Corupţia ameninţă redresarea economică globală şi
pune la grea încercare ţările aflate în conflict
Berlin, 17 Noiembrie 2009 – În timp ce economia globală începe să înregistreze o
tentativă de redresare şi câteva naţiuni continuă să se confrunte cu conflicte şi lipsa
siguranţei, devine clar că nicio regiune din lume nu este imună la pericolul corupţiei,
potrivit Indicelui de Percepţie a Corupţiei 2009 (IPC) al Transparency International lansat
astăzi, instrument care oferă măsura corupţiei sectorului public la nivel naţional.
“Într-un moment în care pachete de stimulare masive, cheltuiri rapide ale fondurilor
publice şi tentative de securizare a păcii sunt implementate peste tot în lume, este
esenţială identificarea punctelor în care corupţia blochează buna guvernare şi
responsabilitatea, pentru a putea rupe acest cerc corosiv” a spus Huguette Labelle,
Preşedinte al Transparency International (TI).
Marea majoritatea a celor 180 de ţări incluse în indicele din 2009 înregistrează un scor
sub 5, pe o scară de la 0 (percepute ca fiind foarte corupte) la 10 (percepute ca având
niveluri scăzute de corupţie). IPC măsoară percepţia asupra nivelului corupţiei din
sectorul public dintr-o ţară dată şi este un indice compozit, bazat pe 13 surse diferite
constând în opinii ale experţilor şi sondaje asupra mediului de afaceri. Ediţia din 2009
măsoară percepţiile asupra corupţiei din 180 de ţări, la fel ca IPC 2008.
Statele fragile, instabile, devastate de război şi de conflicte continue rămân la sfârşitul
clasamentului. Acestea sunt: Somalia, cu un scor de 1.1, Afganistan cu 1.3, Myanmar cu
1.4 şi Sudan la egalitate cu Irak cu 1.5. Aceste rezultate demonstrează că ţările
percepute ca fiind cele mai corupte sunt cele marcate de conflicte de lungă durată,
conflicte care le-au sfâşiat structura de guvernare.
Când instituţii esenţiale sunt slabe sau inexistente, corupţia scapă de sub control, iar
jefuirea resurselor publice hrăneşte insecuritatea şi impunitatea. Corupţia transformă
într-un fapt normal pierderea prelungită a încrederii în înseşi instituţiile şi guvernele în
formare, responsabile pentru asigurarea supravieţuirii şi stabilităţii.
Ţările de la sfârşitul indicelui nu pot fi excluse din eforturile de dezvoltare. În schimb,
ceea ce indicele subliniază este nevoia de întărire a instituţiilor acestor state. Investitorii
şi donatorii ar trebui să fie în egală măsură vigilenţi în ce priveşte operaţiunile lor şi
responsabili pentru propriile acţiuni, la fel cum le cer şi ţărilor beneficiare să fie
transparente şi responsabile.
“Rezistenţa la corupţie necesită un control puternic al parlamentelor, un sistem judiciar
cu o bună performanţă, agenţii de audit şi anticorupţie independente şi finanţate
corespunzător, implementarea viguroasă a legilor, transparenţă în bugetele şi veniturile
publice şi în fluxurile ajutoarelor internaţionale, precum şi spaţiu pentru o presă
independentă şi pentru o societate civilă puternică” a spus Labelle. “Comunitatea
internaţională trebuie să găsească căi eficiente de ajutorare a ţărilor sfâşiate de război
astfel încât acestea să îşi dezvolte şi să îşi susţină propriile instituţii.”
Cele mai ridicate punctaje în IPC 2009 au fost înregistrate de Noua Zeelandă cu 9.4,
Danemarca cu 9.3, Singapore la egalitate cu Suedia cu 9.2 şi Elveţia cu 9.0. Aceste

scoruri reflectă stabilitatea politică, reglementări eficiente cu privire la conflictul de
interese, precum şi instituţii publice solide şi funcţionale.
Rezultatele totale ale Indicelui din 2009 provoacă însă o îngrijorare profundă, întrucât
corupţia continuă să se ascundă acolo unde opacitatea domină, unde instituţiile încă au
nevoie să fie întărite şi unde guvernele nu au implementat un cadru legal anticorupţie.
Nici măcar ţările industrializate nu pot să se complacă: darea de mită şi facilitarea
corupţiei sunt adesea prezente în mediile lor de afaceri. Jurisdicţiile financiare secrete,
cu legături în multe dintre ţările aflate la vârful IPC, compromit grav eforturile de a stopa
corupţia şi de a repatria bunurile rezultate din fapte de corupţie.
“Banii proveniţi din corupţie nu trebuie să-şi găsească paradisuri fiscale. Este timpul să
punem punct scuzelor,” a spus Labelle. “Eforturile OCDE în această arie sunt bine
venite, însă trebuie să existe mai multe tratate bilaterale pe marginea schimbului de
informaţii pentru a pune punct regimului secret al operaţiunilor financiare. În acelaşi timp,
companiile trebuie să înceteze să opereze în centre financiare renegate.”
Mita, cartelurile şi alte practici corupte subminează competiţia şi contribuie la pierderi
masive în resursele destinate dezvoltării în toate ţările şi mai ales în cele sărace. Între
1990 şi 2005, mai mult de 283 de carteluri private internaţionale au fost raportate ca
aducând un cost suplimentar consumatorilor din întreaga lume, cost cauzat de
suprataxare şi estimat la 300 miliarde de dolari americani, arată un raport recent al TI.
Cu vasta majoritate a ţărilor înregistrând în indicele din 2009 un punctaj sub 5,
provocarea reprezentată de corupţie nu poate fi ignorată. Grupul celor 20 şi-a luat
angajamente puternice de a asigura că integritatea şi transparenţa formează piatra de
temelie a unei noi structuri de reglementare. Cum G20 se concentrează pe reforma din
sectorul financiar şi economic, abordarea corupţiei ca fiind o ameninţare substanţială la
adresa unui viitor economic sustenabil este un punct critic. G20 trebuie să îşi menţină de
asemenea angajamentul de a câştiga suportul public pentru susţinerea reformelor
esenţiale, făcând instituţii precum Consiliul pentru Stabilitate Financiară şi deciziile
privind investiţiile în infrastructură transparente şi deschise contribuţiei societăţii civile.
Global şi naţional, instituţiile de supraveghere şi cadrul legal care funcţionează cu
adevărat, alături de reglementări mai inteligente şi eficiente, vor asigura niveluri scăzute
de corupţie. Aceasta va duce la atât de necesara creştere a încrederii în instituţiile
publice, susţinută de o creştere economică şi de o asistenţă pentru dezvoltare mai
eficientă. Cel mai important, va uşura scala imensă a suferinţei umane din ţările care au
cel mai slab nivel al performanţei în Indicele de Percepţie a Corupţiei.
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