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PLĂŢILOR DE MITĂ

Raportul  privind IPM a subliniat  măsura  în care oamenii  de afaceri  cred că luarea de mită 
străină are loc în toate marile economii şi sectoare de afaceri. Atât guvernele cât şi companiile 
trebuie  să  îşi  asume  responsabilitatea.  Guvernele  sunt  însărcinate  cu  adoptarea  unui  cadru 
eficient de reglementare, cu prevenirea şi incriminarea mitei, şi, mai ales, cu aplicarea în mod 
activ a acestui cadru, şi cercetarea şi urmărirea penală a cazurilor de corupţie.

Guvernele  trebuie să solicite  standarde anti-mită  şi  anti-corupţie  din partea  furnizorilor  şi  a 
contractorilor  ca  urmare  a  procedurilor  de  achiziţii  publice,  şi  din  partea  creditorilor  şi  a 
organismelor care îi influenţează, cum ar fi agenţiile de credit pentru export. 

Companiile trebuie, de asemenea, să acţioneze. Codurile de integritate în afaceri sunt esenţiale, 
dar nu suficiente. Companiile trebuie să asigure punerea în aplicare efectivă a politicilor anti-
mită şi a procedurilor de raportare publică cu privire la măsurile pe care le iau. 

Constatările Indicelui Plătitorilor de Mită 2011 confirmă şi completează amplele cercetări  şi 
experienţa  Transparency  International  privind  mita  străină  şi  fundamentează  următoarele 
recomandări:

RECOMANDĂRI PENTRU COMPANII 
Consolidarea aplicării şi monitorizării politicilor şi procedurilor anti-corupţie ale corporaţiilor, a 
raportării rezultatelor acestora, precum şi a angajamentelor lor de transparenţă: 

 Structurile  corporatiste  ar  trebui  să fie transparente,  inclusiv  prin dezvăluirea  tuturor 
filialelor

 Angajamentele anti-corupţie şi de transparenţă deja existente ar trebui să fie verificabile 
de către o terţă parte independentă

 Raportările companiilor privind programele anticorupţie ar trebui să respecte standardele 
internaţionale, cum ar fi Global Compact al ONU – în special cel de-al zecelea principiu 
al Global Compact (anti-corupţia)

 Ar trebui să fie publicate detalii complete despre domeniile de acţiune ale companiilor, 
împreună cu conturile de profit şi pierdere ale acestora, cu transferurile realizate către 
guverne şi comunităţi locale



 Politicile  şi  deciziile  privind  contribuţiile  politice  ar  trebui  să  fie  adoptate  de  către 
consiliul de conducere al companiei în consultare cu acţionarii săi 

 Contribuţiile politice şi pentru lobby ar trebui să fie incluse în raportarea corporatistă

Extinderea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii în sfera lor mai largă de influenţă: 

 Riscurile corupţiei trebuie să fie analizate pe tor parcursul lanţurilor de aprovizionare şi 
distribuţie ale companiilor 

 Companiile  ar  trebui  dea  dovadă  de  diligenţă  în  evaluarea  posibililor  contractori  şi 
furnizori, pentru a se asigura că acestea au programe anti-mită eficiente 

 Companiile  ar  trebui  să  facă  cunoscute  politicile  lor  anti-mita  contractanţilor  şi 
furnizorilor lor, şi să ceară în contracte standarde echivalente din partea acestora

 Companiile ar trebui să se alăture şi să participe activ la iniţiative anti-corupţie colective 
şi la procesele cu mai multe părţi interesate de la nivel sectorial

 Companiile ar trebui să împuternicească avertizorii de integritate care trec prin sau sunt 
martori  la  corupţie  să  semnaleze  astfel  de  situaţii  prin  intermediul  unor  politici  şi 
proceduri eficiente de protecţie a avertizorilor de integritate.

RECOMANDĂRI PENTRU GUVERNE
Guvernele trebuie să ia măsuri eficiente în lupta împotriva corupţiei internaţionale, atât la nivel 
naţional, şi prin intermediul grupurilor internaţionale, inclusiv G20, Uniunea Europeană, ONU 
şi OECD.

Consolidarea legislaţiei anti-mită deja existente:

 Toate legislaţiile naţionale şi instrumentele internaţionale ar trebui să prevadă interdicţia 
plăţilor de facilitare

 Toate legislaţiile naţionale ar trebui să scoată în afara legii mita între firmele din sectorul 
privat.

Accelerarea punerii în aplicare a legilor existente: 

 Toate ţările, inclusiv Germania, Japonia şi Arabia Saudită, trebuie să ratifice Convenţia 
ONU împotriva corupţiei

 Ţările care au demonstrat aplicarea scăzută sau deloc a Convenţiei OECD Anti-corupţie 
trebuie să îşi consolideze eforturile de a investiga şi urmări în justiţie cazurile de dare şi 
luare de mită străină



 Cooperarea  internaţională  între  autorităţile  de reglementare  şi  agenţiile  de aplicare  a 
mecanismelor anti-corupţie trebuie să fie consolidată.


