Indicele Percepției Corupției 2014:
Dezvoltarea curată în pericol
Secretul corporativ și spălarea de bani la nivel global îngreunează lupta
economiilor emergente împotriva corupției.
Berlin, 3 Decembrie 2014 – Corupția reprezintă o problemă pentru toate
economiile, iar principale centre financiare din UE și SUA trebuie să acționeze
alături de economiile în creștere rapidă pentru a-i împiedica pe cei corupți să
scape nesancționați, a declarat astăzi coaliţia globală împotriva corupţiei
Transparency International.
În cea de-a 20-ea ediție a Indicelui de Percepție a Corupției, scorurile Chinei (cu
un punctaj de 36 din 100), Turciei (45) și Angolei (19) au fost printre cele mai
mari scăderi, cu o descreștere de 4 sau 5 puncte, în ciuda unei creșteri
economice medii de peste 4 % în decursul ultimilor 4 ani. Click pentru index.
“Indicele de Percepție a Corupției arată că eforturile de a opri corupția sunt
estompate, iar creșterea economică e subminată atunci când liderii politici sau
funcționarii de rang înalt abuzează de putere și aloca fonduri pentru câștiguri
personale”, a spus José Ugaz, Președintele Transparency International.
“Funcționarii corupți transferă bunurile obținute ilicit în paradisuri fiscale prin
intermediul companiilor offshore, bucurându-se de impunitate”, a adăugat Ugaz.
“Țările de la finele clasamentului trebuie să adopte măsuri anticorupție radicale în
favoarea cetățenilor lor, în timp ce ţările situate în fruntea indexului ar trebui să
se asigure că nu exportă practici corupte în țări subdezvoltate.”
Peste două treimi (75%) din cele 175 de țări incluse în Indicele de Percepție a
Corupției din 2014 obțin scoruri sub 50, pe o scară de la 0 (perceput ca fiind
foarte corupt) la 100 (perceput ca fiind foarte curat). Danemarca se clasează
prima în 2014 cu un scor de 92, în timp ce Coreea de Nord și Somalia împart
ultimul loc, cu doar 8 puncte.
Scorurile câtorva țări au urcat sau au scăzut cu patru puncte sau mai mult. Cele
mai mari descreșteri au fost înregistrate de Turcia (-5), Angola, China, Malawi și
Ruanda (toate -4). Cele mai mari îmbunătățiri le-au avut Coasta de Fildeș, Egipt,
Sfântul Vicențiu și Grenadine (+5), Afganistan, Iordania, Mali și Elveția (+4).
Indicele de Percepție a Corupției reflectă percepţiile experților asupra corupției
din sectorul public. Scorurile țărilor pot fi îmbunătățite de sisteme de guvernare

deschise, unde publicul își poate trage conducătorii la răspundere, în timp ce un
scor slab semnalizează predominanța mitei, lipsa sancționării corupției și instituții
publice care nu răspund nevoilor cetățenilor.

Corupția în economiile emergente
Scorul Chinei a căzut la 36 în 2014 de la 40 în 2013, în ciuda campaniei
anticorupție, lansate de guvernul chinez, care vizează funcționarii corupți.
Guvernul a recunoscut necesitatea de a urmării funcționarii care ascund peste
hotare bunurile obținute ilicit. În luna ianuarie a acestui an, scurgeri de
documente au dezvăluit 22.000 de clienți offshore din China și Hong Kong,
printre care și mulți dintre liderii țării.
Scorul corespunde performanței slabe a companiilor Chineze în raportul recent al
Transparency International privind practicile corporative de publicare de
informații, raport în care toate cele opt companii Chineze au obținut punctaje sub
trei din zece.
Corupția și spălarea de bani reprezintă probleme și pentru alte state BRIC. Anul
acesta au apărut semne de întrebare legate de o mare companie petrolieră care
folosește companii secrete pentru a mitui politicieni din Brazilia (care are scorul
43), semne de întrebare privind indieni (38) care folosesc conturi bancare în
Mauritius (54) și ruși (27) care fac același lucru în Cipru (63).
“Marea corupție în economii mari nu numai că blochează drepturile fundamentale
ale omului pentru cei mai săraci, dar creează și probleme de guvernare și
instabilitate. Economiile în creștere rapidă, ale căror guverne refuză să fie
transparente și tolerează corupția, creează o cultură a impunității în care
prosperă corupția”, a declarat Ugaz.
Țările din fruntea clasamentului trebuie să combată corupția globală
Transparency International a făcut apel la țările cu cele mai bune scoruri, unde
corupția din sectorul public este limitată, să înceteze încurajarea corupției în alte
țări, prin măsuri pentru prevenirea spălării de bani și pentru împiedicarea
companiilor secrete să mascheze actele de corupție.
Prima clasată, Danemarca, are un stat de drept puternic, suport pentru
societatea civilă și reguli clare care guvernează comportamentul celor care
ocupă funcții publice. Totodată, ea a dat un exemplu anul acesta, în noiembrie,
anunțând că vizează crearea unui registru public care să includă informații
privind proprietatea efectivă pentru toate companiile constituite în Danemarca.
Această măsură, la fel ca cele anunțate de Ucraina și Marea Britanie, va

îngreuna ascunderea celor corupți în spatele companiilor înregistrate sub numele
altor persoane.
Coaliţia globală împotriva corupţiei conduce în prezent o campanie pentru
Demascarea Corupților (http://www.transparency.org/unmask_the_corrupt/en/),
solicitând Uniunii Europene, Statelor Unite și țărilor G20 să urmeze modelul
Danemarcei și să creeze registre publice care ar clarifica cine controlează cu
adevărat, sau este beneficiarul efectiv, al fiecărei companii.
“Nici unul dintre noi nu ar zbura cu avioane care nu înregistrează pasagerii, totuși
permitem companiilor secrete să ascundă activități ilegale. Cu registre publice,
care arată cine deține în mod real o companie, ar fi mai dificil ca cei corupți să
dispară cu câștigurile dobândite prin abuz de putere”, a spus Directorul Executiv
Transparency International, Cobus de Swardt.
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