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9 decembrie 2008

Transparency International: Marile puteri economice emergente prezintă un grad înalt de corupţie în afara graniţelor 
naţionale 

Sectoarele construcţiilor, proprietăţilor imobiliare, petrolului şi gazelor naturale – tendinţele cele mai accentuate 
către corupţie 

Londra / Berlin, 9 decembrie 2008 – Companiile ce îşi desfăşoară activitatea în state în curs de dezvoltare cu creşetere 
economică puternică precum China, India şi Rusia sunt percepute conform ediţiei 2008 a Indicelui Plătitorilor de Mită (IPM) 
al Transparency International ca participanţi activi pe piaţa mitei.

Descoperiri cheie
Belgia şi Canada îşi împart primul loc în IPM 2008 cu un scor de 8.8 din 10, fapt ce indică dispoziţia companiilor ce provin 
din cele două state de a da mită atunci când derulează afaceri în străinătate. Olanda şi Elveţia ocupă ambele locul al treilea 
cu un punctaj de 8.7. La celălalt capăt al clasamentului se află Rusia cu 5.9, imediat sub China (6.5), Mexic (6.6) şi India 
(6.8).

De asemenea, în ceea ce priveşte relaţia cu sectorul public, companiile ce activează în domeniul serviciilor publice şi al 
construcţiilor arată o disponibilitate crescută spre practici specifice corupţiei. Tot acestea imprimă o presiune excesivă pe 
deciziile, politicile şi practicile guvernelor. 

Pentru o largă majoritate, mita rămâne o practică obişnuită în afaceri
„Indicele prezintă dovada că un număr semnificativ de companii din marile ţări exportatoare încă mai folosesc mita pentru a 
câştiga pieţe din străinătate, în ciuda pericolului la care se expun conştient – daune aduse reputaţiei corporatiste, dar şi 
comunităţilor umane” declară Preşedintele Transparency International Huguette Labelle. „Nedreptatea şi injustiţia cauzate 
de corupţie ar trebui să determine guvernele să îşi intensifice eforturile spre punerea în practică a cadrului legislativ existent 
ce vizează controlul asupra mitei din afara graniţelor naţionale, în timp ce companiile ar trebui să adopte un program eficient 
de combatere a mitei. În acest context, toate statele mari exportatoare ar trebui să se alinieze prevederilor Convenţiei Anti-
mită a OECD.”

IPM plasează principalele 22 de state exportatoare într-un clasament bazat pe dispoziţia firmelor lor de a da mită în afara 
graniţelor naţionale. Exportul global de bunuri şi servicii şi fluxul de investiţii străine directe ale acestor 22 de ţări reprezintă 
75% din totalul global pe anul 2006. Ediţia 2008 a Indicelui se bazează pe răspunsurile oferite de 2742 de membri din 
personalului de conducere a companiilor din 26 de state dezvoltate sau în curs de dezvoltare, alegerea acestora fiind făcută 
pe baza volumului de importuri şi a fluxurilor de investiţii străine directe. 

Mita în diferite sectoare ale economiei 
Sondajul Plătitorilor de Mită pe care se bazează Indicele, evaluează în acelaşi timp care anume sectoare ale economiei sunt 
predispuse la activităţi de tipul mitei. În primele două noi clasamente sectoriale, companiile din domeniul serviciilor publice şi 
construcţiilor; imobiliare şi dezvoltarea de proprietăţi; petrol şi gaze; industrie grea; şi minerit au cea mai ridicată dispoziţie la 
a da mită reprezentanţilor statului. Cele mai „curate” sectoare pe de altă parte au fost cele precum tehnologia informaţiei, 
pescuit şi finanţe şi bănci. 

Un al doilea clasament are în vedere eventualitatea în care ca o companie din 19 sectoare intră în activităţi aşa numite de 
captură a statului (state capture), prin care diverse părţi exercită presiune asupra factorilor de decizie, regulamentelor sau 
asupra procesului de luare de a deciziilor. Contractele de servicii publice şi construcţii; petrol şi gaze; minerit; şi imobiliare şi 
dezvoltare de proprietăţi sunt sectoarele văzute ca fiind cele mai sensibile în ceea ce priveşte folosirea de mită pentru 
influenţarea statului. De asemenea, se remarcă predispoziţia semnificativ crescută a companiilor din sectorul financiar şi 
bancar spre angajarea în activităţi de tipul state capture, comparativ cu predispoziţia manifestată pentru mituirea autorităţilor 
publice. Această stare de lucruri indică presiunea imensă exercitată de către aceste firme asupra factorilor de decizie, ceea 
ce are o semnificaţie majoră dacă se are în vedere criza financiară la nivel mondial. 
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Sectoarele unde companiile s-au arătat cel mai puţin tentate să influenţeze politicile publice au fost agricultura, pescuitul şi 
industria uşoară. 

Concluzia: Standardele globale mai bune sunt posibile şi necesare
În timp ce majoritatea statelor prospere ale lumii s-au raliat împotriva acestui tip de mită sub termenii Convenţiei OECD 
împotriva Mitei, nivelul de conştientizare asupra acestui document este unul destul de scăzut în rândul personalului de 
conducere chestionat în cadrul sondajului. Guvernele joacă un rol cheie în combaterea la sursă a mitei ce provine de la 
companii străine – şi prin respectarea angajamentul asumat în vederea prevenirii şi condamnării acestui tip de practici.

„Desfăşurarea actualei crize globale ne-a arătat nivelul de integrare al pieţelor mondiale. Răspunderea trebuie garantată 
dincolo de graniţe, să includă sisteme îmbunătăţite de gestionare a riscului şi să atingă în acelaşi timp toate eşaloanele unei 
companii”, declară Cobus de Swardt, Managing Director al Transparency International. „Afacerile sunt puse în faţa unei 
provocări complexe, dar eforturile de îmbunătăţire a climatului de muncă, de exemplu lucrând cu intermediari, furnizori sau 
alţi afiliaţi arată că nu există nicio scuză pentru a nu extinde standardele anti-mită la nivel global într-o manieră similară.” 

###

Transparency International este coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei

Pentru tabele organizate pe sectoare, click aici, iar pentru alte date, vă rugăm consultaţi întregul Raport IPM
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