Индекс за възприятие на корупцията 2014:
Икономическият растеж е в риск
Корпоративните тайни и глобалното пране на пари създават трудности
пред развиващите се икономики в опитите им да се справят корупцията
Берлин, 3 декември 2014 – Корупцията е проблем за всички икономики и
изисква водещите финансови центрове в ЕС и САЩ да работят в синхрон с бързоразвиващите се държави, за да спрат безнаказаността на корумпираните.
Двадесетото издание на Индекса за възприятие на корупцията показва, че
държави като Китай, Турция и Ангола понижават стойностите на своя индекс с 4
или 5 пункта, въпреки постоянния 4-процентен икономически растеж през
последните 4 години.
„Индексът за възприятие на корупцията за 2014 година показва, че
икономическият растеж е подкопан и усилията за противодействие на корупцията
имат малък ефект, когато високопоставени лица злоупотребяват с власт, за да
присвоят публични средства за собствена изгода”, заяви председателят на
Transparency International г-н Хосе Угас. Според него „Корумпирани длъжностни
лица чрез офшорни компании успяват да изнесат абсолютно безнаказано активи,
които са придобити по нечестен начин. Държавите от дъното на класацията трябва
да предприемат радикални антикорупционни мерки в полза на своите граждани.
Държавите на водещите места трябва да направят така, че да не изнасят
корупционни практики в развиващите се страни.”
През 2014 година над две трети от 175-те държави, включени в Индекса за
възприятие на корупцията, получават резултат под 50 пункта (по скала за
измерване от 0, която е показател за изключително високо ниво на корупция, до
100, която е показател за ниско ниво на корупция). Дания заема първо място в
класацията през 2014 година със резултат от 92 пункта, докато Северна Корея и
Сомалия поделят последното място с резултат от само 8 пункта.
Резултатите на няколко страни се повишават или понижават с 4 или повече
пункта. Най-голямото движение надолу се наблюдава при Турция (-5), Ангола,
Китай, Малави и Руанда (всички с -4). Сред страните с най-отчетливо подобрение
на стойностите са Кот д'Ивоар, Египет, Сейнт Винсент и Гренадини (+5),
Афганистан, Йордания, Мали и Свазиленд (+4).

Индексът за възприятие на корупцията се основава на експертни мнения
относно разпространението на корупцията в публичния сектор. Постигането на
високи резултатите в изследването се дължат на прилагане принципите на открито
управление, при което обществото може да държи отговорни своите лидери.
Същевременно, лошите резултати са признак за доминираща корупция, публични
институции, които не отговарят на нуждите на гражданите и липса на наказания за
корупционни престъпления.
Корупцията в развиващите се икономики
Въпреки факта, че китайското правителство стартира антикорупционна
кампания, насочена срещу корумпираните държавни служители, стойността на
индекса на Китай спада от 40 през 2013 година до 36 пункта през настоящата
година. През месец януари 2014 година изтекли в публичното пространство
документи разкриха наличието на 22 000 офшорни клиенти от Китай и Хонг Конг,
включително и редица лидери на страната. В тази връзка правителството призна
необходимостта от преследване на служителите, които укриват в чужбина
незаконно придобити активи.
Резултатът от изследването съвпада със слабото представяне на компаниите
от Китай в наскоро публикувания доклад на Transparency International относно
практиките за оповестяване на информация от страна на корпорациите. Всички 8
компании от Китай получават резултат по-нисък от 3 пункта, при максимална
стойност от 10 пункта.
Корупцията и прането на пари представляват проблем и за останалите
държави от БРИКС. Така например, през 2014 година възникнаха въпроси относно
голяма петролна компания, използваща тайни фирми с цел подкупване на
политици в Бразилия (с Индекс от 43 пункта). Също така бяха разкрити данни за
граждани на Индия (Индекс 38), използващи банкови сметки на о-в Мавриций
(Индекс 54), както и за граждани на Русия (Индекс 27), използващи банкови сметки
в Кипър (Индекс 63).
„Голямата корупция в големите икономики не само нарушава човешките
права на най-бедните, но също създава проблеми в управлението и нестабилност.
Бързо растящите икономики, чиито правителства отказват да функционират
прозрачно и толерират корупцията, създават култура на безнаказаност, в която
корупцията процъфтява”, заяви още г-н Угас.
Водещите държави трябва да се борят с глобалната корупция
Transparency International призовава държавите от челните места в класацията,
в публичните сектори на които корупцията е ограничена, да спрат да я стимулират
в чужбина. Те трябва да положат по-големи усилия за предотвратяване на прането
на пари и да санкционират компаниите, които я прикриват.

Лидерът в класацията Дания, която притежава силно правосъдие, активно
гражданско общество и ясни правила за контрол на лицата, заемащи публични
позиции, дава още един пример през месец ноември 2014 година, като обяви
планове за създаването на публичен регистър с информация за собствениците и
бенефициентите на всички компании, регистрирани в Дания. Тази мярка, която е
сходна на подобни инициативи, предприети от Украйна и Великобритания, ще
направи по-трудно прикриването на корумпирани лица зад фирми, регистрирани на
името на друго лице.
В момента Transparency International провежда кампания за „Сваляне на
маските на корумпираните“ и призова Европейския съюз, САЩ и страните от Г20
да последват примера на Дания и да създадат публични регистри, които да дадат
ясна представа относно реалните управители, собственици или бенефициенти.
„Никой от нас не би се качил на самолет, в който пътниците не са
регистрирани, но въпреки това ние позволяваме на тайни фирми да прикриват
незаконни дейности. Публичните регистри, които показват кой реално притежава
дадена компания, ще направи по-трудното бягството на корумпираните с плячката
от тяхната злоупотреба с власт“, посочи изпълнителният директор на Transparency
International Кобус де Сварт.
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