genereze, să mute sau să păstreze
venitul illicit.
Kenya’s Anglo-Leasing şi scandalurile asociate reprezintă un exemplu la subiect, unde însuşirea ilegală
a fondurile publice a fost posibilă prin contracte frauduloase utilizând companii sofisticate de acoperire şi
conturi bancare din Europa, conform spuselor lui John Githongo, „ţarul” anticorupţie anterior din Kenya.
Conform Indiceleui Plătitorilor de Mită elaborat de Transparency International Kenya, mita îi costă pe
locuitorii Kenyei aproximativ 1 miliard $ în fiecare an, în timp ce mai mult de jumătate din populaţie
trăieşte din mai puţin de 2 $ zi.
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Actele de corupţie implică un mituitor şi un mituit. TI pledează pentru măsuri energice pentru a ţine în
limita atât darea de mită, incluzând incriminarea penală a mitei transfrontaliere despre care face menţine
Convenţia OECD împotriva Mitei, cât şi luare de mită, incluzând dezvăluirea averilor deminarilor şi
adoptarea unor coduri de conduită în acest sens.
Dar tranzacţia este deseori autorizată de profesionişti din mai multe domenii. Indermediarii corupţi fac
legătura între persoanele care oferă şi cele care primesc mita, creând un mediu de încredere
împărtăşită şi de reciprocitate; ei încearcă să dea o formă legală tranzacţiilor frauduloase, generând
contracte realizabile din punct de vedere legal; mai mult, ei se asigură că există persoane care vor fi
acuzate în cazul demascării.
„Firmele şi asociaţiile profesionale pentru avocaţi, contabili şi bancheri au o responsabilitate specială
pentru a adopta măsuri solide împotriva corupţiei”, spunea David Nussbaum, Preşedinte Executiv al
Transparency International. „Dar felul în care sunt cercetaţi avocaţii şi experţii potate fi hotărâtor pentru
reuşita luptei anticorupţie.
Transparency International recomandă:
Promovarea şi ,acolo unde este cazul, adoptarea de coduri de conduită cu specific anticorupţie
de către asociaţiile profesionale pentru membrii săi,
o De exemplu, Asociaţia Internaţională a Barourilor, Asociaţia Internaţională pentru
Conformitate, asociaţii profesionale pentru contabili;
Training specializat pentru a garanta că intermediarii corecţi îşi înţeleg mai bine rolul;
Sancţiuni legale sau profesionale pentru jurişti, contabili şi specialişti din domeniul financiar care
autorizează corupţia.
O cercetare mai amănunţită a rolului pe care centrele financiare insuficient de transparente îl au
în facilitarea tranzacţiilor corupte.

Note
În
data
de
4
octombrie
2006,
TI
a
lansat
Indicele
Plătitorilor
de
Mită
(www.transparencz.org/policy_research/surveys_indices/bpi) care analizează mituitorii în termenii
tendinţei companiilor din principalele 30 de ţări exportatoare de mită peste hotare.
În data de 7 decembrie, TI va lansa Barometrul Global al Corupţiei 2006 care analizează percepţia
publică asupra nivelului de corupţie din instituţii importante precum tribunale, parlament sau poliţie.
Barometrul este publicat în aşteptarea Zilei Internaţionale Anti-Corupţie din 9 Decembrie 2006.
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