Indicele de Percepţie al Corupţiei: Corupția
în jurul lumii în 2013
Berlin, 3 decembrie 2013 – Indicele de Percepţie al Corupţiei 2013 al
Transparency International oferă un avertisment că abuzul de putere, înţelegerile
secrete și mita continuă să devasteze societăți în toată lumea.
Mai mult de două treimi din cele 177 de țări incluse în Indicele din 2013 au un
punctaj sub 50, pe o scală de la 0 (percepute ca fiind foarte corupte) la 100
(percepute ca fiind foarte curate).
“Indicele de Percepţie al Corupţiei 2013 demonstrează că toate țările se
confruntă în continuare cu pericolul corupției la toate nivelurile executivului, de la
emiterea de permise locale la punerea în aplicare a legilor și reglementărilor,” a
declarat Huguette Labelle, președintele Transparency International.
Indicele de Percepţie al Corupţiei 2013: Rezultatele
În Indicele de Percepţie al Corupţiei 2013, Danemarca şi Noua Zeelandă sunt la
egalitate pentru primul loc cu punctaje de 91. Anul acesta, Afganistan, Coreea de
Nord şi Somalia au avut cea mai proastă performanţă, cu un punctaj de doar 8
puncte fiecare.
"Performanţele de top dezvăluie în mod clar cum transparența sprijină
responsabilitatea și poate opri corupția", a declarat Labelle. "Cu toate acestea,
ţările performanţe de top se confruntă cu probleme, cum ar fi statul captiv,
finanțarea partidelor și supravegherea contractelor de achiziții publice mari, unde
rămân riscuri majore de corupție."
Indicele de Percepţie al Corupţiei este bazat pe opiniile experților şi mediului de
afaceri cu privire la corupția din sectorul public. Punctajele țărilor pot fi
îmbunătăţite prin asigurarea unui acces mai mare la informații și norme care să
reglementeze conduita celor aflaţi în funcții publice. De cealaltă parte, o lipsă de
responsabilitate în sectorul public, dublată de instituții publice ineficiente conduce
la diminuarea scorului.
Corupția din sectorul public amenință să submineze inițiativele globale
Corupția în sectorul public rămâne una dintre cele mai mari provocări din lume, a
declarat Transparency International, în special în domenii cum ar fi partidele
politice, poliția și sistemele de justiție. Instituțiile publice trebuie să fie mai

deschise cu privire la activitatea lor și funcționarii trebuie să fie mai transparenţi
în procesul de luare a deciziilor. Corupția rămâne foarte dificil de investigat și
urmărit în justiție.
Eforturile viitoare de a răspunde la schimbările climatice, criza economică și
sărăcia extremă se vor confrunta cu un obstacol masiv manifestat sub forma
corupției, a avertizat Transparency International. Organismele internaționale,
cum ar fi G20, trebuie să acţioneze cu privire la spălarea banilor, să facă marile
corporații mai transparente și să urmărească recuperarea produselor corupţiei.
"Este timpul de a-i opri pe cei care scapă nesancţionaţi după comiterea de acte
de corupție. Lacunele legislative și lipsa de voință politică din guvernare
facilitează atât corupția internă cât și pe cea transfrontalieră, făcând necesară
intensificarea eforturilor noastre de a combate impunitatea celor corupți ", a
declarat Labelle.
Pentru evoluţii zilnice privind eforturile anti-corupţie la nivel global urmăriţi-ne pe
Twitter la http://www.twitter.com/anticorruption sau pe Facebook la
http://www.facebook.com/transparencyinternational
Pentru informaţii mai detaliate cu privire la Indicele de Percepţie al Corupţiei
2013 pe Twitter urmăriţi #stopthecorrupt
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