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18 mai 2007

DECLARAŢIA TRANSPARENCY INTERNATIONAL DESPRE BANCA MONDIALĂ

Berlin, 18 Mai, 2007 –Plecarea lui Paul Wolfowitz din funcţia de Preşedinte al Băncii Mondiale deschide calea pentru o 
noua conducere care să ducă mai departe instituţia si Strategia sa vitala de Guvernare şi Anticorupţie. Implementarea 
strategiei se găseşte într-un punct critic pentru îndeplinirea propriei misiuni de reducere a sărăciei. 

Pe 17 aprilie, Transparency International (TI) a solicitat ca strategia să rămână o prioritate instituţională de vârf. 
Implementarea cu succes a acesteia necesita securizarea unei game largi de părţi interesate din interiorul si exteriorul 
băncii, incluzând guvernele si societatea civila, al căror suport a fost pus sub semnul întrebării de această criza. Filialele 
naţionale ale TI din întreaga lume sunt îngrijorate ca eforturile băncii de promovare a reformei anticorupţie în ţările lor au fost 
afectate şi consideră că sunt necesare măsuri urgente pentru restaurarea credibilităţii instituţiei. Capacitatea băncii de a se 
implica împreuna cu acestea şi cu alte organizaţii ale societăţii civile depinde de o conducere noua, dinamica şi credibila.

Însa, strategia nu este decât un simplu instrument; fără angajamentul ferm al Consiliului Director, al Preşedintelui şi al 
personalului băncii de a lupta împotriva corupţiei din interior şi din operaţiunile băncii, eforturile rămân lipsite de sens. 
Demonstrarea acestui angajament înseamnă punerea la dispoziţie a resurselor necesare – financiare şi umane – precum şi 
consultări permanente cu societatea civilă şi presupune, de asemenea, voinţa politică pentru stoparea creditelor atunci când 
apar dovezi de corupţie. Aceasta înseamnă concentrarea pe acţiuni de prevenire, dublate de avertismente credibile de 
punere în practică.

Transparency International consideră că rolul Departamentului de Integritate Instituţională trebuie sa fie întărit şi recunoscut 
ca o componentă esenţiala a activităţii Băncii de combatere a corupţiei.

La alegerea noului Preşedinte de către membrii Băncii, Transparency International va examina cu atenţie experienţa şi 
angajamentul candidaţilor pentru combaterea corupţiei, precum şi capacitatea acestora de a obţine suportul şi încrederea 
Consiliului Director al băncii. Integritatea lor trebuie să fie în afara oricăror îndoieli, iar procesul de selecţie trebuie să fie 
complet transparent. Viitorul preşedinte trebuie să recunoască importanţa combaterii corupţiei în aplicarea mandatului băncii 
de lupta contra sărăciei şi să continue strategia în acest sens.

Responsabilitatea este o cale cu doua sensuri. Paul Wolfowitz a fost tras la răspundere pentru acţiunile sale. În acest 
moment, repararea credibilităţii Băncii Mondiale depinde de Consiliul Director, inclusiv de Comisia de Etică, de Preşedinte şi 
de personalul băncii pentru a menţine cele mai înalte standarde de integritate şi responsabilitate. Acum Banca Mondială 
trebuie să transmită un semnal de negreşit pentru părţile interesate din interiorul şi exteriorul băncii, în sensul că fiecare 
angajat va fi tras la răspundere pentru nerespectarea acestor standarde. De asemenea, trebuie să ofere dovezi 
convingătoare în sensul întăririi procedurilor interne pentru prevenirea reapariţiei unei astfel de situaţii. 

Activitatea Băncii Mondiale de combatere a corupţiei a fost paralizata, iar criza nu se va sfârşi de la sine prin simpla plecare 
a lui Paul Wolfowitz. Plecarea acestuia trebuie însoţit de eforturi intense pentru integrarea luptei împotriva corupţiei în mod 
transversal şi în toate activităţile băncii. Nu mai exista cale de întoarcere la “afacerile uzuale” doar pentru ca recenta soluţie 
de conducere a rezolvat problema. 

Transparency International este o coaliţie globală de luptă împotriva corupţiei. 

Persoana de contact: 
Victor Alistar – Director Executiv, TI Romania

(victor@transparency.org.ro; tel. 0788.709.572).
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