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Rezumat

P

rezentul raport, întocmit de Iniţiativa pentru Dezvoltare şi Integritate în Europa de Sud-Est (The Southeast European Leadership for
Development and Integrity (SELDI)) — cea mai mare iniţiativă locală de bună guvernare din Europa de Sud-Est — aduce o contribuţie importantă la abordarea regională a subiectului anticorupţiei. El prezintă
punctul de vedere al societăţii civile asupra situaţiei corupţiei şi are la bază
evaluarea cuprinzătoare a diferitelor aspecte legale şi instituţionale legate de
mediile de luptă împotriva corupţiei, evaluare realizată de SELDI în cele nouă
ţări din Europa de Sud-Est în anul 2014. În anul 2016, SELDI a continuat această evaluare cu un sistem actualizat de monitorizare a corupţiei, punând accentul în special pe fenomenul „capturii statului” (state capture) în sectorul
energetic şi pe legătura dintre corupţie şi economia ascunsă.
Raportul subliniază necesitatea realizării unor reforme politice mai cuprinzătoare, care par blocate sau cel puţin diminuate în regiune. Presiunea internă pentru adoptarea unor astfel de reforme a fost înăbuşită de necesităţi
economice şi/sau bariere etnice precum şi de osificarea establishment-ului
politic şi economic. Presiunea externă, exercitată în special de Uniunea Europeană, a fost văzută ca fiind slabă raportat la dimensiunea problemelor
înregistrate în ultimii câţiva ani din cauza unei succesiuni de crize interne
şi externe.

Amploarea şi
dinamica corupţiei
între anii 2001 – 2016

În nici una dintre ţările din regiune nu a existat vreo politică anticorupţie
clară deşi eforturile de a furniza soluţii tehnice şi de a îmbunătăţi funcţionarea instituţiilor de aplicare a legii, majoritatea prin sprijinul acordat de către
UE, au continuat şi chiar s-au intensificat în unele cazuri. Acest lucru a dus la
declinul lent al nivelului corupţiei administrative cu preţul diminuării susţinerii acordate de către opinia publică faţă de aplicarea reformelor şi pierderii
încrederii acesteia în instituţiile naţionale şi europene.

Modificări intervenite în presiunea corupţiei înregistrată
în fiecare ţară între anii 2014 – 2016*
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* Ponderea cetăţenilor care au raportat faptul că s-au confruntat
cu situaţia în care funcţionarii publici le-au cerut mită.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei implementat de SELDI.

Sistemul de Monitorizare a Corupţiei (SMC) implementat de SELDI — instrumentul analitic al acestei coaliţii
pentru determinarea amplorii corupţiei — a identificat
trei tendinţe în dinamica corupţiei în regiune:
• După anul 2000, atunci când SELDI a început monitorizarea, amploarea generală a corupţiei în ţările
din Europa de Sud-Est a scăzut iar pretenţiile opiniei publice în ceea ce priveşte buna guvernare au
crescut.
• Cu toate acestea, progresele înregistrate au fost
timide şi neregulate iar corupţia continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru publicul larg
precum şi o practică obişnuită în rândurile funcţionarilor publici şi oficialilor guvernamentali de rang
înalt. Spre exemplu, presiunea corupţiei din perioada 2014 – 2016 – indicatorul cantitativ primar pentru
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amploarea corupţiei dintr-o anumită ţară – a crescut în anumite ţări, dar
îmbunătăţirea generală în regiune a fost neglijabilă.
• Combinaţia dintre numărul ridicat de funcţionari corupţi, care urmăresc
insistent obţinerea de foloase necuvenite, şi speranţele tot mai mari pentru o bună guvernare, având în special legătură cu aspiraţiile de aderare
la UE ale unor ţări din Europa de Sud-Est, a conturat negativ aşteptările
opiniei publice referitoare la presiunea potenţială a corupţiei. Mai bine
de jumătate din populaţia ţărilor incluse în SELDI crede că este probabil
să ofere mită unui funcţionar pentru a-l convinge să facă sau să nu facă
ceva. Acest lucru indică faptul că redarea încrederii în instituţii ar fi
mult mai dificilă decât simpla reducere a amplorii corupţiei la nivel administrativ.
Drept urmare, încrederea opiniei publice în viabilitatea reacţiilor politice
la corupţie, un aliat crucial al succesului reformelor anticorupţie, reflectând
ponderea populaţiei care crede în eforturile depuse de guvernele ţărilor respective pentru a lupta împotriva corupţiei, a rămas sub pragul de 50% în
anul 2016 în toate ţările din Europa de Sud-Est cu excepţia Muntenegrului
şi Turciei. Acest lucru exacerbează şi mai mult indezirabilitatea politicienilor
de a se implica în politici anticorupţie şi arată necesitatea organizării unei
mişcări sociale generalizate în vederea susţinerii interesului pentru lupta împotriva corupţiei.
Concluzia generală trasă de SMC implementat de
SELDI în anul 2016 este aceea că politicile care vizează conduita coruptă la nivel administrativ şi cele
5VSDJB
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ză doar nivelurile inferioare ale administraţiei, fie ca
/VǲUJV'ǅSǅSBTQVOT
o „vânătoare de vrăjitoare” din punct de vedere politic atunci când ea este orientată cu intermitenţă spre
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei implementat de SELDI
în anul 2016.
nivelurile superioare ale aceleiaşi administraţii. Dimpotrivă, intensificarea măsurilor de sporire a gradului
de conştientizare ar alimenta doar cinismul şi resemnarea opiniei publice
dacă această acţiune nu ar fi însoţită de eforturi vizibile de identificare şi
pedepsire a funcţionarilor (de nivel înalt) care urmăresc obţinerea de foloase necuvenite.
Estimări oferite de opinia publică în anul 2016 cu privire
la viabilitatea politicilor anticorupţie

Starea economiei
informale în ţările
din Europa de Sud-Est
în anul 2016

Dat fiind faptul că este improbabil ca politicile anticorupţie singure să beneficieze de susţinere largă din partea opiniei publice dacă ele nu sunt incluse
în măsuri de reformă economică şi de sporire a prosperităţii generale, este
necesară extinderea dezbaterii privitoare la lupta împotriva corupţiei, de
la simpla aplicare a legii la motive mai bine întemeiate din punct de vedere economic. Spre exemplu, abordarea legăturii dintre corupţie şi economia
informală. Potrivit Sondajului Referitor la Economia Informală întreprins de

Rezumat



SELDI şi altor surse, sectorul „subteran” afectează între un sfert şi o treime
din economiile ţărilor din Europa de Sud-Est.
Un element crucial în abordarea problematicii corupţiei şi economiei informale este reprezentat de mediul general de afaceri. În timp ce majoritatea
ţărilor din Europa de Sud-Est stau bine atunci când vine vorba de indicatorii nominali, ca de exemplu dimensiunea cotelor de impozitare sau uşurinţa
cu care poate fi constituită o societate comercială, prezenţa pe scară largă a
corupţiei la nivel administrativ şi existenţa unor dovezi de „captură a statului (state capture)” permit realizarea unor adevărate încrengături de reţele
politice şi de afaceri, care să controleze în mod eficient accesul la legiuitori
şi la autorităţile decizionale, făcând mediul de afaceri exclusivist şi imprevizibil. De asemenea, există un decalaj fiscal (ecart de impozitare – tax gap)
considerabil între ţările din Europa de Sud-Est care împiedică atât dezvoltarea economică, cât şi buna guvernare. Evaziunea fiscală, a cărei existenţă se
datorează, printre altele, mitei şi ineficienţei autorităţilor fiscale, denotă lipsa
de încredere în viabilitatea economică a unei ţări şi subminează calitatea şi
mărimea serviciilor publice. Sistemul de Monitorizare a Corupţiei implementat de SELDI a arătat în mod consecvent faptul că, în toate ţările din Europa
de Sud-Est, funcţionarii fiscali şi vamali sunt socotiţi ca activând în profesiile
cu cel mai ridicat risc de corupţie.
Drept urmare, şomajul mascat rămâne cât se poate de prezent în ţările
din Europa de Sud-Est, creând riscul excluderii unor părţi considerabile
din forţa de muncă de sub supremaţia legii şi plasării persoanelor angajate
neoficial pe o poziţie vulnerabilă atunci când vine vorba de funcţionarii
care urmăresc obţinerea de foloase necuvenite şi de anumite interese ilegale
de afaceri. După cum evidenţiază şi Sondajul referitor la Economia Ascunsă
întreprins de SELDI în anul 2016, incluziunea socială considerabilă a şomajului mascat în ţările din Europa de Sud-Est exclude mari părţi din forţa de
muncă de sub protecţia reglementărilor guvernamentale şi diminuează susţinerea populației faţă de statul de drept. Acest lucru duce la perpetuarea
cercului vicios economie informală – corupţie.
Ponderea diferitor tipuri de şomaj mascat în ţările din Europa de Sud-Est
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„Captura statului”
în sectorul energetic
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Prezentul raport are la bază o recomandare politică a SELDI din anul 2014
şi studiază îndeaproape unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru corupţie: energia. Deoarece guvernele ţărilor din Europa de Sud-Est
realmente posedă, reglementează şi/sau supraveghează toate aspectele
sectorului energetic, orice formă de proastă guvernare se răsfrânge asupra întregii economii şi societăţi civile. Printre deficitele de guvernare cele
mai importante înregistrate în sectorul energetic din regiune care generează corupţie se numără proasta conducere a întreprinderilor de stat (ÎS),
lipsa de uniformitate a prevederilor contractelor de achiziţii publice şi
progresul lent în ceea ce priveşte liberalizarea şi demonopolizarea sectorului energetic.
În sectorul energetic al ţărilor din Europa de Sud-Est, renta de monopol nu
mai poate fi menţinută pe termen lung fără implicarea politicienilor corupţi
de vreme ce atât întreprinderile-cheie, cât şi autorităţile de reglementare sunt
încă controlate de guvernele respectivelor ţări. În consecinţă, ţările din această regiune trebuie să liberalizeze piaţa comerţului şi serviciilor energetice
pentru a reduce riscul de corupţie generat de înţelegerile secrete dintre monopolurile de stat sau private şi guvern. Cu toate acestea, adoptarea celui de-al
Treilea Pachet Energetic al UE în ţările din Europa de Sud-Est este de obicei
urmată de aplicarea lejeră a legislaţiei comunitare de vreme ce, în caz contrar,
acest lucru ar necesita revizuirea întregului sistem energetic, inclusiv a vechilor reţele de tip „captură a statului”. Astfel, ar exista riscul apariţiei a încă
unui caz de reforme-sabotaj, pe care cetăţenii l-ar privi drept o schimbare de
faţadă, fără realizarea beneficiilor fundamentale de guvernare.

Adoptarea unei
agende de reforme

Principala reformă anticorupție în regiune trebuie îndreptată spre rezolvarea problematicii legată de corupţia politică la nivel înalt şi de captură a
statului. În plus, eforturile de luptă împotriva corupţiei trebuie intensificate la nivelul entităților publice pentru a finaliza procesul de implementare
şi pentru a acoperi eficient golurile create. Guvernele ţărilor din Europa de
Sud-Est, iniţiativele regionale şi instituţiile europene trebuie să prioritizeze trei domenii-cheie pentru a putea obţine progrese cel puţin pe termen
mediu:
• Punerea sub acuzare a politicienilor corupţi de la nivel înalt şi a funcţionarilor publici superiori reprezintă singura cale pentru a trimite un mesaj puternic imediat potrivit căruia corupţia nu va fi tolerată. Organismele
regionale, spre exemplu Consiliul de Cooperare Regională, în colaborare
cu Statele Membre ale UE din regiune, cu direcţiile generale din cadrul
Comisiei Europene specializate pe probleme de justiţie şi afaceri interne
şi cu Delegaţiile UE de la faţa locului, trebuie să-şi asume un rol mult mai
activ în promovarea reformelor anticorupţie care au la bază performanţele
profesionale de lucru ale politicienilor şi funcţionarilor publici.
• Comisia Europeană trebuie să-şi sporească angajamentul direct faţă de
Organizaţiile Societăţii Civile din regiune. Pentru ca reformele susţinute
la nivel internaţional să devină durabile, ele trebuie să obţină o acceptare
publică mai largă iar Organizaţiile Societăţii Civile (OSC) indispensabile
pentru ca acest lucru să se întâmple. Implicarea societăţii civile reprezintă
o cale de garantare a faptului că răspunderea guvernelor faţă de finanţatori şi organizaţiile internaţionale nu prevalează asupra răspunderii faţă
de circumscripţiile electorale locale.

Rezumat
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• Trebuie susţinute la nivel naţional şi regional mecanisme independente
de monitorizare a (anti)corupţiei pentru ca ele să furnizeze informaţii
şi analize solide de date şi să integreze atât facilităţi de identificare a
corupţiei, cât şi facilităţi de evaluare a politicilor de luptă împotriva
corupţiei.
Guvernele ţărilor din regiune ar trebui de asemenea să conceapă strategii
cuprinzătoare de rezolvare a problematicii economiei informale, în paralel
cu strategiile dedicate anticorupţiei, care ar trebui să fie legate de scopurile
finale de convergenţă economică faţă de UE, inclusiv prin:
• Urmărirea performanţelor organismelor de reglementare şi conformitate
referitoare la mediul de afaceri.
• Implementarea metodologiei Eurostat pentru ajustările economice nerespectate ale PIB-ului.
• Realizarea de evaluări periodice ale decalajelor fiscale (tax gap) dintre ţările Europei de Sud-Est şi determinarea succesiunii reformelor din domeniul decalajelor fiscale.
• Introducerea unor politici care să faciliteze formalizarea unor întregi lanţuri de valoare economică.
Oferirea unor soluţii eficiente împotriva corupţiei şi a capturii statului în
Europa de Sud-Est depinde de implicarea unor organizaţii dedicate şi dinamice ale societăţii civile. Aceasta include încurajarea integrităţii şi a bunei
guvernări în cadrul organizaţiilor societăţii civile: SELDI va dezvolta o
Strategie pentru Societatea Civilă şi un Program Strategic Comun de Bună Guvernare şi Luptă Împotriva Corupţiei pentru anul 2020, care va servi drept ghid de
acţiune pentru întreaga comunitate de state din Europa de Sud-Est care luptă împotriva corupţiei. Organizaţiile societăţii civile din regiune ar trebui
să-şi îndrepte eforturile atât spre acţiuni politice mai îndrăzneţe, cât şi spre
conceperea unor mecanisme eficiente care să sprijine şi să includă mişcări
emergente la nivel local (de tip grass-roots).

Cuvânt înainte

A

afirma că s-au depus eforturi considerabile pentru a înţelege
sursele şi dinamica corupţiei în ţările din Sud-Estul Europei ar
fi o subapreciere a acestor silințe. Cu toate acestea, majoritatea sau concentrat la nivel naţional, fără prea multă interacţiune între
guvern şi actorii neguvernamentali şi fără o înţelegere suficientă a dinamicii
regionale şi a avantajelor comparaţiilor între ţări. Chiar şi Uniunea Europeană (UE) a ales platforma guvern-guvern şi o evaluare anuală realizată pentru fiecare ţară în parte, care în mod clar a deziluzionat şi mai mult cetăţenii
cu privire la extinderea Uniunii atât în cadrul UE, cât şi în regiune. Organizaţiile societăţii civile, în special cele care activează în domeniul statului
de drept şi al bunei guvernări, au fost abandonate în ţara nimănui, fiind
considerate de către circumscripţiile finanţatorilor din străinătate drept nişte organisme inconveniente și ineficiente în realizarea vreunei schimbării şi
categorisite drept agenţi străini de către guvernele corupte naţionale. Iniţiativa pentru Dezvoltare şi Integritate în Europa de Sud-Est (SELDI) a propus
o platformă a societăţii civile regionale indigene care încearcă să implice
oficiali guvernamentali cu idei reformiste din regiune, instituţiile europene
şi diverse părţi interesate de la nivel internaţional şi regional pentru continuarea reformelor în domeniul bunei guvernări în Europa de Sud-Est (ESE).
Această platformă include, de asemenea, promovarea integrităţii şi a bunei
guvernări în cadrul OSC-urilor: SELDI va elabora o Strategie pentru Societatea
Civilă şi Programul Strategic Comun pentru Bună Guvernare şi Anticorupţie 2020,
care va servi drept ghid de acţiune pentru întreaga comunitate anticorupţie
din ESE.
Cu toate acestea, în ciuda tuturor eforturilor depuse şi a semnelor de ameliorare începând cu anul 2001 când SELDI a introdus pentru prima dată monitorizarea corupţiei în regiune, se pare că există un acord unanim că fenomenul corupţiei va rămâne totuşi prezent în regiune, că în ultimii doi ani
situaţia s-a înrăutăţit, cel puţin în unele cazuri, şi că perspectivele aderării la
UE pentru regiune sunt sumbre. Situaţia din regiune s-a schimbat dramatic
în 2016, turbulenţele din Turcia şi criza migraţiei au pus sub un con de umbră alte evoluţii. Efectul negativ al deteriorării relaţiilor dintre UE şi Turcia,
dar și cu Rusia şi China, a fost resimţit în întreaga regiune, deoarece aceste
relaţii par să fi oferit o alternativă la extinderea UE. Cu toate acestea, aceste
scenarii alternative nu au reuşit să recunoască faptul că anticorupţia nu a
fost niciodată atât de importantă pe ordinea de zi la nivel global, deoarece
lideri politici de pretutindeni au încercat să readucă încrederea cetăţenilor în
instituţiile publice. Oamenii din Balcanii de Vest au continuat să fie presaţi
de greutăţi economice, cum ar fi sărăcia, venituri mici şi şomaj, precum şi
diviziunile etnice care i-au obligat să închidă ochii la corupţie. Acest lucru
necesită o nouă mobilizare pentru a sensibiliza cetăţenii cu privire la dimensiunile şi costurile zilnice ale corupţiei, precum şi modul în care acestea se
referă la bunăstarea lor şi alegerile politice pe care le fac. La nivel de politică,
UE trebuie să dezvolte noi instrumente pentru a aborda forme mai insidioase
ale corupţiei, cum ar fi captura statului şi să-şi îmbunătăţească capacitatea de
acţiune politică. Evenimentele recente din Macedonia sau cele pe termen lung
din Bosnia şi Herţegovina au demonstrat că instrumentele actuale aflate la
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dispoziţia cetăţenilor şi a Uniunii Europene pentru realizarea unei schimbări
durabile sunt de fapt slabe.
În 2014, SELDI a efectuat o evaluare cuprinzătoare a corupţiei în ESE care
acoperă diferitele aspecte ale mediilor juridice şi instituţionale din nouă
ţări, subliniind caracteristicile şi provocările capturării de stat, şi măsurând
nivelului actual al corupţiei.1 Abordarea SELDI vizavi de anticorupţie este
specifică şi cu capacitate de acţiune, căutând să creeze o punte între analiză
şi elaborarea de politici şi să o conecteze cu necesitatea dezvoltării capacității
societăţii civile în domeniul bunei guvernări. Astfel, ca urmare a recomandărilor analizei sale din 2014, SELDI a lucrat în regiune pentru a încerca să
livreze reforme anticorupţie specifice și conduse de societatea civilă. În raportul actual, SELDI oferă o actualizare a monitorizării corupţiei în regiune
şi se concentrează pe canalele de capturare a statului în sectorul energetic,
precum şi asupra legăturii dintre corupţie și economia subterană/ascunsă,
şi modul în care aceasta afectează bunăstarea economică a regiunii. Prezentul raport aduce o contribuţie prin prezentarea de noi date relevante pentru
politicile din trei domenii, date care explică mai bine complexitatea corupţiei şi provocările la adresa politicilor anticorupţie în ESE:
• Măsurarea răspândirii corupţiei şi analiza contextului social în care proliferează în 2016, precum şi dinamica în ultimii doi ani. Rezultatele acestei
măsurări au o valoare practică atât pentru continuarea cercetărilor despre natura corupţiei, cât şi pentru măsurile anticorupţie vizând diversele
sale manifestări în societate. Aceasta permite comunităţii societăţii civile
din ESE să continue încurajarea reformei bazată pe date empirice. SELDI
a combinat analiza cu dezvoltarea unei Strategii pentru Societatea Civilă şi
Programul Strategic Comun pentru Buna Guvernare şi Anticorupţie 2020. Sistemul de Monitorizare a Corupţiei prevede un reper important asupra prevalenţei presiunii corupţiei în timp şi între ţările din ESE. Acest lucru este
completat de diagnosticarea unică şi înţelegerea problemelor locale de către organizaţiile societăţii civile din toate ţările ESE.
• Analiza celei mai insidioase forme de corupţie – captura statutului2 – întro sferă critică a economiei. Energia este un sector cu o importanţă majoră
nu numai pentru dezvoltarea economică, ci şi pentru stabilitatea şi securitatea politică3. Acest lucru este valabil atât în interiorul statelor, cât şi pentru Europa în ansamblul său. Având în vedere aceste consideraţii, raportul
analizează impactul corupţiei şi al capturii statului privind guvernanţa
sectorului energetic şi identifică factorii cheie şi consecinţele managementului defectuos. Prezintă modul în care captura factorilor de elaborare a
politicilor energetice naţionale afectează prosperitatea cetăţenilor şi perspectivele economice ale ţărilor.
• Evaluarea stării şi evoluţiei echivalentului economic al corupţiei – sectorul în care munca este prestată şi mărfurile sunt produse şi schimbate în
afara statisticilor şi regulamentelor oficiale guvernamentale. Economia
subterană/ascunsă ar putea fi văzută drept un mediu în care divergenţa
1

SELDI. 2014. Anticorupţia reîncărcată: Evaluarea Europei de sud-est. Centrul pentru Studierea
Democraţiei: Sofia.

2

Analiza capturii statului se bazează pe o notă de cercetare a CSD şi SELDI: Foaie de parcurs
despre diagnosticarea capturii statului şi o discuţie în cadrul unui atelier de lucru cu experţi care
a avut loc la Istanbul în decembrie 2015.

3

Pentru o analiză detaliată a subiectului, vă rugăm consultaţi raportul SELDI Guvernarea
energiei şi riscurile capturii statului în Europa de sud-est: Raport de evaluare regională, 2016.
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dintre norme şi acţiuni este în floare și care se află în expansiune la nivelul societății4. Raportul examinează legăturile dintre economia ascunsă
şi corupţia referitoare la ocuparea forţei de muncă, fiscalitatea şi mediul
general de afaceri. Acesta detectează factorii-cheie, consecinţele economiei
subterane şi modul în care cercul ei vicios cu fenomenul corupţiei afectează bunăstarea şi perspectivele de dezvoltare ale regiunii.

4

Pentru o analiză detaliată a subiectului, vă rugăm să consultaţi raportul SELDI Economia
ascunsă şi buna guvernare în Europa de sud-est: Raportul de evaluare regională 2016.

1

Starea corupţiei
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1.1. Natura corupţiei
	în Europa de Sud-Est
Există nenumărate discuţii despre răspândirea corupţiei în ţările din Europa de Sud-Est, majoritatea dintre
ele fiind centrate pe înţelegerea factorilor alimentatori
și pe estimarea consecinţelor acesteia. Mai puţin evaluat este faptul că, din cauza amplorii sale, a devenit de
un alt fel. În locul unei simple acumulări de cazuri
individuale, corupţia se manifestă acum prin intermediul reţelelor clientelare; mai degrabă decât un act
de „abuz”, devine o practică socială comună. În unele ţări ameninţă să se transforme în modul implicit de
tranzacționare a serviciilor publice. Chiar şi în ţările cu
cele mai scăzute niveluri de dare de mită – Croaţia şi
Turcia, unde aprox. 10% dintre persoane declară că au
fost implicate – corupţia ar fi putut trece un fel de prag
epidemiologic, caz în care politicile de izolare devin
mai urgente decât politicile de penalizare.
Această „normalizare” lentă a corupţiei reprezintă o
dilemă specială pentru elaborarea politicilor anticorupţie. Cele mai multe astfel de politici – în special cele
care privesc aplicarea legii – au fost concepute pentru a
face faţă evenimentelor accidentale de dare de mită sau
tipuri mai sofisticate de corupţie. Instituţiile de aplicare a legii şi de inspecţie sunt, în general, întemeiate
pe premisa că încălcările normelor reprezintă excepţia;
acestea pot funcţiona în mod eficient numai pe această
ipoteză. Într-un context de corupţie endemică, chiar
normalizată, punerea în aplicare a legii se confruntă,
prin urmare, cu un fel de lege a diminuării profitului. Riscul major al corupţiei galopante constă în faptul că este foarte dificil să fie respinsă în întregime în
cadrul statului de drept fără a ameninţa să compromită
principiile generale ale democraţiei şi ale economiei de
piaţă.




Raportul de Analiză a Corupţiei pentru Bulgaria 2016 al Centrului de Studiere a Democraţiei arată că existau peste 400 agenţii de inspecţie şi de aplicare a legii ale căror singur efect pare
a consta în sporirea oportunităţilor de extragere a beneficilor
necuvenite de către funcționarii publici (CSD. 2016. Captura statului deconectată: contracararea corupţiei administrative şi politice în
Bulgaria. Sofia, pag. 22).
Riscurile sunt evidente în a lăuda guvernele reformatoare care
demit judecători şi poliţişti corupţi în masă – un act de guvernare
defectuoasă aplicată în numele bunei guvernări.

Implicaţiile merg dincolo de anticorupţie. În cazul în
care este nesoluţionat, un dezacord tot mai mare între
acţiuni şi norme, între comportamentul real şi cel prevăzut de lege subminează integritatea unei societăţi.
Acest tip de detaşare a guvernării creează apoi oportunităţi pentru tendinţe autoritare. Problema statului de
drept nu poate fi soluţionată fără a se decide cu privire
la dreptul de proprietate al legii. Resemnată că normele oficiale există pentru a fi încălcate, indiferența
unei societăți față de procesul de capturare a guvernului şi a legislativului de către grupurile oligarhice creşte exponenţial. Această captură poate fi susţinută numai prin centralizarea suplimentară a puterii
guvernamentale. Corupţia este vitală în acest proces
de centralizare. În scopul sprijinirii creşterii tendinţelor autoritare ale înalţilor funcţionari guvernamentali, funcţionarilor de rang inferior li se permite într-o
anumită măsură să extragă beneficii fiscale de pe spinarea gospodăriilor şi întreprinderilor. Astfel, piaţa cu
amănuntul a serviciilor administrative corupte devine strâns legată de cumpărarea cu ridicata a politicilor
guvernamentale şi a verdictelor judiciare. Politicienii
corupţi din ESE încearcă să găsească un echilibru în
nivelul de corupţie la scară mică pe care trebuie să o
tolereze – o lesă prea largă în jefuirea de către birocrați
ar putea declanşa nemulţumiri în societate; una prea
strânsă ar putea submina gestionarea autoritară a societăţii. Printre alte efecte, această tendinţă împiedică,
de asemenea, eforturile de a măsura corupţia, deoarece mai puţină libertate politică şi teama de represalii
ar putea împiedica publicul în a discuta despre atitudini şi experienţe cu corupţia.
O altă dificultate pentru reformele de integritate în
mediul extrem de corupt a ESE este identitatea forțelor
reformiste. Având în vedere faptul că jumătate din populaţia din zona SELDI consideră corupţia a doua cea
mai gravă problemă cu care se confruntă ţara lor, baza
socială a anticorupţiei ar trebui să fie suficient de largă
şi implicată.



Acest lucru îi era clar lui Rousseau în secolul al XVIII-lea, când
a avertizat că „cu cât mai puţin voinţa individuală corespunde
voinţei generale, adică, obiceiurile cu legile, cu atât mai mult ar
trebui mărită puterea represivă” (Rousseau, J.-J. 1998. Contractul
social sau Principiile de Drept politic, Wordsworth Editions Unlimited: Ware, pag. 59).
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Figura 1. Clasificarea preocupărilor majore ale
publicului, media regională din ESE, 2016 (%)
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Înţelepciunea convenţională anticorupţie consideră
faptul că abaterile din cadrul guvernului îi afectează în
mod disproporţionat pe cei săraci. Cu toate acestea, lipsa evidentă de nemulţumire civică în rândul minorităţilor, şomerilor, pensionarilor şi altor grupuri vulnerabile
sugerează că acestea pot găsi alte modalităţi de a face
faţă presiunii cauzată de extragerea rentelor. De fapt,
sprijinul pentru autocraţii vădit corupţi din regiune a
venit prea des tocmai de la cei care suportă costul social şi economic al corupţiei. Puţinele proteste legate
de corupţie care au vreun dram de impact – cum ar fi
în Bulgaria în 2013 şi în Macedonia în 2016 – au fost
inițiate și conduse de clasele de mijloc din mediul
urban, mai degrabă decât grupurile marginalizate.
Acest lucru pare să sublinieze importanţa acţiunii politice mai ample pentru reformă, care pare a fi blocată sau
în restrângere teritorială în întreaga regiune în perioada
2014 – 2016. Presiunea internă pentru o astfel de acţiune
a fost sufocată de lipsurile economice şi/sau diviziunile
etnice, precum şi de osificarea establishment-ului politice
şi economic. Presiunea externă, adusă mai ales de către
Uniunea Europeană, a fost în declin sau compromisă în
ultimii doi ani din cauza slăbiciunilor interne ale Uniunii, precum şi a creşterii tensiunilor geopolitice din
regiune care vin în primul rând dinspre Rusia.

1.2. Importante evoluţii
	recente
Ar putea fi nevoie de o reconsiderare a celei mai mari
părţi din acea înţelepciune convenţională în cazul ESE.
Numeroase critici – cea mai mare parte dintre ele justificate – au fost aduse guvernelor ţărilor din regiune

pentru incapacitatea de a introduce măsuri relevante
anticorupţie. În plus faţă de absenţa unui angajament
real pentru reforme axate pe integritate din partea establishment-urilor politice, aceste ţări s-au confruntat cu
natura oarecum paradoxală a anticorupţiei în contextul tranziţiei. În timp ce eforturile anticorupţie vizează
crearea stabilităţii şi predictibilităţii în domeniul serviciilor publice şi al guvernării în general, tranziţia este,
în mod implicit – de fapt, în cel mai bun caz – un fel de
creaţie distructivă. Integritatea guvernului se bazează
pe coeziunea socială generală şi noţiuni stabile şi comune de corectitudine, dar exact acestea devin tulburi în
urma unor transformări politice, sociale şi economice
masive. În niciuna dintre ţările din regiune nu a existat
un progres clar, susținut în ceea ce privește anticorupţia din 2012, cu toate că au continuat şi chiar au fost
intensificate eforturile de a furniza soluţii tehnice şi de
a îmbunătăţi funcţionarea instituţiilor și agențiilor de
aplicare a legii, în cea mai mare parte cu sprijinul din
partea UE. Acest lucru a dus la reducerea continuă a
nivelurilor corupţiei administrative, dar în detrimentul
sprijinului cetăţenilor pentru reforme şi al scăderii încrederii în instituţiile naţionale şi europene.
Este instructiv, prin urmare, să privim tipurile de evoluţii anticorupţie care au avut loc în ţările SELDI în perioada 2014 – 2016. Nici unul dintre acestea, din păcate, nu se
ridică la magnitudinea necesităților din acest sector:
• În Albania, guvernul a adoptat o Strategie Anticorupţie 2015-2020, care subliniază nevoia de a îmbunătăți
atât eficienţa, cât şi responsabilitatea în cadrul administraţiei publice. Aplicarea reformei administraţiei publice continuă să ridice probleme, în special
în ceea ce priveşte legile structurale şi actele administrative, cum ar fi elaborarea legislaţiei secundare. „Domeniile de intervenţie” au fost identificate
în ceea ce priveşte reforma judiciară. Un pachet de
reforme a fost elaborat printr-un proces de consultare a tuturor părţilor interesate, precum şi datorită
unor organisme internaţionale specializate, precum
EURALIUS şi OPDAT, de la care se aşteaptă să ofere
o foaie de parcurs pentru construirea integrităţii în
sistemul judiciar albanez, cel puţin pe termen lung,
şi anume în următorii 10 ani.
• Agenţia Anticorupţie din Kosovo a început să-şi
exercite atribuţiile de verificare aleatorie doar a unei
cincimi din declaraţiile de avere ale funcţionarilor
publici. De asemenea, a existat o creştere modestă
a numărului de urmăriri şi puneri sub acuzare în
cazurile de corupţie de la nivel înalt.
• Din 2015, Macedonia a fost implicată într-un scandal
de corupţie ce are la bază interceptarea unor convor-
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biri telefonice, care, în ciuda anchetei în curs, a impresionat publicul cu revelațiile despre ampla captură a statului şi abuzul în masă al tuturor ramurilor
puterii. Criza politică şi instituţională a fost rezolvată temporar prin Acordul de la Przino, cu sprijinul
UE şi SUA. Acordul a dus la crearea așa-numitului
Procuror Special care a reuşit să inițieze mai multe
anchete împotriva funcţionarilor guvernamentali
superiori şi a oficialilor de partid, dar până acum
nu s-au văzut rezultate. În timp ce un acord politic cu privire la desfăşurarea de noi alegeri la sfârşitul anului 2016 a restaurat parţial calmul în ţară,
impresia larg răspândită printre cetățeni este aceea
că alegerile generale nu vor produce vreo schimbare
concretă în ceea ce privește eforturile anticorupţie.
• În ianuarie 2016, Muntenegru a înfiinţat o Agenţie
pentru Prevenirea Corupţiei, cu un mandat larg,
pentru a supraveghea punerea în aplicare a legislaţiei anticorupţie. Parchetul Special a avut unele
succese în mai multe investigaţii financiare derulate
împotriva unor companii şi a zeci de persoane suspectate de fraudă în valoare de mai multe milioane
de euro în municipiile Budva, Kotor, Herceg Novi
şi Podgorica. Muntenegru a fost văzută ca fiind cea
mai avansată în reformele anticorupţie din regiune,
deoarece a reuşit, de asemenea, să asigure aderarea
la NATO, dar acuzaţiile vizavi de capturii statului
continuă să afecteze ţara.
• În Serbia, procesul de adoptare şi de punere în
aplicare a acquis-ului UE, care a început în 2014,
este de aşteptat să aibă un impact asupra reformelor. O nouă Lege privind Agenţia Anticorupţie este în
curs de elaborare pentru a aborda deficienţele din
legislaţia anterioară. La alegerile parlamentare din
2016, o mişcare civică care se bazează pe o platformă
anticorupţie („Destul e destul”) a trecut pragul de
5% şi a intrat în parlament. Cu toate acestea, deși au
fost luate măsuri decisive în domeniul anticorupţiei
care au ajutat demararea formală a negocierilor ţării
cu UE, guvernul sârb a continuat să amâne măsuri
tehnice importante în sectorul anticorupţiei, măsuri
susţinute de UE.
• O evoluţie majoră recentă în Bosnia şi Herţegovina
a fost adoptarea unei Agende de Reformă – un acord
cuprinzător cu privire la principalele planuri pentru
reforme socio-economice şi conexe, inclusiv anticorupţie, ale tuturor nivelurilor de guvernare – şi ratificarea Acordului de Stabilizare şi de Asociere. Agenda prevede adoptarea unei strategii anticorupţie şi
introducerea unor structuri de prevenire şi monitorizare eficace, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi, respectiv, competenţele
constituţionale la toate nivelurile de autoritate.
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În Kosovo şi Bosnia şi Herţegovina, comunitatea internaţională ar putea avea o implicare neobişnuit de puternică în continuarea reformelor de integritate, dar o
dimensiune internaţională a fost, de asemenea, prezentă şi în alte ţări. În ESE, implementarea laxă a reformelor anticorupţie din partea liderilor politici a fost mult
prea des compensată de perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Acest lucru este important mai ales
având în vedere dilemele actuale cu care se confruntă
Uniunea, care, printre altele, ar putea avea un impact
asupra modului în care buna guvernare influențează
relaţiile viitoare cu ţările candidate. Comisia Europeană a învăţat câteva lecţii din condiţionarea anticorupţie vizavi de aderarea Bulgariei şi a României şi și-a
schimbat abordarea în ceea ce privește negocierile de
extindere. Aceasta poziţionează în mod explicit statul
de drept, inclusiv combaterea criminalităţii organizate
şi a corupţiei, ca şi politici centrale de extindere ale Uniunii. Noua abordare dorește să se asigure că sistemul
judiciar, drepturile fundamentale, justiţia, libertatea şi
siguranţa vor avea prioritate la începutul procesului de
extindere şi reafirmă necesitatea unor dovezi solide de
implementare a reformelor care urmează a fi extinse pe
tot parcursul procesului de negociere cu scopul de a
asigura schimbări durabile.

1.3. Răspândirea
şi dinamica corupţiei
2001 – 2016
Dacă corupţia în ESE este mai mult decât mita sau licitaţia fraudată ocazional, înţelegerea răspândirii şi a dinamici acesteia necesită un aparat care să ofere atât o imagine de ansamblu, cât şi să fie capabil să se concentreze
pe sectoare sau practici specifice. Introdus la începutul
anilor 2000, Sistemul de Monitorizare a Corupţiei (SMC)
al SELDI a monitorizat şi analizat nivelurile corupţiei
în ESE pentru mai bine de 15 ani. SMC înregistrează


Comisia Europeană. 2011. Strategia de extindere şi principalele provocări 2011 – 2012. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu. COM (2011) 666 final; Consiliul Uniunii Europene. 5 decembrie 2011. Comunicat de presă, adunarea cu nr. 3132 a
Consiliului General de Afaceri.



Proiectat de Centrul pentru Studierea Democraţiei, SMC a fost
recunoscut de ONU drept o bună practică în materie de monitorizare a corupţiei. Prezentat într-un moment în care analiza
corupţiei era limitată la măsurarea percepţiei publice, SMC a
transformat monitorizarea clasică prin introducerea unui indicator al victimizării persoanelor fizice de către oficiali corupţi şi
a unei evaluări a prevalenţei tranzacţiilor corupte într-o societate. Metodologia SMC este descrisă în SELDI. 2014. Anticorupţia
reîncărcată: evaluarea Europei de sud-est. Centrul pentru Studierea
Democraţiei: Sofia, pag. 135-145.
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nivelul real al corupţiei la un anumit moment şi urmăreşte tendinţe şi evaluează atitudinile, experienţele
şi aşteptările publice. Este deosebit de potrivit pentru
mediul sud-est european unde mita este o practică atât
de comună încât poate fi măsurată printr-un sondaj al
populaţiei. Prin compararea acestor diferite măsurători
se poate obţine o imagine a maleabilităţii corupţiei la
schimbări în ceea ce priveşte alte aspecte provenite din
medii precum cel politic, economic şi social. SMC vizualizează defectele prezente în structura guvernării unei
ţări care ar putea fi altfel invizibile ochiului (politic) liber în două moduri:
• prin compararea acţiunilor cu atitudini şi măsurarea frecvenţei tranzacţiilor ilegale în sectorul serviciilor publice;
• prin clarificarea coliziunii normelor universale, oficiale cu valori şi atitudini sociale specifice.
În plus, mai multe caracteristici fac SMC al SELDI valoros atât pentru cercetători, cât şi pentru practicienii din
domeniu:
• Oferă date pentru comparaţii transfrontaliere, precum şi un studiu aprofundat al răspândirii corupţiei
în interiorul ţărilor;
• Indexează dinamicile corupţiei, permiţând astfel
factorilor de decizie politică să urmărească îmbunătăţirea generală sau deteriorarea la nivel de ţară, și
surprinde, de asemenea, schimbări subtile în comportamentul și convingerile sociale.
Această din urmă calitate este deosebit de importantă deoarece corupţia poate fi o simplă infracţiune în
temeiul legislaţiei penale dar, în ţările SELDI, este,
de asemenea, un labirint complex de relaţii sociale
care implică consideraţii de încredere, corectitudine,
putere, concurenţă etc. Aşa cum se va vedea din probele de mai jos, o astfel de complexitate face ca sarcina factorilor de decizie politică să fie una dificilă,
deoarece aceştia au nevoie uneori să implementeze
aşteptări contradictorii sau să ţină cont de atitudini
incompatibile. Este imperios necesar, aşadar, pentru
succesul unei politici anticorupţie – mai ales una care
prioritizează prevenția și nu pedeapsa – să se pornească de la o imagine cât mai detaliată posibil a contextului social din care provine corupţia. O astfel de
cunoaştere reprezintă unul dintre puţinele avantaje
pe care politicienii reformişti o pot avea asupra celor
corupţi.
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1.3.1. Niveluri generale
În 2016, SMC a fost aplicat în cele nouă ţări SELDI – Albania, Bosnia şi Herţegovina (BiH), Bulgaria, Croaţia,
Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia şi Turcia10.
Rezultatele indică faptul că, deşi există diferenţe considerabile între cele mai corupte şi cele mai puţin corupte ţări, nivelul general al corupţiei este suficient de
mare pentru ca aceasta să devină o preocupare serioasă pentru stakeholder-ii bunei guvernări. Din punct de
vedere al dinamicii, SMC constată că nivelul general
al corupţiei în ţările SELDI a scăzut, iar cetăţenii au
devenit mai exigenţi în ceea ce priveşte o guvernare
bună încă de la începutul anilor 2000.
Indicatorul cheie în SMC al coruptibilităţii serviciilor
guvernamentale este presiunea corupţiei: incidenţa
obţinerii de beneficii personale (rente) în mod implicit
sau explicit din partea funcţionarilor publici în relaţiile lor cu cetățenii. Runda SMC din 2016 a constatat că
presiunea scăzuse uşor, dar numai dacă era măsurată
pe o perioadă mai lungă de timp (de la începutul anilor
2000, Figura 2). Deşi acest lucru nu este o îmbunătăţire
majoră, tendinţa generală este de necontestat.
Figura 2. Presiunea corupţiei este în descreştere,
deşi lent*


































%JGFSFO̼B WT
* Ponderea medie a celor care au declarat că li s-a solicitat mită (presiune)
de la funcţionarii publici din Albania, BiH, Bulgaria, Croaţia, Macedonia,
Muntenegru şi Serbia. Diferenţa este calculată prin media studiilor
din 2001 şi 2002, într-o singură pereche şi din 2014 şi 2016 în alta.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI.

Progresul a fost lent şi neregulat, iar corupţia continuă
să fie atât o preocupare majoră pentru publicul larg, cât
şi o practică comună în serviciul public şi la nivelul în10

Activitatea de teren a celei de a patra runde a SMC al SELDI
(cele anterioare au avut loc în 2001, 2002 şi 2014) a fost realizată
în perioada ianuarie-februarie 2016 prin intervievarea unui ansamblu de 9.000 de respondenţi în limba lor maternă. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, concluziile SMC din acest
raport se referă la membrii publicului cu vârsta de peste 18 ani.
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alţilor funcţionari guvernamentali. În ceea ce priveşte
presiunea corupţiei, tendinţa generală ilustrată în Figura 2 contrastează cu o variabilitate mult mai mare –
atât în interiorul ţărilor, cât şi între țări – atunci când
comparăm rezultatele rundelor SMC din 2016 cu cele
din 2014 (Figura 3).
Figura 3.	Modificări ale presiunii corupţiei în funcţie
de ţară*






%JGFSFO̼B

• ponderea celor care nu reuşesc să identifice practici
general acceptate ca fiind corupte drept „corupţie”
(au „gradul redus de recunoaştere” a corupţiei);
• ponderea celor presaţi de funcţionarii publici să dea
mită;
• ponderea persoanelor care ar deveni corupte în situaţia ipotetică în care li s-ar oferi mită în calitate de
funcţionari publici (susceptibilitate);
• ponderea persoanelor care declară că au dat mită în
anul precedent.




Figura 4.	Modificări generale ale nivelurilor corupţiei
(2016 vs 2014)
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI.

Reduceri mai mari s-au înregistrat în special în ţările
cu control sporit din partea UE, dar, de asemenea, cu
un nivel destul de ridicat de presiune a corupţiei – cum
ar fi Bulgaria (membru al UE) sau Muntenegru (în acest
moment, cei mai optimişti cu privire la integrarea în
UE din Balcanii de Vest). Cu toate acestea, îmbunătăţirile generale mici au fost insuficiente pentru a opri valul
de corupţie în ţările SELDI, care rămâne foarte ridicat.
În medie, presiunea corupţiei este de 25,9% – un declin
procentual nesemnificativ din 2014, când media regională era de 27,1%.
Astfel de măsuri cumulate îşi au utilitatea pentru evaluările politice generale, dar trebuie să fie defalcate în
aspecte specifice pentru a putea informa procesul de
elaborare a politicilor publice. Fiind o infracţiune de
oportunitate, corupţia depinde de o multitudine de
factori care modelează comportamentul indivizilor, al
întreprinderilor şi al funcţionarilor publici. Figura 4
vizualizează dinamica combinată a şase variabile din
SMC 11 care măsoară aspectele cheie ale comportamentului corupt:
• cât de probabilă îşi imaginează publicul că va fi presiunea extragerii rentelor (obţinerea unor avantaje
personale) din partea funcţionarilor publici;
• cât de tolerant este publicul faţă de diferitele practici
corupte;
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* Ponderea persoanelor care au declarat că li s-a cerut mită din partea
funcţionarilor publici.

Toate acestea sunt explorate în detaliu mai jos.
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI.

După cum s-a menţionat mai sus, într-un mediu în
care corupţia este o practică comună, diverşii săi indicatori nu sunt în mod necesar la unison. Astfel, în
timp ce în ţări precum BiH, Macedonia, Muntenegru
sau Serbia, toate aspectele legate de corupţie fie se
ameliorează sau se deteriorează împreună, în altele,
evoluţiile sunt amestecate. În special, în cazul în care
toate componentele se schimbă la unison, acest lucru
este însoţit de schimbări concrete în comportament
(mai multă/mai puţină implicare în mită); acolo unde
rezultatele nu sunt concludente, comportamentul abia
s-a schimbat. Există unele valori aberante, cum ar fi
susceptibilitatea în Bulgaria, care sugerează o schimbare a atitudinii faţă de normalizarea corupţiei, care
ar putea fi rezultatul anilor de presiune a obţinerii
de avantaje personale fără o forţă de contrabalansare
susţinută. În acelaşi timp, bulgarii declară, de asemenea, cea mai mică toleranţă faţă de corupţie în ESE,
sugerând că o tendinţă de normalizare este potenţial
reversibilă, deoarece există încă o apreciere a valorilor
de integritate. Rezultatele din Turcia şi Kosovo sunt,
de asemenea, amestecate, mai ales în ceea ce priveşte
atitudinile mai degrabă decât comportamentul. Aceste neconcordanţe aparente au implicaţii importante
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pentru efortul general anticorupţie, deoarece implică faptul că sprijinul pentru reforme ar trebui să fie
cultivat, mai degrabă decât asumat.

1.3.2. Experienţa cu corupţia
Prin urmare, analiza merită o focalizare pe fiecare
dintre aceste aspecte ale corupţiei. După cum s-a menţionat, avantajul SMC al SELDI este acela că compară
experienţele reale cu atitudinile declarate ale publicului. Presiunea corupţiei şi implicarea se bazează pe
experienţele reale ale cetăţenilor din ţările SELDI cu
corupţia şi reflectă contextul general de corupţie întrun mod cantitativ. Acest lucru permite comparabilitatea atât între ţări, cât şi în timp. În ceea ce priveşte
presiunea, indiferent dacă o astfel de presiune a fost
experimentată numai în contacte izolate cu funcţionari publici sau în majoritatea contactelor pe care o
persoană le-a avut cu funcţionarii publici din ţară,
aceste cazuri sunt interpretate drept niste exemple de
presiune ale corupţiei. În plus, o bună măsură a corupţiei trebuie să lumineze ambele părţi ale tranzacţiei
corupţiei – serviciul public şi interesul privat. Astfel,
SMC juxtapune nivelul de presiune din partea funcţionarilor publici cu implicarea auto-raportată în cazul tranzacţiilor de corupţie de către persoane particulare. Acest lucru nu include doar bani (numerar),
dar, de asemenea, cadouri şi favoruri. Chiar şi cazuri
izolate din una dintre cele trei forme de dare de mită
în cursul anului anterior sondajului sunt considerate
drept incidente de corupţie (implicare în corupţie).
Din moment ce tranzacţiile efective sunt puternic
corelate cu presiunea, SMC o consideră, de obicei, pe
acesta din urmă drept un indicator cantitativ primar
pentru nivelurile de corupţie dintr-o ţară.
Figura 5. Presiunea corupţiei în comparaţie cu implicarea
în corupţie, 2016 (%)
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Diferenţele generale dintre ţări – considerabile, aşa cum
reies din Figura 5 – ar putea fi semnificative din punct
de vedere politic, dar nu sunt foarte utile pentru proiectarea politicilor publice, deoarece diferenţele (sociale,
economice, politice, culturale, istorice etc.) sunt atât de
numeroase. Dintr-o perspectivă de elaborare a politicilor, mult mai interesant este ceea ce creează opreliști
între presiune şi acceptarea acesteia. De obicei, ţările
cu o implicare şi o presiune a corupţiei ridicate sunt, de
asemenea, marcate de o rezistenţă scăzută la solicitarea
de a da mită (majoritatea membrilor publicului cărora
li s-a cerut mită au dat). Aparent, o incidenţă ridicată
a rezistenţei – spre exemplu, necedarea în faţa solicitărilor de beneficii personale – nu poate fi susţinută pe
termen lung.
Figura 6.	Amprenta integrităţii: raportul dintre cei
rezistenţi şi cei care se conformează, 2016*
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* Dintre cei care sunt presaţi să mituiască.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Atunci când ne focalizăm pe un anumit comportament,
diferenţele dintre ţări ar putea deveni mai clare. Muntenegrenii, de exemplu, deşi sunt implicaţi în darea de
mită la jumătate faţă de albanezi (Figura 5), au o înclinaţie comparabilă să cedeze cererilor de mită din partea
funcţionarilor (Figura 6).
La fel de important precum frecvenţa tranzacţiilor corupte este şi forma pe care o iau. Mituirea este adesea
definită ca bani care s-au dat direct în mână, iar în unele culturi oferirea de cadouri sau schimbul de favoruri12
nu sunt considerate mită. SMC arată că există unele diferenţe majore între ţări în ceea ce priveşte mijloacele
preferate de a mitui (Figura 7).

4VQVTQSFTJVOJJ JTBTPMJDJUBUTǅEFBNJUǅ
*NQMJDBSF BNJUVJU
12

Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Nu este o chestiune lingvistică de neglijat faptul că în unele limbi
slave din sud nu există nicio distincţie între serviciu şi favoare.
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ţialul de a avea un sprijin real pentru măsurile anti
corupţie.

Figura 7.	Mediul corupţiei, 2016 (%)*
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Natura capricioasă a atitudinilor necesită examinarea
acestora mai în detaliu cu scopul de a înţelege rolul lor
în modelarea climatului anticorupţie. Cea mai mare
influenţă o are gradul de toleranță faţă de diferitele
tipuri de practici corupte. Corupţia este cel mai des
discutată în termeni utilitarişti (stopează creşterea
economică, distorsionează pieţe etc.), dar dimensiunea sa etică este cea care domină în atitudinile publicului. Prin urmare, măsura în care este considerată
(in)admisibilă este importantă pentru tipul de aplicare flexibilă a regulilor de integritate, abordare ce
lipsește în special în ESE. O astfel de aplicare informală este deosebit de valoroasă în mediile în care aplicarea dură a pedepselor nu poate ţine pasul cu proliferarea practicilor corupte.
Figura 8. Gradul de toleranţă în funcţie de ţară, 2016 (%)*
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* Cotele de bani, cadouri şi favoruri nu se adaugă la procentul total
de implicare, deoarece, de multe ori, diferite mijloace de mită sunt
folosite în acelaşi timp.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

În timp ce în Albania banii sunt de departe cel mai des
folosit mijloc de mită (34%, comparativ cu 20% oferire
de cadouri şi 17% acordare de favoruri), în majoritatea
ţărilor SELDI cadourile sunt oferite mai des decât banii.
Mulţi oameni din ESE încă nu consideră cadourile sau
favorurile ca fiind mită. De exemplu, 34% dintre respondenţii din ESE nu consideră că „a da un cadou unui
medic pentru ca acesta să aibă grijă specială de tine”
este un exemplu de corupţie.
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* Ponderea celor care consideră acceptabil pentru politicienii aleşi şi
funcţionarii publici să accepte cadouri, bani, favoruri sau ospitalitate
în schimbul rezolvării problemelor personale.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

1.3.3. Atitudini faţă de corupţie
A face evaluări relevante din punct de vedere al politicilor ale unor activităţi clandestine, cum ar fi corupţia, necesită o anumită ingeniozitate în construirea
metodei de monitorizare. SMC este capabil să suprapună o evaluare a atitudinilor publicului cu privire
la aspectele legate de corupţie peste datele cu privire
la experienţele auto-raportate. Comparând ceea ce fac
oamenii cu ceea ce cred îi permite SMC să identifice
inconsecvenţele – care indică înrădăcinarea corupţiei
drept o practică socială acceptabilă – și să estimeze
nivelul de încredere în instituţiile publice şi poten-

Această măsură ilustrează perfect divergenţa între
acţiuni şi atitudini: în timp ce un nivel ridicat de corupţie administrativă coincide, de obicei, cu niveluri
mai ridicate de acceptabilitate, o toleranţă mult mai
scăzută în Bulgaria decât în Turcia (o ţară cu o incidenţă a mitei considerabil mai mică decât Bulgaria)
subliniază potenţialul atitudinilor de a se abate de la
practică. Acest lucru este probabil influențat de presă
şi de societatea civilă, precum şi de intensitatea efectului de atracție care vine dinspre Uniunea Europeană.
Toleranţa mai scăzută faţă de corupţie ar putea juca,
de asemenea, un rol politic important, deoarece indică
disponibilitatea mai mare de a protesta şi de a vota îm-
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potriva elitelor politice, adăugând o presiune asupra
clasei politice pentru a continua reformele.
Pentru a testa în continuare consecvenţa acestor atitudini, SMC explorează reacţiile persoanelor private la
două situaţii ipotetice: a) acceptarea/respingerea mitei
care a fost oferită din perspectiva funcţionarului public; b) cedarea la o cerere de mită venită din partea
unui funcţionar public corupt care a fost abordat cu o
problemă majoră13. Testarea coruptibilităţii în acest fel
aduce în centrul atenţiei probitatea individului şi clarifică măsura în care individul prețuiește integritatea.
Rezultatele indicatorului susceptibilităţii la corupţie
arată că publicul din ţări cu niveluri similare de dare
de mită are o structură diferită a predispoziţiei către
adoptarea unui comportament corupt.
Figura 9. Susceptibilitatea la corupţie în funcţie
de ţară, 2016
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Figura 10.	Ratele de identificare a practicilor comune
de corupţie, 2016*
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* Legendă: Ridicat – toate sau cele mai multe dintre practicile
de corupţie comune sunt identificate ca atare; Moderat – multe sunt
identificate, dar unele sunt considerate „practici normale”;
Scăzut – puţine practici sunt identificate ca fiind corupţie.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Cu excepţia celor două cazuri deviante – Turcia şi Albania – diferenţele dintre ţări în cadrul indexului de
susceptibilitate nu sunt la fel de pronunţate ca în cazul
celorlalți indicatori de corupţie. Susceptibilitatea este,
de fapt, strâns legată de experienţele reale – nu numai
cei care sunt susceptibili sunt expuşi mult mai des la
presiunea corupţiei, dar printre cei care se confruntă
cu presiunea, cetăţenii susceptibili sunt mult mai predispuşi să cedeze şi să dea mită: doar 18% dintre cei
susceptibili la corupţie cărora li s-a cerut mită au refuzat să dea una, în timp ce mai mult de jumătate (51%)
dintre cei care nu sunt susceptibili şi cărora li s-a cerut
mită au refuzat să dea. Prin urmare, combinaţia dintre
presiune mai mare a corupţiei, resimţită de către publicul susceptibil şi rezistenţa redusă la corupţie a acestora
duce la o diferenţă chiar mai mare în ceea ce privește
tranzacţiile corupte dintre cele două grupuri.
13

Coruptibilitatea autoprofesată se concentrează pe
mită – o formă simplă de corupţie. Forme mai subtile –
şi, prin urmare, insidioase – s-ar putea sa nu ducă la astfel de dileme etice foarte clare. Cu toate acestea, orice
efort anticorupţie se bazează pe o înţelegere comună
a „corupţiei” ca o încălcare evidentă şi incontestabilă a
regulilor şi a încrederii. Prin urmare, orice ambiguitate
ar eroda coeziunea susţinătorilor politicilor anticorupţie. Cu aceste consideraţii în minte, SMC analizează și
gradul de conştientizare al publicului față de diversele forme de corupţie (Figura 10).

Refuzul mitei în ambele situaţii indică o susceptibilitate redusă
la corupţie, acceptarea/darea de mită în ambele cazuri indică susceptibilitate, în timp ce oferirea/luarea de mită într-una dintre
situaţii dar nu în cealaltă indică un comportament mixt.

În timp ce ponderea persoanelor capabile să recunoască
toate practicile de corupţie este, în mod optimist, ridicată în întreaga regiune, cei din segmentul „moderat” ar
trebui să fie grupul ţintă al eforturilor de sensibilizare
cu privire la politicile anticorupție. Ca şi în cazul constatărilor cu privire la alte atitudini legate de corupţie,
şi aici rezultatele diferă în mod substanţial față de nivelurile indicatorilor care măsoară experienţa. Bosniacii
şi croaţii, de exemplu, au niveluri similare de identificare a practicilor corupte în timp ce au rate de implicare
substanţial diferite (Figura 5). Aceste constatări indică, cel puțin, potenţialul de mobilizare a sprijinului
pentru măsurile anticorupţie pentru că oamenii vor
recunoaște o practică coruptă atunci când o vor vedea/
experimenta.

1.3.4. Estimările publicului cu privire
la răspândirea fenomenului
corupţiei
În plus faţă de analiza atitudinilor şi a acţiunilor specifice tranzacţiilor corupte, politica anticorupţie trebuie să fie conştientă și de contextul mai larg al modului
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predominant în care publicul se gândeşte la guvernare. Acesta include aşteptările publicului – mai ales
vizavi de corupţie, precum şi în sens mai larg vizavi de
guvernare – şi percepţiile14 lor cu privire la reputaţia și
integritatea politicienilor şi a funcţionarilor publici în
general. În acest scop, SMC evaluează mai multe aspecte suplimentare ale atitudinilor legate de guvernare în
rândul publicului.
Atunci când au fost întrebaţi dacă este posibil să trebuiască să dea mită unui funcţionar (bani, cadou sau
o favoare), mai mult de jumătate din populaţia ţărilor
SELDI crede că este posibil (Figura 11). Cel mai mare
procent al riscului perceput de presiune a corupţiei se
observă în Bulgaria şi Serbia, unde mai mult de 80%
dintre participanţii la sondaj cred că presiunea este
probabilă. Cel mai mic procent este în Muntenegru, dar
chiar şi acolo aproape 2/3 din populaţie percep presiunea ca fiind probabilă. Acest lucru indică o schimbare
a atitudinilor şi că restabilirea încrederii ar fi mult
mai dificilă decât simpla reducere a nivelului de corupţie administrativă. Este, de asemenea, un semn al
înţelegerii publicului din aceste ţări că aplicarea legii
şi măsurile administrative în sine nu ar fi suficiente
pentru a reduce fenomenul mai complex al corupţiei,
cum ar fi captura statului, dar ar necesita o acţiune
politică susţinută şi unitate pentru schimbare.
Figura 11.	Estimările probabilităţii presiunii corupţiei,
2016 (%)*
#VMHBSJB



4FSCJB



"MCBOJB



.BDFEPOJB



,PTPWP



#J)



5VSDJB
$SPB̼JB
.VOUFOFHSV





* Ponderea celor care consideră o presiune a corupţiei
„foarte probabilă” şi „probabilă”, excluzând „nu foarte probabilă”
şi „nu este deloc probabilă”.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Fezabilitatea reacțiilor birocratice la corupţie este o
altă măsură care reflectă ponderea populaţiei care crede
14

Percepţiile asupra corupţiei – estimări, opinii, credinţe – sunt
adesea contrastate în mod dezaprobator „de realitatea corupţiei”.
În acest fel, criticii spun că sunt la curent cu această „realitate” şi
afirmă că pot recunoaște felul în care diferă de opiniile populare
cu privire la aceasta. De fapt, afirmațiile despre un asemenea decalaj sunt ele însele estimări sau presupuneri ale unor experţi.

în eforturile anticorupţie ale guvernelor lor. Ponderea
mare a celor care cred că corupţia nu poate fi redusă în
mod substanţial indică faptul că politicile anticorupţie
eşuează, cel puţin în mintea alegătorilor. Aceasta este
situația, spre exemplu, în Bulgaria şi Albania, unde mai
mult de 2/3 din public crede că nimic nu se poate face
pentru a reduce corupţia (Figura 12). În doar două ţări
din regiune se pare că există această încredere – Turcia şi Muntenegru, ceea ce este o indicaţie în plus că
transformarea anticorupţiei într-un crez politic este o
opțiune complicată. Această abordare merită din perspectiva utilizării ei pentru a fi ales într-o funcţie publică, dar este puţin probabil ca ea să producă rezultatele
necesare astfel încât să servească drept argumente pentru a fi reales de către votanți. Acest lucru agravează şi
mai mult refuzul politicienilor de a se angaja în politici
anticorupţie şi arată necesitatea unei mişcări sociale
ample pentru menținerea accentului asupra anticorupţiei. În acest sens, rolul UE poate fi acela de a contribui
la susţinerea şi la facilitarea unor astfel de mişcări sociale, prin intermediul unui sprijin suplimentar acordat
societăţii civile şi al acţiunii politice mai îndrăzneţe.
Figura 12.	Estimările publice ale fezabilităţii politicilor
anticorupţie, 2016
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Astfel de niveluri de resemnare şi lipsă de încredere
în guvern ar putea ajuta în explicarea unor discordanțe
în atitudinile discutate mai sus. De exemplu, în contextul bulgar al lipsei de certitudine în capacitatea măsurilor guvernului de a reduce corupţia devine clar de ce
acceptabilitatea foarte scăzută (Figura 8) se combină cu
o susceptibilitate destul de mare (Figura 9) odată ce se
crede că corupţia este regula, indivizii devin mai dispuşi să dea/să accepte mită, chiar dacă ei nu o aprobă
în principiu. Aceste nepotriviri sunt, de asemenea, un
indicator al limitărilor abordării curente ale UE de a
discuta doar la nivelul guvernului despre aplicarea
măsurilor în principal tehnice de combatere a corupţiei,
care par să fie considerate atât de către cetățenii euro-
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peni, cât şi de către alegătorii din ESE drept doar o altă
formă de sprijin pentru establishment. Se pare că acestea
trebuie să fie însoțite de acțiuni vizavi de criteriile politice pentru aderare şi politici mai largi de promovare a
creşterii economice.
Tabelul 1. Coruptibilitatea estimată a funcţionarilor
publici şi a altor ocupaţii, 2016

Funcţionari

Implicarea estimată,
medie regională

Partid politic şi lideri
de coaliţie

68%

Membri ai parlamentului

67%

Miniştri

67%

Lideri politici locali

66%

Agenţi vamali

64%

Judecători

61%

Funcţionari ai ministerelor

59%

Procurori

58%

Agenţi fiscali

57%

Consilieri municipali

57%

Ofiţeri de poliţie

56%

Funcţionari municipali

56%

Avocaţi

56%

Ofițeri investigatori

53%

Funcţionari administrativi
din sistemul judiciar

53%

Doctori

52%

Oameni de afaceri

51%

Funcţionari universitari
sau profesori

42%

Bancheri

36%

Membri ai ONG-urilor

34%

Jurnalişti

34%

Învăţători

19%

Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI, 2016.

Un aspect mult mai discutat despre percepţiile legate de corupţie sunt estimări publice ale nivelului de
coruptibilitate al funcţionarilor publici15. Tabelul 1
vizualizează ponderea celor care cred că cei mai mulţi sau toţi funcţionarii în cauză sunt implicaţi în acte
15

Coruptibilitatea funcţionarilor este evaluată prin întrebări tipice
de percepţie. Publicul este întrebat „cât de răspândită este corupţia printre următoarele grupuri” („aproape toată lumea este implicată”, „cei mai mulţi sunt implicaţi” etc.) sau „care este gradul
de răspândire a corupţiei” în entități publice cheie.

de corupţie. Percepţiile cetăţenilor cu privire la anumite grupuri de funcţionari (sau grupuri profesionale),
precum şi estimările lor cu privire la anumite entități
publice, pot ajuta la localizarea vulnerabilităţilor la diferite niveluri ale variilor sectoare ale statului sau ale
societăţii. Acestea trebuie să fie interpretate, totuşi, în
sensul lor larg, ca un verdict asupra întregului sistem
de guvernare. Astfel, în timp ce ele reprezintă o simplificare a nemulţumirii populare, această nemulţumire
trebuie să fie în continuare dezambiguizată pentru a
explica de ce partidele şi politicienii evident corupţi
din ESE sunt constant realeşi.
Cu un anumit grad de aproximare, se poate spune: cu
cât funcţionarul public este într-o poziţie mai înaltă,
cu atât mai corupt acesta este considerat de către public. Cu puţine excepţii, parlamentarii, liderii de partid
şi miniştrii sunt cei mai corupţi în mintea publicului
din ESE. Oamenii consideră că corupţia este o problemă de putere şi nu doar o lacună tehnică în capacitatea
de aplicare a legii, fapt ce subliniază importanţa unei
acţiuni susţinute împotriva corupţiei la nivel înalt16.
Această viziune coincide în mare măsură cu concluziile experţilor, organelor de supraveghere anticorupţie
şi organizaţiilor internaţionale – captura statului la cel
mai înalt nivel guvernamental reprezintă o problemă
specială în ESE. Aceste atitudini, totuşi, ar trebui evaluate în contextul constatărilor mai detaliate ale SMC,
care indică o anumită măsură de echivoc în opiniile şi
acţiunile publicului larg. Ar trebui subliniat faptul că
imaginea unei minorităţi de pungaşi puternici care pradă o vastă comunitate de cetăţeni oneşti şi harnici este o
minciună populistă.
Variaţiile de ţară în clasamentul corupţiei funcţionarilor sunt semnificative în aprecierea rolului reţelor de relaţii dintre grupurile sociale asupra atitudinilor vizavi
de guvernare. Astfel, de exemplu, în timp ce, în medie,
oamenii de afaceri sunt destul de jos în liga corupţiei,
în ţările mai puţin corupte aceştia sunt în mod special
desconsideraţi – în Croaţia ei sunt consideraţi mai corupţi decât poliţia şi la egalitate cu funcţionarii fiscali,
în timp ce în Turcia se crede că sunt mai necinstiţi decât
liderii de partid. Pe de altă parte, în ţările cu incidenţă mai mare de luare de mită, cum ar fi Albania, numai membrii ONG-urilor, jurnaliştii şi învățătorii sunt
văzuţi ca fiind mai puţin corupţi decât antreprenorii.
Acest lucru are implicaţii politice serioase cu privire
la probabilitatea ca sectorul privat indigen să sprijine eforturile anticorupţie în ţările din regiune, care
16

Aceasta a fost prima şi cea mai importantă recomandare a SELDI
în raportul SELDI 2014. Anticorupţia reîncărcată: evaluarea Europei
de sud-est. Centrul pentru Studierea Democraţiei: Sofia.
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este o mantra auzită de multe ori în discursurile anticorupţie internaţionale. Este o indicaţie suplimentară a
impactului eroziv al corupţiei nu doar în încrederea în
instituţiile democratice, dar, de asemenea, în funcţionarea economiei de piaţă, ambele valori fundamentale ale
procesului de aderare la UE.
Concluzia generală a rundei 2016 a SMC al SELDI este
că politicile care vizează comportamentul corupt la nivel administrativ şi cele care vizează să schimbe încrederea în guvern trebuie să fie urmărite în mod concertat. Dacă nu este completată de o cerere puternică din
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partea publicului pentru integritate în guvern şi îmbunătăţirea susţinută a bunăstării economice, o aplicare
mai strică a măsurilor penale nu poate avea un efect
durabil. Aplicarea legii va fi probabil văzută ca o represiune inutilă atunci când vizează niveluri inferioare guvernamentale sau ca o vânătoare politică de vrăjitoare
atunci când este direcţionată către niveluri mai înalte.
Pe de altă parte, intensificarea măsurilor de consolidare
a gradului de conştientizare nu ar face altceva decât să
alimenteze resemnarea publică dacă nu este însoţită de
eforturi vizibile pentru eliminarea funcţionarilor care
caută să obţină beneficii pentru folosul propriu.

2

Ameninţarea din umbră:
starea economiei subterane
în ESE în 2016

D

acă corupţia guvernului nu poate fi evaluată în mod corespunzător fără a contabiliza
gradul de corespondenţă – sau lipsa acestuia – între regulile oficiale şi normele şi valorile sociale predominante, aceasta nu poate fi înţeleasă
dacă nu se face referire și la sosia sa în economie. Ca şi
în cazul mitei, economia ascunsă/subterană apare atunci
când există o tensiune între intenţiile formale ale legilor
şi regulamentelor şi alegerile zilnice ale persoanelor fizice şi juridice. O economie ascunsă persistentă şi considerabilă indică şi ineficienţa instituţională. Corupţia apare
la întîlnirea dintre economia formală şi informală, atunci
când întreprinderile şi persoanele fizice plătesc o rentă
informală sau capturează instituţii pentru a rămâne ascunse, neconforme sau pentru a facilita legalizarea mai
ieftină şi mai uşoară a produselor sau serviciilor lor.17

pentru 2016 prezentate mai sus au confirmat faptul că
este puţin probabil ca doar politicile anticorupţie în
sine să producă o largă susţinere din partea societăţii
şi simpatia alegătorilor în ESE, cu excepţia cazului în
care sunt incluse în politicile de reformă economică şi
creştere a prosperităţii19. Acest lucru necesită o reorientare a dezbaterii anticorupţie de la pura aplicare a
legii şi îndreptarea ei către o raţiune economică mai
întemeiată, cum ar fi abordarea legăturii dintre corupţie şi economia ascunsă. Acestea ar trebui să fie în
cele din urmă conectate la măsuri mai ample de recuperare a decalajului economic, cum ar fi indicatori de
convergenţă, mai potriviți decât indicatorii de input,
precum deschiderea/transparența guvernului (open
government) sau derularea de afaceri pe termen mediu şi lung, pentru a măsura succesul reformei economice.

Figura 13. Cercul vicios al corupţiei şi economiei ascunse
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Sursa: Centrul pentru Studierea Democraţiei.

Cercul vicios dintre corupţie şi economia ascunsă dăunează creşterii economice prin alimentarea unei concurenţe neloiale, oferind mână de lucru ieftină spre a fi
angajată în afacerile la negru şi la gri, şi perpetuând
în acest fel necontabilizarea unui volum ridicat de resurse financiare şi de altă natură18. Constatările SMC
17

CSD. 2011. Economia ascunsă în Bulgaria şi criza economică globală.
Centrul pentru Studierea Democraţiei, Sofia.

18

CSD. 2015. Finanţarea Crimei Organizate. Centrul pentru Studierea
Democraţiei, Sofia. A se vedea, de asemenea, CSD. 2010. Examinarea legăturilor dintre crimă organizată şi corupţie, Centrul pentru
Studierea Democraţiei, Sofia.

După cum reiese din Tabelul 2, răspândirea practicilor
de afaceri ascunse este suficient de mare în ESE pentru
a le anticipa impactul asupra altor activităţi ilicite. Deşi
există diferite evaluări ale dimensiunii exacte a economiei ascunse, aceasta reprezintă un catalizator pentru
dezvoltarea corupţiei administrative şi politice.
Cu toate acestea, „economia ascunsă” este un concept
larg care cuprinde întreprinderi care variază de la cele
relativ benigne (unde sunt eludate doar reglementări
minore) sau chiar benefice (de exemplu, activităţi economice independente de subzistenţă) la cele pur şi
simplu pernicioase (de exemplu, diferitele pieţe infracţionale).
Acest interval a generat un ansamblu corespunzător
de adjective analitice – de la economia „neobservată”
la „informală” şi chiar „neagră”. În consecinţă, implicarea corupţiei variază, de asemenea, de-a lungul continuumului practicilor ascunse. Acest capitol va analiza
interacţiunea dintre aceste două fenomene, cu accent
pe trei componente ale economiei ascunse, care au fost
identificate ca fiind cele mai dăunătoare pentru dezvoltarea economică şi socială:
19

Legătura inversă între PIB şi corupţie a fost bine documentată în
literatura de specialitate. Pentru o analiză recentă mai cuprinzătoare a se vedea Mungiu-Pippidi (ed). 2013, 2014 şi 2015. Raportul
anticorupţie; Volumul 1: Controlul corupţiei în Europa, Volumul 2:
Anticorupţie în prima linie; şi Volumul 3: Favoritismul guvernului în
Europa, Editura Barbara Budrich, Berlin.
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Tabelul 2.	Estimări ale economiei subterane (pondere din PIB)

Turcia
Croaţia
România
Albania
Bulgaria
Macedonia
BiH
Serbia

‘99
32,7
33,8
34,3
35,7
37,3
39,0
34,3
-

‘00
32,1
33,4
34,4
35,3
36,9
38,2
34,1
-

‘01
32,8
33,2
33,7
34,9
36,6
39,1
34,0
33,2

‘02
32,4
32,6
33,5
34,7
36,1
38,9
33,9
32,7

‘03
31,8
32,1
32,8
34,4
35,6
38,4
33,5
32,1

‘04
31,0
31,7
32,0
33,9
34,9
37,4
33,6
32,0

‘05
30
31,3
31,7
33,7
34,1
36,9
33,3
31,6

‘06
29,5
30,8
30,7
33,3
33,5
36,0
32,9
31,2

‘07
29,1
30,4
30,2
32,9
32,7
34,9
32,8
30,7

‘08
28,4
29,6
29,4
32,1
30,1

‘09
28,9
30,1
29,4
32,5
30,6

‘10
28,3
29,8
29,8
32,6
30,1

‘11
27,7
29,5
29,6
32,3
-

‘12
27,2
29,0
29,1
31,9
-

‘13
26,5
28,4
28,4
31,2
-

Sursa: Diverse surse. 20

Figura 14.	Arhitectura economiei ascunse
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Sursa: Centrul pentru Studierea Democraţiei.

a) mediul de afaceri, care oferă cel mai larg spectru de
oportunităţi pentru prosperitatea economică, şi este
văzut ca fiind afectat atât de corupţia administrativă, cât şi de captura statului;20
b) angajarea în economia subterană, fapt ce creează
riscul excluderii unor importante părţi ale forţei de
20

Date pentru 1999-2007 (cu excepţia Serbiei) de la Schneider, F.,
Buehn, A. şi Muntenegru, C.E. 2010. „Noi estimări pentru economiile subterane din întreaga lume”, Documentul de lucru de
cercetare a politicii Băncii Mondiale 5356; datele pentru Serbia de
la Schneider, F., Krstić, G., Arsić, M. şi Randjelovic, S., 2015. Care
este amploarea economiei subterane în Serbia? În Formalizarea
economiei subterane în Serbia (pp. 47-75). Editura Springer International; toate celelalte date de la Schneider, F., 2013. Dimensiunea şi
evoluţia economiilor subterane în Turcia şi alte ţări ale OCDE din
2003 până în 2013; Unele fapte noi. International Economics Journal,
2 (2), pag. 83-116.

muncă de sub acoperirea statului de drept şi îi plasează pe acești angajaţi într-o poziţie vulnerabilă faţă
de funcţionarii care sunt în căutare de avantaje personale necuvenite şi de interese ilegale de afaceri;
c) evaziunea fiscală, care este posibilă, printre altele,
prin existența mitei şi ineficienţa autorităţilor fiscale;
denotă lipsă de încredere în viabilitatea economică a
unei ţări şi subminează calitatea şi gradul de acoperire al serviciilor publice pe care guvernul îşi poate
permite să le ofere cetăţenilor săi.

2.1. Mediul de afaceri
În ESE, reglementarea excesivă a afacerilor – referitoare
în cea mai mare parte la înregistrare, autorizare şi implementarea regimurilor de autorizare – generează în
mod constant diverse obstacole în calea noilor actori intraţi pe piaţă şi costuri mai mari de derulare a afacerilor.
Acest lucru împinge antreprenorii în sectorul informal
şi/sau îi obligă să recurgă la mită. De asemenea, creează
mecanismele prin care reţelele politice şi de afaceri capturează pieţele şi instituţiile statului pentru a se bucura
de un tratament preferenţial şi beneficii necuvenite monopoliste, chiar dacă, în mod oficial, pieţele pot părea
competitive21. Într-o spirală descendentă, acest lucru
explică apoi alte reglementări şi bariere administrative
suplimentare22.
Corelaţia dintre corupţie şi economia ascunsă nu poate
fi înţeleasă în mod corespunzător fără a face referire la
cadrul mai larg de derulare a afacerilor, inclusiv legi şi
reglementări. Calitatea acestui cadru este afectată de
o serie de factori; în ESE, una dintre principalele pro21

CSD. 2016. Captura statului deconectată: contracararea corupţiei administrative şi politice în Bulgaria. Sofia.

22

SELDI. 2014. Anticorupţia reîncărcată: evaluarea Europei de sud-est.
Centrul pentru studierea democraţiei: Sofia, pag. 91.
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Tabelul 3. Poziţia ţărilor din ESE în principalele clasamentele referitoare la mediul economic

Indicator

Uşurinţa cu care
se poate derula
o afacere

Libertate
economică

Indicele global al
competitivităţii

Rata de creştere medie anuală
reală a PIB pe cap de locuitor
2001 – 2015

Albania

97

59

93

4,4

Muntenegru

46

65

70

3,3

Kosovo

66

84

-

3,3

Macedonia

12

47

60

3,3

BosniaHerţegovina

79

108

111

3,0

Serbia

59

77

94

3,0

Turcia

55

79

51

3,2

Bulgaria

38

60

54

3,9

Croaţia

40

103

77

1,2

România

37

61

53

4,1

Sursa: Banca Mondială, Fundaţia Heritage şi Forumul Economic Mondial.

bleme este captura statului, în urma căreia reglementările şi legile sunt influenţate de interese private sau
de o încrengătură mai complexă de reţele politice şi de
afaceri, care efectiv controlează accesul la procesele de
elaborare a legilor și politicilor din cadrul guvernului.
Un impediment major pentru uşurinţa de a face afaceri şi un factor de facilitare a corupţiei este volatilitatea legislativă și a reglementărilor. Pe de o parte, multe
dintre guvernele ESE au căutat să asigure investitorii
şi finanţatorii internaţionali prin introducerea unor
sisteme simple de cotă unică. Pe de altă parte, administrarea impozitelor rămâne greoaie, fiind lipsită de
sofisticare în abordarea unor caracteristici specifice ale
afacerilor, cum ar fi C&D şi inovare. Schimbarea reglementărilor din cauza problemelor neprevăzute încă se
face haotic în ESE, în cursul anului, fără nicio consultare, prejudiciind astfel predictibilitatea mediului de
afaceri în general.
În Albania, captura statului este considerată o problemă serioasă în ceea ce priveşte sistemul de achiziţii publice, privatizare, precum şi monopolurile economice
în sectoare strategice ale economiei23. Conform unor
studii recente24, două din cinci întreprinderi consideră
că aplicarea legilor este nefavorabilă, în timp ce doar
mai puţin de 1/5 consideră că este favorabilă. BiH are
un cadru legal pe mai multe niveluri, care este adesea
considerat duplicativ. Legile nu sunt adoptate întot23

Transparency International Albania. Ianuarie 12, 2014. AIT prezintă rezultatele Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2013.

24

Amcham, Business Index 2014 – 2015, Albania, http://www.amcham.com.al/amcham-business-index-2014-2015/

deauna în mod transparent, iar punerea lor în aplicare
este întâmplătoare şi contradictorie în cadrul diferitelor
entităţi. Având în vedere jurisdicţii care se suprapun şi
lipsa unei surse centrale de informaţii, este dificil pentru întreprinderi să fie la curent cu noile reglementări25.
Serbia s-a confruntat cu practicile suspecte frecvent
legate de captura statului, cum ar fi acordul pripit cu
privire la propunerile constituţionale, fără nicio dezbatere publică adecvată26, păstrarea „reprezentanţilor”
oamenilor de afaceri influenţi în numeroase funcţii
executive importante, pentru a asigura un tratament
favorabil şi a proteja propriile interese27. În Muntenegru, captura statului se regăseşte în special în privatizarea întreprinderilor de stat28. În Macedonia, aceasta
se manifestă prin reglementări destinate să ofere autoritate discreţionară instituţiilor pentru luarea deciziilor
şi amenzi, prin punerea la dispoziţia autorităţilor de
puteri pentru a pune presiune pe oponenţii politici şi
a prelua controlul asupra societăţilor sau unor întregi
sectoare economice29. Nouă din zece întreprinderi ma25

Departamentul de Stat al S.U.A. 2015. „Declaraţie privind climatul investiţional – Bosnia şi Herţegovina 2015.

26

Centrul pentru Studii Politice Europene. 2007. „Captura statului
şi corupţia larg răspândită în Serbia”, Document de lucru CEPS
nr. 262.

27

Parteneri internaţionali de comunicaţii, „Lupta împotriva monopolului”, 2013, http://icp-co.com/wp-content/uploads/sites/
2/2014/12/the-struggle-against-monopoly.pdf

28

Consiliul Europei. 2015. „Concepte de bază anti-corupţie, un manual de formare”, pag. 17.

29

Institutul European de Politici şi Institutul de Ştiinţe Sociale şi
Umaniste. 2015. „UE revizitează Macedonia: şansele unei noi
abordări?”
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cedonene au declarat că influenţa asupra guvernului a
unor grupuri de afaceri puternice, care au drept scop
protejarea intereselor economice private din Macedonia, este consistentă30. În BiH, managerii întreprinderilor consideră că aspectele ce țin de captura politicilor
și a reglementărilor reprezintă cea mai mare problemă
pentru afaceri31. Kosovo, cea mai nouă ţară din regiune,
are riscuri mai mari de captură a statului decât alte ţări,
deoarece există o combinație între o justiţie mai slabă,
alte instituţii de verificare şi echilibrare şi dependenţa
mai mare de reglementările guvernamentale şi sprijinul financiar: o treime din întreprinderi consideră negocierile informale cu funcţionarii autorităţilor fiscale
drept o practică normală32. În timp ce unele ţări din regiune au fost în măsură să obţină rezultate mai bune cu
privire la indicatorii mai formali ai mediului de afaceri,
în special Macedonia în privinţa uşurinţei cu care se
poate derula o afacere, performanţa generală a regiunii,
atât din punct de vedere al mediului de afaceri, cât şi
al creării oportunităţilor economice pentru cetăţenii săi
a fost insuficientă pentru a declanşa baza economică a
anticorupţiei. Creşterea medie anuală reală a PIB pe cap
de locuitor începând cu anul 2001 a rămas la sau sub
4%, aceasta fiind un motiv suficient pentru a menţine
electoratul moderat de nemulţumit, dar este departe de
creşterea economică generalizată văzută de-a lungul
istoriei în ţările în care s-au implementat reforme anticorupţie susţinute, cum ar fi Estonia, Coreea de Sud,
Singapore sau Chile. Lipsa unui asemenea impact economic în ESE în ultimele două decenii înseamnă că este
puţin probabil ca cercul vicios al corupţiei şi economiei
ascunse să fie rupt de bucla virtuoasă a creșterii economice şi bunei guvernări fără un efort mai mare din partea celor mai importanți actori: guvernele din regiune,
societatea civilă şi Uniunea Europeană.

2.2. Angajarea în economia
	subterană
Angajarea în economia subterană este o formă de victimizare a ocupării, care se practică atât în detrimentul finanţelor publice, cât şi al muncitorului individual.
30

Centrul pentru Studierea Democraţiei şi Centrul de Cercetare şi
Elaborare de Politici. 2015. „Monitorizarea economiei ascunse în
Macedonia: Tendinţe şi opţiuni de politică”, Centrul de Cercetare
şi Elaborare de politici, Skopie.

31

Banca Mondiala. 2005. „Bosnia şi Herţegovina, Studiul de diagnosticare a corupţiei”, pag. 3.

32

UBO Consulting. 2014. „Competitivitatea municipală la Raportul
de Indice 2014”, pag. 28.

Puterea informalității

Piaţa forţei de muncă ascunse este antrenată de o varietate de factori, atât juridici – cum ar fi politicile fiscale
şi de bunăstare socială ale guvernului – cât şi ilegali,
cum ar fi presiunea corupţiei asupra afacerilor. Odată
ce companiile sunt împinse să concureze prin mijloace
corupte, acestea le impun asupra lucrătorilor lor prin
angajarea nedeclarată şi condiţii de muncă precare ce
perpetuează informalitatea şi lasă ample resurse pentru plata coruptă în mâinile companiilor şi persoanelor fizice. Gradul mare de acceptare socială a angajării
în economia subterană în ESE, după cum reiese din
SMC 2016, privează pături largi ale forţei de muncă de
protecţia reglementărilor guvernamentale şi diminuează sprijinul pentru statul de drept. Şomajul este în
continuare la cote ridicate, mai precis în intervalul de
10% în toate ţările din Balcanii de Vest, reprezentând
aproximativ o treime din forţa de muncă din Macedonia şi Kosovo, şi mai mult de un sfert din Bosnia
şi Herţegovina, care, împreună cu mediul economic
precar şi presiunea ridicată a corupţiei în regiune, a
provocat emigrarea continuă către UE, inclusiv în economia ascunsă.
În ciuda interesului considerabil pentru studierea economiei ascunse, nu au existat date comparabile recente
privind ocuparea subterană în ESE. SELDI a umplut
acest gol prin runda 2016 a SMC. Constatările acestei
runde de monitorizare s-au întemeiat pe o definiţie
mai largă a economiei ascunse, în care o persoană este
considerată ca fiind în economia subterană dacă este
implicată în cel puţin una dintre cele şase practici de
mai jos:
• Nu există un contract scris cu angajatorul la locul
principal de muncă;
• Remuneraţia reală pentru luna precedentă prezentului studiu a fost mai mare decât cea scrisă în conFigura 15.	Angajaţi în economia ascunsă în ESE, 2016
(% dintre angajaţi într-o slujbă principală
plătită)
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Sursa: Sondajul Referitor la Economia Ascunsă SELDI, 2016.
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Figura 16. Cotele diferitelor tipuri de angajare în economia subterană din ESE
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Sursa: Sondajul Referitor la Economia Ascunsă SELDI, 2016.

•
•
•

•

tractul existent cu angajatorul principal, dar a fost
convenită verbal cu acesta;
Nu există asigurări sociale la locul principal de
muncă;
Baza pentru asigurările sociale este plătită la nivelul
salariului minim, deşi salariul real este mai mare;
Baza pentru asigurările sociale plătite este suma
scrisă în contract şi nu cea reală primită, care este
mai mare;
Nu există nicio asigurare de sănătate la locul principal de muncă.

În anumite ţări din regiune, unele dintre aceste criterii
nu sunt aplicabile în cazul în care există un contract de
muncă (asigurări sociale şi de sănătate obligatorii); în
altele, capacitatea autorităţilor fiscale de a controla dacă
un anumit contract cu fracţiune de normă trebuie să fie
însoţit de plăţi pentru asigurări sociale şi de sănătate, în
cazul în care persoana contractată nu a fost plătită peste
un anumit prag, variază. Acest lucru lasă loc discrepanţelor şi eludării contribuţiilor de asigurări sociale şi de
sănătate, chiar dacă venitul este declarat, iar impozitul
pe venit este plătit.
Munca în economia subterană în ţările ESE nu numai
că se află la niveluri diferite, dar există varii modele de
ascundere, care necesită soluţii diferite. Spre exemplu,
mai mult de jumătate din totalul forţei de muncă ascunsă din Turcia este alcătuită din persoane fără contracte
oficiale; principalul motiv este evaziunea contribuţiilor la asigurările sociale, care pare a fi tolerată de către
autorităţi. În Serbia, Kosovo şi Albania, mai mult de o
treime dintre persoanele angajate în economia subterană nu au contracte de muncă. Bulgaria – care a abordat
această practică cu ceva timp în urmă printr-o combi-

naţie de politici care au vizat înregistrarea obligatorie a
contractului şi inspecţii ulterioare – se bucură de o rată
scăzută de numai 1% dintre angajaţi şi 4% dintre persoanele angajate în economia subterană fără contracte
de muncă33.
Practic toţi (87%) kosovarii angajați în economia subterană reţin complet contribuţiile de asigurări de sănătate. Acest lucru se corelează cu faptul că kosovarii – în special cei din satele mai mici – sunt destul de
nemulţumiţi de accesul la asistenţă medicală, calitatea serviciilor de sănătate, precum şi corupţia extinsă34. De asemenea, celelalte ţări care se confruntă cu
probleme grave în finanţarea asistenţei medicale prin
intermediul taxelor dedicate sunt Muntenegru şi Albania, unde o treime dintre persoanele care muncesc
în economia subterană nu plătesc deloc contribuţiile
de sănătate şi de asigurări sociale. Bulgaria stă relativ mai bine în acest sector, deşi sumele colectate nu
sunt suficiente pentru a furniza servicii de sănătate de
calitate pentru toată lumea. Asistenţa medicală, este,
probabil, unul dintre cele mai bune exemple pentru
modul în care corupţia erodează încrederea în instituţiile publice, impulsionează ascunderea contribuţiilor la sănătate, fapt ce diminuează şi mai mult
capacitatea guvernelor de a finanţa facturile tot mai
mari din acest domeniu.
În Turcia, aproape jumătate dintre persoanele din
economia subterană plătesc contribuţiile de asigurări
sociale la salariul minim şi economisesc diferenţa
33

CSD. 2006. În pragul aderării la UE: reformele anticorupţie din Bulgaria, Centrul pentru Studierea Democraţiei, Sofia.

34

Uka, F. şi Balidemaj, F. 2013. „Satisfacţia faţă de serviciile de asistenţă medicală şi percepţiile supra prezenţei corupţiei”, PNUD.

34

O dimensiune importantă a practicilor de ocupare ascunsă este integrarea lor în reţelele sociale şi ale colegilor de muncă. Potrivit Sondajului SELDI referitor
la Economia Ascunsă din 2016, 62% dintre şomerii din
ESE cunosc oameni care îşi ascund cel puţin o parte
din venituri, deci există şanse ca aceştia să știe acest
lucru şi să se simtă presaţi să urmeze în mod identic acelaşi model de comportament. În Kosovo şi Serbia există cea mai mică diferenţă între recunoașterea
implicării în economia subterană şi estimarea prevalenţei acestei practici în rândul cercului lor social, în
timp ce în Croaţia şi Muntenegru se înregistrează cea
mai mare diferenţă. O corelaţie care ar putea explica
această situație este aceea a inegalităţii veniturilor: cu
cât este mai mare inegalitatea, cu atât este mai mare
diferenţa (Croaţia şi Muntenegru înregistrează o mai
mare inegalitate, aşa cum a fost măsurată prin indicele Gini, decât Kosovo şi Serbia35). Turcia afişează un
35

Conform ultimelor estimări disponibile ale Băncii Mondiale ale
indicelui Gini, acesta a fost de 44,1 pentru Macedonia (2008), 40,2
pentru Turcia (2012), 36 pentru Bulgaria (2012), 33 pentru Bosnia
şi Herţegovina (2007), 33,2 pentru Muntenegru (2013), 32 pentru
Croaţia (2011), 29,7 pentru Serbia (2010), 29 pentru Albania (2012),
27,3 pentru România (2012) şi 26,7 pentru Kosovo (2013). Valorile
mai mari ale indicelui înseamnă o inegalitate mai mare a veniturilor.

Figura 17.	Integrarea socială a angajării în economia
subterană*
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A fi angajat în economia subterană este uneori o alegere, dar cel mai adesea este influenţată de mediul social imediat al unei persoane (Figura 17). Atunci când
reţelele sociale ale persoanelor care ascund unele
aspecte ale muncii lor cresc suficient, îşi dezvoltă
propria lor morală fiscală: o atitudine faţă de plata
impozitului care justifică implicarea lor în economia
ascunsă. Persoanele fizice angajate în economia ascunsă în ESE sunt mai degrabă tinere, de sex masculin
(62%) şi tind să cunoască mai multe persoane care se
află într-o situație similară. Această structură de vârstă şi sex indică faptul că tocmai cei care ar trebui să
fie responsabili pentru viabilitatea pe termen lung a
sistemului în ESE sunt cei care preferă cel mai mult
să stea departe de el, ceea ce poate fi, de asemenea, o
indicaţie a faptului că această atitudine este și una de
protest împotriva serviciilor guvernamentale corupte
şi defectuoase.

decalaj invers: mai mulţi oameni recunosc implicarea
în economia ascunsă decât estimează că cei din cercul
lor social sunt de asemenea implicați. Stratificarea are
diferite modele de reţea şi ţări cu aceleaşi niveluri de
diferenţiere a venitului ar putea avea un nivel diferit
de interconexiune sau atomizare a societăţii. În acelaşi
timp, Macedonia are o inegalitate mai mare a veniturilor, dar un decalaj mai mic cu privire la estimarea
prevalenței implicării în economia subterană, fapt ce
ar putea fi explicat prin gradele mai scăzute de separare în ţările mai mici, unde reţelele sociale sunt mult
strânse indiferent de inegalitatea veniturilor.

$S

faţă de salariul integral primit; între 35% şi 38% dintre persoanele aflate în aceeași situație din Serbia şi
BiH fac acelaşi lucru. Acestea sunt resurse considerabile, care apoi concurează pe piaţa nereglementată
din sectorul privat sau sunt folosite pentru a da mită
în vederea obținerii unei mai bune asistenţe medicale, subminând coeziunea socială şi încrederea în acest
proces.

Puterea informalității

1POEFSFBQFSTPBOFMPSEJOFDPOPNJBTVCUFSBOǅ
1POEFSFBQFSTPBOFMPSBMDǅSPSDFSDTPDJBMÏǲJBTDVOEFWFOJUVSJMF
* Decalajul dintre participarea auto-raportată în economia ascunsă
şi estimarea implicării cercului social al cuiva. Excluzând cota
„Nu ştiu/Nu răspund”.
Sursa: Sondajul Referitor la Economia Ascunsă SELDI, 2016.

În majoritatea ţărilor, persoanele câştigă mai mult în
sectorul formal decât în cel ascuns, în ciuda impresiei
opuse care este larg răspândită. Diferența de câștig este
de 50% în BiH şi aproape o treime în Albania. Dimensiunea acestei diferențe depinde de mai mulţi factori,
inclusiv rata şomajului, caracteristicile sistemelor de
asigurări sociale, precum şi sectoarele ocupării forţei
de muncă. În Bulgaria şi Kosovo diferența este negativă, cu toate că în Bulgaria aceasta nu este semnificativă din punct de vedere statistic. Această constatare
sugerează că a rămâne în economia subterană poate fi
o alegere raţională în unele ţări (nimeni nu va accepta
în mod voluntar să câștige un salariu mai mic multă
vreme, ceteris paribus), indicând astfel deficienţele instituţionale sau de reglementare. O remuneraţie mai
mare şi mai multe locuri de muncă formale sunt legate
de istoricul educaţional şi abilităţi deoarece lucrătorii
cu diplome avansate lucrează mai degrabă în economia
formală. Constatarea cu privire la existenţa unui venit
mai mare în economia formală este în conformitate cu
un studiu mai detaliat care compară pe decile venitul
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Sursa: Sondajul Referitor la Economia Ascunsă SELDI, 2016.
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Figura 19. Presiunea corupţiei resimţită de persoanele
aflate în diferite situaţii de ocupare, 2016

#J

Figura 18.	Diferențele de venit din economia formală
vs. economia ascunsă, 2016

sondajul SELDI referitor la economia ascunsă din 2016,
34% dintre cei care muncesc la negru s-au confruntat cu
presiunea corupţiei, comparativ cu 29% dintre persoanele din sectorul formal. Șomerilor este cel mai puțin
probabil a li se cere mită – doar 22% dintre aceştia s-au
confruntat cu presiunea corupţiei.

#V

din ocuparea formală şi informală în Muntenegru36.
Cea mai mică decilă în economia informală câştigă 36%
din venitul mediu a celei mai mici decile din economia
formală. În decilele superioare decalajul se îngustează,
dar veniturile din economia informală nu depăşesc niciodată pe cele ale economiei formale.

35

"OHBKB̼JÏOFDPOPNJBBTDVOTǅ
"OHBKB̼JÏOFDPOPNJBGPSNBMǅ
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Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei SELDI 2016 şi Sondajul Referitor
la Economia Ascunsă SELDI, 2016.

Dacă porţiuni considerabile ale forţei de muncă activează perioade lungi de timp în economia informală, acest
lucru poate rezulta în schimbări esenţiale ale atitudinii
față de guvernare. De exemplu, studii aprofundate longitudinale cu privire la munca informală în Muntenegru
au arătat că 19% dintre persoanele angajate în economia
subterană au activat 15 ani şi chiar și mai mult în același
loc de muncă37 (nu există studii longitudinale similare
pentru alte ţări din Balcanii de Vest, dar dovezile empirice confirmă același model). Încrederea în instituţiile guvernamentale din partea familiilor care sunt angajate pe
termen lung în economia ascunsă ar fi nociv de scăzută
şi, în anumite cazuri, s-ar transforma într-o neîncredere
activă şi chiar opoziţie, mai ales dacă este accentuată de
prezenţa unor tensiuni etnice în ţară. Astfel, ca şi în cazul
implicării în corupţie, discutată mai sus, acest lucru ar
putea duce la o situaţie în care o mare parte a publicului
ar nega pur şi simplu conformarea cu regulile formale.

Diferenţa de presiune a corupţiei între angajaţii din economia formală și subterană nu este relevantă din punct
de vedere statistic în Albania, Kosovo şi Turcia (acolo
presiunea corupţiei asupra celor din economia ascunsă este mai mică decât asupra celor activi în sectorul
formal). Este posibil ca în Albania valorile extreme ale
presiunii corupţiei şi cele ale muncii la negru în Kosovo
şi Turcia să estompeze fenomenul. O altă explicaţie ar
putea fi faptul că unii dintre cei care desfăşoară o activitate oficială în Turcia (munca în sectorul public este de
aprox. 15%) exercită presiunea corupţiei sau că rudele
şi alte reţele sociale joacă un rol mai important şi nu
modalitatea angajării. Cu toate acestea, în BiH diferenţa presiunii corupţiei între cele două grupuri este mai
mare de 25%. Diferenţe semnificative există, de asemenea, în Muntenegru (diferenţă de 14% în presiunea corupţiei), Croaţia (11%) şi Serbia (10%).

Aranjamentele muncii la negru plasează oamenii într-o
poziţie vulnerabilă. Prin urmare, nu este surprinzător
faptul că aceştia sunt cel mai adesea supuşi presiunii
corupţiei – atât din cauza incidentelor legate de muncă
(inspecţii care descoperă nereguli sau corupţia iniţiată
de afaceri), cât şi cele legate de domiciliu (accesul la sănătate, finanţare şi la educaţie necesită plata asigurărilor
sociale şi de sănătate, salarii mari înregistrare etc.). În

Politici care facilitează migrarea grupurilor de companii care se bazează pe reţelele complexe de relaţii sociale, inclusiv pe investiţii informale prin remitenţe (cum
este situația în Macedonia, Kosovo şi BiH), din sectorul
subteran în cel formal ar putea fi mai eficiente decât
raidurile inspectorilor de muncă şi fiscali (s-a dovedit
că acestea stimulează conformarea numai temporar şi
doar augmentează prevalența presiunii corupţiei).

36

PNUD. 2016. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană pentru Muntenegru, Munca informală: de la provocări la soluţii.

37

Ibid, pag. 71.
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2.3. Respectarea
	obligaţiilor fiscale
şi evaziunea
Cu toate că metodologiile de evaluare a ecartului de
impozitare (tax gap) şi a componentelor sale variază,
nu prea există îndoieli că o parte considerabilă a taxelor
datorate în ţările din ESE este reţinută prin fraudă şi
evaziune. Ca şi în cazul muncii la negru, acest lucru
creează un mediu fertil pentru practicile corupte.

şi vamali. Absenţa monitorizării creşte probabilitatea ca
agenţii fiscali şi vamali să se implice în practici corupte.
Serviciul de Audit Fiscal (TAS) din Turcia, de exemplu,
suferă din cauza personalului insuficient: un total de
9.205 de agenți sau 0,6 la 1.000 de locuitori la sfârşitul
anului 2015, în timp ce raportul este de 1,3 în Franţa şi
1,5 în Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, TAS poate
efectua doar un număr limitat de inspecţii şi investigaţii, iar companiile ştiu că probabilitatea de a fi prins la
întâmplare este minimă, astfel încât sunt mai predispuse să sub-raporteze sau supra-raporteze cu scopul de a
minimiza povara fiscală.

Figura 20.	Estimările deficitului fiscal în ESE, 2013
Tabelul 4.	Investigaţii fiscale în Turcia
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Sursa: Asociaţia Albaneză pentru Impozitare, 2014.

Din perspectiva publicului, gradul de guvernare integră dintr-o ţară, inclusiv nivelul corupţiei, afectează
tendinţa persoanelor fizice şi juridice de a adopta un
comportament ilegal, cum ar fi evaziunea fiscală. Din
punctul de vedere al guvernului, o varietate de factori
sunt văzuți a contribui în mod direct la propagarea corupţiei în administraţiile fiscale şi vamale, precum gradul de libertate al agenţilor fiscali şi vamali, complexitatea procedurilor fiscale, lipsa monitorizării, angajamentul conducerii politice de a lupta împotriva corupţiei şi
contextul general din sectorul public. Agenţii fiscali şi
vamali sunt desemnaţi, de obicei, într-o zonă geografică
specifică de operaţiuni. Pentru un anumit contribuabil
(companie), agentul fiscal sau vamal reprezintă întregul
departament fiscal/vamal. Această putere discreţionară
le conferă agenţilor fiscali şi vamali posibilitatea de a
crea relaţii cu firme (contribuabili) care de multe ori implică corupţie. SMC a demonstrat în mod constant că
pentru toate ţările din ESE, agenţii fiscali şi vamali sunt
clasaţi printre profesiile cu cel mai mare risc de corupţie, ceea ce reprezintă încă o indicaţie a legăturii directe
dintre corupţie şi economia ascunsă.
Lipsa de resurse, în principal umane, împiedică guvernele ESE să monitorizeze în mod eficient agenţii fiscali

Număr de
contribuabili
investigaţi

Rata

2013

2.460.281

71.352

2,90%

2014

2.472.658

55.284

2,24%

2015

2.527.084

58.676

2,32%

* Impozitul pe venit şi pe profit.
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Sursa: VDK Faaliyet Raporu 2015, pag. 43.
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Într-un alt exemplu, un studiu recent din Kosovo38 a constatat că aproape 63% dintre companii sunt sigure că în
cazul în care decid să se sustragă de la impozitare, ar putea face acest lucru cu uşurinţă, fără a fi prinse, bazânduse probabil pe posibilitatea de a da mită agentului de inspecţie fiscală. Situaţia este similară în alte ţări din ESE.
Cu toate că tarifele amenzilor sunt corelate pozitiv
cu respectarea obligaţiilor fiscale, un nivel ridicat al
amenzilor poate avea şi efecte contrare celor scontate
în cazul în care companiile consideră că pedeapsa nu
este credibilă. De asemenea, face corupţia mai probabilă, mai ales atunci când birocrația este stufoasă și greoaie. Un exemplu pentru simplificarea procedurilor şi a
tranzacţiilor este Croaţia: pe parcursul anului 2013, guvernul a crescut monitorizarea tranzacţiilor în numerar
prin introducerea de case de marcat on-line („proiectul fiscalizare”), care a avut un impact evident asupra
îmbunătățirii colectării taxelor comparativ cu 2012
(ca procent din PIB). În ianuarie 2014, a fost introdusă
o declaraţie fiscală simplificată, înlocuind cinci formulare existente, permiţând ca informaţiile privind plăţile
fiscale să fie transmise în timp real către administraţia
financiară39. Astfel de proiecte sunt bune exemple ale
38

Institutul Riinvest. 2013. A plăti sau a nu plăti: o perspectivă de afaceri asupra caracterului neoficial în Kosovo, p. 8.

39

Comisia Europeană. 2014. „Raportul de convergenţă”, seria Economie Europeană, Nr. 4.

Ameninţarea din umbră: starea economiei subterane în ESE în 2016

37

Figura 21.	Estimările publicului privind rata corupţiei în rândul funcţionarilor fiscali din ESE, 2016*
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* Excluzând cota „Nu ştiu/Nu răspund”.
Sursa: Sistemul de Monitorizare a Corupţiei MALDI, 2016 şi Sondajul Referitor la Economia Ascunsă SELDI, 2016.

unei potențiale legături pozitive între scăderea simultană a economiei subterane şi a motivației implicării în
corupţie.
În Macedonia, rapoartele cu privire la linia telefonică
de urgenţă a Oficiului de Venituri Publice au arătat că
evaziunea fiscală şi neemiterea bonurilor fiscale au fost
principalele tipuri de încălcări (78% dintre toate raportările). Începând cu 2014, Macedonia aplică, de asemenea, o soluție tehnică care stabileşte o legătură directă între casele de marcat care adună în timp real date
despre tranzacţiile efectuate la punctul de vânzare și
Oficiul de Venituri Publice40.
În timp ce Bulgaria (în prezent şi în trecut), Croaţia şi
Macedonia (recent) şi Albania (planificat) se concentrează pe tehnologie, Muntenegru şi Kosovo se concentrează pe creşterea gradului de conştientizare cu privire la
finanţele publice şi respectarea obligaţiilor fiscale prin

40

CSD şi Centrul de Cercetare şi Elaborare a Politicilor. 2014. „Vânarea Umbrelor – Dinamica evaziunii fiscale în Macedonia” Sinteză
politică nr. 33, pag. 6.

diverse campanii. Campaniile au drept scop implicarea
la o scară mai largă a publicului, aceasta fiind o abordare soft a necesității impunerii normelor de integritate
în societate. Cu toate acestea, publicul pare să fie suficient de conştient şi sensibil atunci când vine vorba
de corupţia din rândul funcţionarilor fiscali: un sfert
dintre respondenţii sondajului SELDI au considerat că
aproape toţi agenţii fiscali au fost implicaţi în acte de
corupţie, iar 37% au considerat că cei mai mulţi dintre ei au fost implicaţi. Ofiţerii vamali sunt în general
evaluaţi similar cu autorităţile financiare, cu excepţia
Albaniei şi a Bulgariei, unde oamenii percep corupţia
din vămi drept mult mai mare. Printre altele, estimările cu privire la corupţia din rândul funcţionarilor
administraţiilor financiare ar putea reflecta sensibilităţi publice mai mari vizavi de aceste servicii guvernamentale – un considerent care trebuie luat în considerare atunci când se decide asupra sectoarelor prioritare pentru măsurile de implementare a integrităţii.
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Întreruperile de energie:
guvernanța sectorului energetic
şi captura statului în ESE

P

uterea corupe în mai multe privinţe. Deoarece
guvernele din ESE deţin, reglementează şi/sau
supraveghează practic toate aspectele ce țin de
sectorul energetic, orice formă de proastă guvernare reverberează în întreaga economie şi societate.
Energia este unul dintre sectoarele critice, expusă unor
riscuri mari de corupţie și de captură a statului care ar
trebui abordată cu prioritate41. Tipurile de rente care
pot fi extrase din sectorul energetic permit intereselor
speciale să influențeze factorii decizionali ai guvernului într-o asemenea măsură încât pot duce la subminarea totală a unei politici energetice în interesul comun – „o provocare majoră pentru guvernare este lipsa
unui acord politic cu privire la [politici pentru] energia
naţională pe termen lung, cu instrumente financiare de
sprijin adecvate, care ar reduce luarea deciziilor ad-hoc,
de multe ori suspectate a fi influențate de interese politice şi economice private”42.
Oportunităţile şi resursele pentru practicile ilegale
şi/sau gestionare defectuoasă în acest sector sunt ample, în timp ce constrângerile interne şi condiţionările
externe rămân insuficiente pentru a depăşi riscurile
de securitate energetică şi vulnerabilităţile sectoriale. Printre cele mai importante deficite de guvernare
în sectorul energetic în ESE sunt riscurile de corupţie
larg răspândite în gestionarea defectuoasă a întreprinderilor de stat (ÎS), neregulile din contractele de
achiziţii publice şi progresul lent în liberalizarea şi
demonopolizarea sectorului energetic, factori ce izolează reţelele corupte de forțele perturbatoare ale pieței
libere43. Eșecul în a permite concurența în acest sector
a fost augmentat de implicaţiile negative ale înfruntării
economice şi geopolitice dintre UE şi Rusia în regiune,
pe de o parte, şi dependenţa partidelor politice de finanţarea venită din partea unor societăţi care operează
în sectorul energetic pe de altă parte. Proiectele energetice la scară largă în întreaga regiune au fost exploatate de către grupuri oligarhice locale cu scopul de a-şi
spori avuţia în detrimentul priorităţilor naționale de
politică energetică.
41

SELDI. 2014. Anticorupţia reîncărcată: evaluarea Europei de sud-est of.
Centrul pentru Studierea Democraţiei: Sofia, pag. 19.

42

CSD. Septembrie 2015. Guvernare transparentă pentru o mai mare
securitate energetică în ECE, Informare politică nr. 58, pag. 1.

43

A se vedea în continuare SELDI. 2016. Guvernarea energetică şi riscurile capturii statului în Europa de sud-est: raport de evaluare regională. Centrul pentru Studierea Democraţiei: Sofia.

3.1. Guvernanţa
	corporatistă
	a întreprinderilor
	de stat
În ESE, implicarea considerabilă a guvernelor în economie impune aplicarea consecventă a standardelor de
guvernanţă corporatistă în managementul ÎS. Acest lucru este necesar pentru a ne asigura că societăţile sunt
profitabile, gestionate eficient şi că riscurile de corupţie sunt evitate. Cercul vicios al tarifării subvenţionate,
sărăciei energetice, ineficienţei energetice şi nivelului
scăzut al investiţiilor în modernizarea infrastructurii
poate fi, în cazul în care nu este eliminat, cel puţin atenuat prin impunerea unor structuri solide şi proceduri
de gestionare transparente şi independente.
O mai bună guvernanţă corporatistă a ÎS conduce nu
numai către beneficii la nivelul companiei, dar, de asemenea, la nivel de stat44. Mai precis, reforma guvernanţei are impact asupra performanţei operaţionale a ÎES,
în sensul că productivitatea muncii, tarifele şi, cel mai
important, amploarea şi calitatea serviciilor acestor întreprinderi tind să se îmbunătăţească în cazul în care
există un cadru legal şi de proprietate robust, conducere şi personal profesionist, disciplină fiscală, un bun
management al performanţei şi monitorizării şi un grad
ridicat de transparenţă, atât în mod voluntar (rapoarte
de activitate, prezentări de informaţii), precum şi prin
audituri. Practica a demonstrat că ÎS pot de fapt economisi bani printr-o mai bună guvernare şi, prin urmare,
îşi pot redirecţiona resursele acolo unde este cea mai
mare nevoie de ele, cum ar fi infrastructura sau proiecte care vizează creşterea eficienţei energetice45. O mai
bună guvernanţă înseamnă, de asemenea, creşterea veniturilor pentru stat prin dividende anuale încasate de
la ÎS puternice din punct de vedere financiar.
Reglementările şi practicile guvernării corporatiste a
ÎS din ESE nu respectă cele mai bune standarde internaţionale. De exemplu, un indicator foarte important
al activităţii corespunzătoare a directorilor generali ai
44

OCDE. 2015. OCDE Orientări privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat, ediţia 2015, editura OECD, Paris.

45

Grupul Băncii Mondiale. 2014. Guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat. Un set de instrumente, pag. 16-17.
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acestor întreprinderi este procesul de angajare a acestora. Disponibilizările şi angajările arbitrare indică management public deficitar. Cazurile care indică legături
între directorii generali şi consiliile de administraţie cu
partidele politice sunt chiar şi mai problematice. În majoritatea ţărilor din regiune, consiliile de administraţie
ale ÎS sunt numite de partid – există dovezi a cel puţin
27 de politicieni care sunt prezenți în consiliile ÎS din
ţările SELDI. În multe cazuri, aceste numiri reprezintă o
recompensă pentru membrii de rang înalt ai partidelor
politice. În Serbia şi Albania, de exemplu, repartizarea
numirilor în consiliile întreprinderilor publice între
partidele politice după alegeri, în cadrul unor acorduri
de împărţire a puterii, a devenit o practică comună46.
În Macedonia, scandalul recent al interceptărilor convorbirilor telefonice a dezvăluit modul în care şeful cabinetului Primului-ministru ar fi ordonat directorului
general al ELEM – un producător de energie electrică şi
furnizor en-gros – să angajeze oameni aflați pe o listă
pregătită de Ministerul de Interne.
ÎS din regiune nu dispun de norme transparente şi
proceduri de luare a deciziilor eficiente cu privire la
raportul cost/beneficiu în timp ce presiunea politică
este exercitată în beneficiul reţelelor clientelare. În unele cazuri, a fost instituit cadrul corect de guvernanţă
corporatistă, dar regulile nu sunt puse în aplicare în
mod eficient. În cazul Turciei, statul gestionează ÎS prin
intermediul instrucţiunilor explicite şi directe adresate
directorilor generali. În plus, Ministerul Energiei şi al
Resurselor Naturale şi Parlamentul menţin controlul
asupra ÎS prin bugetul lor, iar ministerul are autoritatea
de a solicita un buget pe termen lung în locul unuia
anual.
Sistemul actual de guvernare a întreprinderilor de stat
din ESE este predispus la abuzuri în ceea ce priveşte
fondurile publice şi la riscuri de corupţie. Monitorizarea unui mecanism de raportare cuprinzător din partea
publicului este, prin urmare, necesar pentru a creşte
transparenţa guvernării şi îmbunătăţirea managementului ÎS. Multe companii din regiune nu doar că nu şiau publicat rapoartele financiare anuale pentru 2014
şi 2015, dar nici nu au furnizat date istorice înainte de
2009/2008. Cele mai multe companii prezintă un volum
46

Agenţia Anticorupţie din Serbia a impus eliberarea din funcţie
a directorului Srbijagas din cauza unui conflict de interese. Motivul este acela că acesta era, de asemenea, preşedintele camerelor de supraveghere ale depozitelor subterane de gaze Banatski
Dvor şi ale companiei de asigurări pe acţiuni Sogaz, precum şi
membru al Consiliului de Supraveghere al Yugorosgaz. În plus,
este directorul companiei South Stream (SELDI. 2016. Guvernarea
energetică şi riscurile capturii statului în Europa de sud-est: raport de
evaluare regională. Centrul pentru Studierea Democraţiei: Sofia).

Puterea informalității

minim de informaţii financiare şi nu oferă nicio analiză detaliată a activităţilor lor sau a deciziilor recente
de management. Rapoartele financiare încărcate pe paginile web omit informații despre cash flow şi/sau informaţii neconsolidate despre fluxul banilor. În schimb,
bilanţurile companiilor furnizează doar fluxurile libere
de lichidităţi pentru perioada de raportare. Unul dintre
cele mai grave studii de caz din regiune a fost acela al ÎS
albaneze, care nu îşi publică deloc situaţiile financiare
pe site-uri. În plus, cele mai multe ÎS din regiune nu publică o prezentare detaliată a activităţilor curente legate
de proiectele lor energetice. Informaţiile despre achiziţiile publice ale ÎS sunt, de asemenea, limitate. Adesea
este aproape imposibil să se găsească date despre licitaţiile dintr-un anumit an pentru că informaţii cu privire
la diverse contracte lipsesc sau, în conformitate cu legislaţia naţională, sunt considerate sensibile din punct
de vedere comercial.

3.2. Riscurile de corupţie
	în achiziţiile publice
	din sectorul energetic
Achiziţiile publice au fost în mod tradiţional vulnerabile la presiunile corupţiei în democraţiile tinere în special atunci când este vorba de licitaţii mari şi lipsa concurenţei, ceea ce este tipic pentru sectorul energetic. În
cadrul acestuia, achiziţiile publice joacă un rol important într-o serie de activităţi, de la construirea infrastructurii la scară largă la achiziţionarea materialelor şi
a serviciilor financiare, la acordarea de consultanţă. Întreprinderile energetice se numără printre cei mai mari
achizitori publici din regiune, atât în ceea ce priveşte
contractele de achiziţii publice atribuite, precum şi în
ceea ce priveşte cheltuielile.
În cazurile în care operatorii energetici sunt şi autorităţi contractante, datorită uşurinţei procedurilor de reglementare pentru autorităţile contractante sectoriale
(reglementarea utilităţilor), corupţia se manifestă prin
utilizarea pe scară largă a procedurilor restrictive (lipsa
concurenţei/accesul limitat la piaţă), licitații personalizate (cu specificaţii tehnice extrem de individualizate),
deviaţie în punerea în aplicare a contractelor (majoritatea lucrări şi bunuri care sunt consumate pe scară largă
de către furnizorii de energie), nerespectarea specificaţiilor tehnice sau a standardelor de calitate descrise în
termenii şi condiţiile ofertei, contracte fictive (lucrări,
bunuri şi servicii) care nu au fost niciodată puse în aplicare. Chiar şi în cazurile în care procesele competitive
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de licitaţie sunt utilizate pe scară largă (mai degrabă decât detaliată), caietele de sarcini şi termenii şi condiţiile
vădit impracticabile lasă loc pentru negocieri post-licitaţie cu ofertanţii şi mite ulterioare.
Factorii majori care contribuie la riscuri de corupţie
sporită în achiziţiile publice din sectorul energetic
din ESE pot fi rezumaţi după cum urmează:
• importante interese economice aflate în joc, lobbyurile politice puternice şi resurse financiare substanţiale implicate în sectorul energetic;
• lipsa unei concurenţe reale şi gradul ridicat de monopolizare a segmentelor individuale din firmele de
construcţii, de întreţinere şi inginerie din sectorul
energetic;
• lipsa de transparenţă, de conştientizare publică şi
evaluare independentă de către experţi, plus acces
restricţionat la informaţii din motive de securitate
naţională;
• complexitatea tehnică a sectorului energetic;
• ponderea contractelor de achiziţii publice necompetitive în sectorul energetic, care este în mod sistematic mai mare decât ponderea contractelor competitive din tot restul economiei.47
Lipsa de transparenţă în gestionarea achiziţiilor publice
este unul dintre cei mai clari indicatori ai unei guvernări compromise48. Cu toate că datele privind contractele de achiziţii publice se află la dispoziţia publicului,
informaţii privind achiziţiile publice specifice sectorului energetic sunt limitate, fapt ce împiedică comparaţii între sectoare şi ţări. Albania este un exemplu tipic,
deoarece ÎS nu publică informaţii suficiente cu privire
la ofertele emise. Datele cu privire la plângerile vizavi
de gestionarea incorectă a achiziţiilor publice sunt mai
specifice, dar sunt lipsite de detalii şi nu oferă o bază
pentru concluzii relevante. Un alt exemplu este Kosovo, care furnizează date privind societăţile care încheie
contracte de achiziţii publice, precum şi informaţii cu
privire la oferta cea mai mică şi la procesul de achiziţie, dar omite cauzele pentru respingerea candidaţilor
și numele acestora nu sunt făcute publice. Informaţiile cu privire la achiziţiile publice în sectorul energetic
47

CSD. 2014. Guvernanţa Sectorului Energetic şi (In)securitatea energetică în Bulgaria, Centrul pentru Studierea Democraţiei: Sofia.
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Datele insuficiente şi nesigure constituie un impediment major
în identificarea problemelor de guvernare şi în elaborarea unor
răspunsuri politice adecvate, ca să nu mai vorbim de comparaţii
transfrontaliere corecte. În acest sens, un avantaj potenţial important este prezenţa voluntară a unei ţări în cadrul iniţiativei Open
Government Parnership. Cu toate acestea, în unele state SELDI
participante, progresul a fost lent şi neuniform, deoarece acesta
este un angajament fără caracter juridic obligatoriu asumat de guvernele naţionale unele faţă de celelalte şi cetăţenii acestora.
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din Serbia sunt, de asemenea, precare, deoarece date
agregate pentru întregul sector nu există în Biroul de
Achiziţii Publice şi pentru că, din cauza Legii Achiziţiilor Publice, licitaţiile nu sunt obligatorii în cazul care
rezultă din acorduri internaţionale. În mod similar, în
Muntenegru, datele despre achiziţiile publice specifice
sectorului energetic sunt disponibile numai prin intermediul solicitărilor care fac apel la dreptul la informaţii
de interes public. Singurele rapoarte complete în Muntenegru sunt rapoartele anuale individuale ale autorităţilor contractante pentru care nu există nicio obligaţie
legală de a fi publicate, precum şi raportul consolidat
pentru toate autorităţile contractante, care este elaborat anual de către Administraţia de Achiziţii Publice. În
plus, în Muntenegru legea reglementează procedurile
până la momentul semnării contractului, în timp ce punerea în aplicare a contractelor nu este controlată. Rezultatul constă în furnizarea de informaţii care nu sunt
de încredere, precum cele referitoare la bugetul pentru
achiziţii al companiei naţionale de energie EPCG vizavi
de care Administraţia de Achiziţii Publice şi compania
publică cifre diferite (Tabelul 5). Această situație ne
face să ne întrebam dacă diferenţa dintre sumele raportate de către guvern şi cele ale companiei de stat este
rezultatul necontabilizării sau irosirii unor fonduri sau
pur şi simplu un semn de neglijenţă.
Tabelul 5.	Incoerenţă în raportarea bugetului de achiziţii
publice din partea companiei energetice
de stat EPCG din Muntenegru în 2012

Buget
planificat

Buget
finalizat

EPCG

€141.514.376

€86.168.074

Administraţia de
Achiziţii Publice

€174.575.497

€138.216.835

Sursa: Portalul de Achiziţii Publice din Muntenegru, (bugetul planificat) şi
Raportul anual de achiziţii publice al EPCG pentru 2012 (bugetul finalizat).

3.3. Restricţionarea
	concurenţei
Un semnal de avertisment comun în regiunea ESE în
domeniul achiziţiilor publice de energie este restricţionarea concurenţei în cadrul licitaţiilor. Autorităţile
contractante introduc adesea excepții şi definesc criterii
exclusive cu scopul de a limita concurenţa. Criteriile de
excludere sunt adesea adaptate pentru a se potrivi profilului unei societăţi specifice prin influenţarea proce-
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Tabelul 6. Contracte de achiziţii ale ELEM (2009 – 2014)

Nr. contracte:
Procedură deschisă

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nr.
contracte
(‘09-‘14)

Total (€)

Procent

384

406

362

336

214

209

1911

373.432.008

46,8%

Procedură
restricţionată

13

3

5

1

0

0

22

29.253.698

3,7%

Procedură negociată
fără publicarea
prealabilă a anunțului
de participare

39

37

29

82

137

70

394

106.265.053

13,3%

Procedură negociată
cu publicarea
prealabilă a anunţului
de participare

3

0

6

3

1

0

13

289.365.123

36,2%

439

446

402

422

352

279

2340

798.315.882

100,0%

Total

Sursa: Centrul Macedonean pentru Cooperare Internaţională (MCIC), calcule proprii pe baza datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice din Macedonia.

sului de elaborare a anunţului de participare prin transferul ilegal de fonduri sau coluziunea personalului de
conducere în ÎS49. În cazul acordurilor interguvernamentale din Serbia, de exemplu, contractele în energie
ar putea să fie chiar exceptate de la întregul proces de
achiziţie publică50. Un alt caz este cel al Operatorului
de Transport şi de Piaţă din Kosovo, care a atribuit 31
de contracte din decembrie 2010 până în ianuarie 2014
în cadrul unei proceduri de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare, precum şi 2 contracte printr-o procedură de achiziţii negociată după
publicarea contractului51. Aceeaşi problemă a fost detectată în Macedonia în cadrul procedurilor de achiziţii
publice ale producătorului şi furnizorului de energie
electrică en-gros, ELEM (Tabelul 6).
Contractele din cadrul acestui tip de procedură sunt,
practic, un „acord între patru ochi”, încheiat între oficialii companiilor de stat şi contractanţi privaţi. Punerea în aplicare nu prevede accesul liber şi/sau egal
pentru fiecare agent economic, împiedicând astfel licitarea competitivă52. Luând în considerare dimensiunea
49

Ibid.

50

Un exemplu este procedura de achiziţie în secţiunea aflată în Serbia a conductei Rusia South Stream, care a fost complet scutită de
legea achiziţiilor publice, deoarece a fost rezultatul unui acord
interguvernamental între Rusia şi Serbia.

51

Comisia Naţională de Reglementare pentru Achiziţii Publice,
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCI
D=-1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114

52

Центар за граѓански комуникации. (2014). Прирачник за фирми
за учество во јавните набавки. Второ изменето и дополнето
издание.

acestor contracte, mai ales când este vorba de proiecte
la scară largă, există un risc semnificativ de corupţie.
Contractele cu preţuri mai mari decât valoarea de piaţă sunt adesea rezultatul procedurilor de achiziţii fără
publicarea în prealabil a unui anunţ de participare. Mai
mult de 13% din licitaţiile ELEM între 2009 şi 2014 au
fost structurate în acest fel, în timp ce alte 36% sunt produsul unei proceduri negociate după publicarea unui
anunţ.
De multe ori mediul opac al achiziţiilor publice din sectorul energetic se bazează pe criterii exclusive de acces
şi siguranţă a amplasamentelor de energie, monopolul
tehnologiei la nivel micro pentru un număr de furnizori, natura juridică ambiguă a tranzacţiilor în ceea ce
privește exportul de energie, lipsa auditurilor financiare riguroase precum şi lipsa de monitorizare şi control
a eficienţei achiziţiilor publice din partea unei entități
de control specializate în energie sau de către orice alt
organism de control. Ponderea licitațiilor deschise unde
a fost depusă o singură ofertă indică stabilirea unor
specificaţii discriminatorii. Procedurile deschise atrag,
în general, un interes larg şi numărul de oferte depuse
ar fi în mod normal mai mare. Cu toate acestea, chiar
şi în cazul procedurilor deschise, achiziţiile publice cu
ofertă unică sunt un important semnal de avertisment
de corupţie din perspectiva a cel puţin doi factori:
• bariere de intrare: autorităţile contractante ar fi putut proiecta caietul de sarcini pentru a se potrivi
profilului unei companii sau unui grup de companii
(este cel mai adesea cazul);
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Caseta 1. Contestarea deciziilor privind achiziţiile în ÎES albaneze
Operatorul Sistemului de Distribuţie a Energiei Electrice din Albania (OSHEE) a fost acuzat de către compania GEN-I Tirana de favorizarea companiilor EFT şi GSA prin furnizarea de informaţii confidenţiale care
le-a permis să-şi armonizeze ofertele. Potrivit GEN-I, OSHEE, EFT şi GSA au complotat în mod ilegal cu
scopul de a stabili ofertele de vânzare de energie organizate de către furnizorul de energie între ianuarie şi
iulie 2014. Acuzația este aceea că EFT şi GSA şi-au coordonat ofertele de achiziţie a energiei prin licitarea la
un preţ care este cu numai câţiva cenţi mai mic faţă de cel al GEN-I şi al altor concurenţi, permiţând EFT şi
GSA să captureze cea mai mare parte a pieţei de energie electrică de import. Aceste practici necompetitive
şi ilegale au costat milioane de euro contribuabililor, conform GEN-I. În urma plângerilor din partea GEN-I,
Autoritatea de Concurenţă a Albaniei a iniţiat o cercetare împotriva OSHEE, dar mai târziu a închis ancheta
cu privire la această speţă, subliniind că nicio restricţie a concurenţei nu a fost identificată şi sugerând în
schimb audituri pentru OSHEE.
Sursa: Republika e Shqipërisë – Autoriteti i Konkurrencës, Komisioni i Konkurrencës, Vendim nr. 388, 14.12.2015.

• relațiile politice: acces la informații din interior şi relaţii care permit firmelor conectate politic să liciteze
în cadrul procedurilor cu cerinţe dificile sau imposibile, care ulterior vor fi modificate sau ignorate prin
controale superficiale sau reduse ca număr.
O altă denaturare a concurenţei poate surveni în cazul
în care, într-o procedură de achiziție deschisă, criteriile
de participare sunt ilegal comunicate ofertanţilor pentru a-i ajuta să elaboreze o ofertă câştigătoare, dar, de
asemenea, pentru a permite altor ofertanţi să participe
cu scopul creării unei false concurenţe. Agenţia Anticorupţie din Kosovo a anulat o licitaţie din cauza suspiciunilor de trucare legate de scurgerea documentelor de
licitaţie53. Pe baza dovezilor empirice şi a monopolizării
contractelor de către câteva companii bine conectate, se
poate concluziona că o mare parte din achiziţiile publice din sectorul energetic al regiunii a fost predeterminată într-un fel sau altul.

3.4. Liberalizarea pieţei
Energiei
Condiţia preliminară cheie pentru captura statului
în sectorul energetic este concentrarea pieţei. Orice
concentraţie ridicată a puterii de piaţă creează oportunităţi ample pentru controlul satului şi extragerea
rentelor de monopol şi a corupţiei aferente. În sectorul energetic din ESE, renta monopolului nu poate fi
53

Veliu, E. Martie 27, 2014. Dyshime për kurdisje të tenderit në
KOSTT, Zeri.info.

susţinut pe termen lung fără implicarea coruptă a politicienilor deoarece atât întreprinderile cheie, cât şi
autorităţile de reglementare sunt strict controlate de
guverne. Prin urmare, prin liberalizarea comerţului
şi a serviciilor energetice se reduce riscul de corupţie
şi de capturare a statului care rezultă din înţelegeri
secrete între monopoluri de stat sau private şi guvern.
Candidaţii la UE sau potenţialii candidaţi54 din ESE
s-au angajat să-şi reformeze sectoarele energetice și să
adopte acquis-ul energetic al UE ca parte a negocierilor
lor de aderare. Ţările din Balcanii de Vest (Turcia este
doar un observator) sunt, de asemenea, Părţi Contractante la Tratatul de Instituire a Comunităţii Energiei,
care prevede liniile directoare pentru organizarea Comunităţii Energiei cu scopul de a sprijini adoptarea şi
punerea în aplicare a acquis-ului energetic al UE, acţionând ca un monitor regional. Cele mai importante aspecte ale reformei de reglementare promovate de către
Comunitatea Europeană a Energiei sunt liberalizarea
pieţelor gazelor naturale şi a energiei electrice, crearea
schimburilor de energie şi gaze naţionale şi regionale,
precum şi finalizarea proiectelor de cooperare energetică regională de stimulare a interconexiunii şi prevenire a crizelor de furnizare. Agenda de reforme este
în mare măsură în concordanţă cu Al Treilea Pachet
Energetic al UE, care vizează să separe proprietatea
companiilor producătoare de energie electrică şi de
gaze naturale de cea a reţelelor de transport şi distribuţie şi să stabilească cadrul de reglementare pentru
liberalizarea completă a pieţei.
54

Albania, Macedonia, Serbia, Muntenegru şi Turcia sunt candidate UE, BiH şi Kosovo sunt candidate potenţiale.
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Tabelul 7. Stadiul punerii în aplicare celui de-al Treilea Pachet Energetic

Măsură

Albania

BosniaHerţegovina

/

/

Kosovo

Macedonia

Muntenegru

/

/

Serbia

Lege primară
Acte legale
complementare
Piața pentru Ziua
Următoare
Piața Națională
de Echilibrare
Alocarea Capacității
Regionale
Dereglementarea
Prețurilor
Separarea Operatorului
Sistemului de
Distribuție (OSD)
Separarea Operatorului
Sistemului
de Transport (OST)
Independența
Reglementatorului
Național
Implementarea
Acordurilor între
OST-uri
Critic

Întârziere importantă

Progres în grafic

Progres insuficient

Progres semnificativ

În așteptare

Realizat

Sursa: Comunitatea Energetică. Martie 2016. Comunitatea Energetică WB6 Monitorizare, 03/2016.

Succesul reformei de reglementare în ESE este, totuşi,
în pericol din cauza unui decalaj de implementare între adoptarea formală a legilor şi aplicarea efectivă a
acestora. Adoptarea acquis-ului energetic al UE în ESE
este, de obicei, urmată de o aplicare laxă, deoarece acest
lucru ar necesita o revizuire generală a întregului sistem energetic, inclusiv a reţelelor înrădăcinate care au
capturat statul. În prezent, sunt 15 cazuri deschise în
cadrul mecanismului de soluţionare a litigiilor al Comunităţii Energiei (atât cazuri ce implică o singură ţară,
cât şi grupuri de țări), indicând faptul că respectarea
deplină a Tratatului este un proces dificil. Transformarea sectorului energetic al regiunii în vederea integrării
acestuia în piața energetică comună europeană are loc
într-un ritm foarte lent.
În afară de Kosovo şi BiH, toate celelalte ţări au luat
măsuri în direcţia dereglementării preţurilor energiei,

dar şi-au limitat eforturile numai pentru consumatorii
industriali mai mari. Reglementările tarifare sub nivelul pieței pentru consumatorii casnici sunt tipice peste
tot în afară de Turcia, unde preţurile de uz casnic sunt
fixate la un nivel apropiat de cel al pieţei. În plus faţă de
compromiterea stabilității financiare a ÎS şi subfinanţarea unor infrastructuri noi şi moderne, menţinerea tarifelor la energia electrică şi gaze sub costul producţiei a
dus la crearea de numeroase entităţi, cu relaţii la nivel
înalt, care extrag rente și care au profitat de oportunităţile de arbitraj între preţurile reglementate şi cele de
piaţă. Studii de caz ale unor practici similare abundă
în regiune, dar incidentele cele mai grosolane au fost
înregistrate în BiH, unde directorii generali ai companiilor de stat producătoare de energie au complotat în
mai multe rânduri cu comercianţii privaţi pentru a vinde surplusul de electricitate pe sub mână, la preţuri sub
cele de pe piaţă, reducând astfel în mod semnificativ
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Figura 22.	Efectele preconizate ale liberalizării producţiei de energie şi ale lanţului de alimentare cu energie
(reglementată = risc mai mare de corupţie, nereglementată = risc mai scăzut de corupţie)
Pre-liberalizare

Materii prime &
combustibili

Generare

Tarife de
transport &
distribuție

Alimentare

Consumator
final

Generare

Tarife de
transport &
distribuție

Alimentare

Consumator
final

Post-liberalizare

Materii prime &
combustibili

Reglementat

Nereglementat

Sursa: CSD, 2014, Guvernanţa Sectorului Energetic şi (in)securitatea energetică în Bulgaria.

profiturile ÎS în favoarea jucătorilor privaţi cu relaţii la
nivel înalt.
O condiţie esenţială pentru succesul celui de-al Treilea
Pachet Energetic şi decuplarea politicii de la interesele
de afaceri şi corupţia conexă este stabilirea unui reglementator în energie puternic și independent. Evoluţiile din regiune sunt, totuşi, inegale. De exemplu,
BiH nu înregistrează niciun progres în implementarea modificărilor legislative necesare pentru a asigura
independenţa autorităţii de reglementare (Tabelul 7).
Guvernul BiH numeşte comisia de reglementare, iar
parlamentul o aprobă, dar structura politică fragmentată a ţării, unde există mai multe organisme de
reglementare concurente în domeniul energetic, face
ca procesul de luare a deciziilor să fie ineficient şi,
adesea, produsul unei negocieri politice între facţiuni
concurente55. În majoritatea celorlalte ţări din regiune,
autoritatea de reglementare în domeniul energetic este
cel puţin funcţională şi independentă faţă de ramura
executivă. Cu toate acestea, lipsa autonomiei privind
numirea personalului şi controlul bugetului persistă,
problemă care este de multe ori în mod clar legată de
încercările de menţinere a relaţiilor politice şi de afaceri convenabile. Kosovo trebuie să transpună acquisul energetic al UE în ceea ce priveşte independenţa şi
funcţionalitatea reglementatorului. Deşi Albania şi
Turcia au transpus o mare parte a acquis-ului energetic şi au impus legi, interzicând foştilor politicieni sau
angajaţi ai companiilor energetice să se alăture managementului organismelor de reglementare, progresele
limitate ale celor două ţări vizavi de reforme-cheie din
sectorul energetic, cum ar fi deschiderea pieţei energiei în Albania şi demonopolizarea sectorului gazelor
55

Secretariatul Comunităţii Energetice. 2015. Raport anual 2014/2015.

din Turcia, ridică semnale de avertisment cu privire la
potenţialul extern de imixtiune în procesul de luare
a deciziilor al autorităţilor de reglementare. Este tocmai rolul autorităţilor de reglementare să prevină
concentrarea monopolului energetic în afara pieţei,
aceasta fiind sursa obişnuită de corupţie şi de captură a statului.
O practică comună în nerespectarea celui de-al Treilea Pachet este lipsa separației corespunzătoare în sectorul energetic. Separarea (unbundling) – decuplarea
producției, transportului, distribuţiei şi comerţului cu
amănuntul a energiei electrice – are drept scop, în general, asigurarea accesului tuturor jucătorilor la sistemele de distribuţie şi de transport, fără discriminare. În
ESE, această separare ar genera un efect suplimentar:
distrugerea coluziunii politicului cu industria energetică. Politica de unbundling în țările din ESE fie există
doar pe hârtie, fie doar anumite aspecte ale procesului
de separare, cum ar fi separarea situaţiilor financiare
sau a controlului managementului nu sunt încă în vigoare. Unbundling-ul este o sarcină herculeană pentru
majoritatea statelor din ESE deoarece decuplarea clară
a producţiei și alimentării de distribuție implică dezmembrarea monopolurilor energetice de stat, folosite
cu succes în a masca deficitele financiare şi de reglementare ale sistemului. Pe de o parte, companiile energetice de stat sunt reticente în a concura pe piața liberă,
iar pe de altă parte, politicienii se tem de impactul unei
liberalizări bruşte a preţurilor. Prin urmare, factorii de
decizie politică din regiune sunt predispuşi să menţină
status-quo-ul şi luptă pentru reforme numai „pe hârtie”
care transformă doar formal cadrul de reglementare.
Pentru a garanta modernizarea şi liberalizarea durabilă
a pieţei energiei, în conformitate cu reglementările UE,
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şi a reduce corupţia şi riscurile de captură, guvernele
din regiune ar trebui să implementeze reforme treptat,
în trei domenii principale:
• asigurarea independenţei totale a autorităţii de reglementare, precum şi eficienţa şi calitatea procesului de luare a deciziilor;
• separarea operatorilor de transport şi distribuţie în
scopul creşterii concurenţei;
• extinderea accesului întreprinderilor mici şi consumatorilor casnici la piaţa liberă a energiei electrice.
Pe de altă parte, liberalizarea pieţei, per se, nu va duce
în mod automat la îmbunătățirea concurenţei. Un
exemplu elocvent este Muntenegru, unde deşi piaţa de
energie electrică este liberă, companiile private nu sunt
interesate să participe. Acest lucru se datorează în principal poziţiei dominante pe piaţă a întreprinderii de
stat integrate pe verticală, EPCG, preţului relativ scăzut al energiei electrice, infrastructurii sub-dezvoltate
şi dimensiunii pieţei de energie electrică din ţară56. Prin
urmare, autorităţile din Muntenegru nu au implemen-

56

Declaraţie media în Elektroprivreda, nr. 356, Niksic, februarie 2015.
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tat procesul de separare susţinând că acesta ar compromite viabilitatea financiară a sectorului energetic.
Țările din ESE au deschis pieţele la 1 ianuarie 2015, în
conformitate cu al Treilea Pachet Energetic, pentru a
permite tuturor consumatorilor să selecteze furnizorul preferat de energie electrică. Numai Macedonia a
luat decizia ad-hoc de a amâna acest proces de liberalizare cu cinci ani, împiedicând micii consumatori şi
consumatorii casnici să-şi aleagă propriul furnizor de
energie electrică. Astfel, Macedonia a încălcat Tratatul
de Instituire a Comunităţii Energiei, iar Secretariatul
Comunităţii Energiei a început o procedură privind
încălcarea dreptului comunitar împotriva acestei ţări.
De amânarea liberalizării pieţei de energie electrică a
beneficiat monopolul de distribuţie, EVN, care s-ar fi
confruntat cu o concurenţă crescută din partea noilor
veniţi care ar fi oferit condiţii mai bune pentru consumatorii casnici. Această situație ilustrează cum un
guvern protejează monopolul unei companii private
de furnizare a energiei electrice în detrimentul concurenţilor şi al consumatorilor.

4

Agenda pentru schimbare:
recomandări de politici publice

R

ezultatele Sistemului de Monitorizare a Corupţiei
SELDI şi al Sondajului referitor la Economia Ascunsă prezentate în acest raport au arătat că,
în ciuda unor îmbunătățiri în unele ţări din
regiune, nu a existat un real progres în abordarea problemelor de corupţie din ESE nici într-o anumită ţară,
nici la nivel regional. În timp ce integrarea europeană
a regiunii şi sprijinul pentru eforturile anticorupţie au
continuat în general, perspectivele s-au estompat. Incertitudinea relaţiilor UE – Turcia, pe fondul reformelor de guvernare îngheţate, criza continuă a migraţiei şi
efectele negative ale deciziei Brexit au fost deosebit de
îngrijorătoare. Criza politică şi socială din Macedonia şi
impasul continuu în Bosnia şi Herţegovina au arătat în
mod clar necesitatea unor abordări noi şi mai hotărâte
în ceea ce privește guvernanţa şi a reformele anticorupţie. Datele SELDI referitoare la presiunea corupţiei, guvernanţa energetică, precum şi proliferarea economiei
ascunse în ţările din ESE demonstrează că în timp ce
armonizarea legislativă şi soluţiile tehnice au continuat să contribuie la reducerea corupţiei administrative,
reformele nu sunt ireversibile în niciuna dintre ţări, nu
a existat niciun progres în combaterea practicilor de
captură agravată a statului, iar guvernele din regiune
nu au reuşit să asigure o creştere economică pe scară
largă, necesară pentru a sprijini eforturile anticorupţie
ale societăţii civile.
Rezolvarea problemei corupţiei în regiune va necesita
eforturi susţinute pe mai multe fronturi şi implicarea
tuturor actanţilor locali şi internaţionali pe termen
lung. Raportul curent reiterează o serie de recomandări
menite a contribui la limitarea corupţiei, a proastei guvernări şi a capturii statului în ESE57. Dintre acestea,
pentru a fi în măsură să obţină cel puţin un progres pe
termen mediu, mai multe domenii cheie trebuie să devina o prioritate a guvernelor din regiune, iniţiativelor
regionale şi instituţiilor europene:
Trimiterea în judecată a politicienilor de nivel înalt
şi a funcţionarilor publici de rang superior corupţi
este singura modalitate de a trimite un mesaj puternic
şi imediat că corupţia nu va fi tolerată. Aducerea politicienilor corupţi în faţa justiţiei s-a dovedit eficientă
în consolidarea măsurilor anticorupţie în Croaţia şi Slo57

Pentru un sumar al recomandărilor anterioare SELDI, vezi
SELDI. 2014. Anticorupţia reîncărcată: evaluarea Europei de sud-est.
Centrul pentru Studierea Democraţiei, Sofia.

venia şi a câştigat teren în România în ultimii doi ani.
Succesul în această direcţie ar trebui sprijinit la nivel
internaţional şi regional, inclusiv prin implicarea statelor membre ale Uniunii în aplicarea legii. Experienţa
din Macedonia din ultimii doi ani a demonstrat clar că
progresul este puţin probabil fără intensificarea presiunii externe din partea Uniunii Europene. Acest
lucru ar necesita o interacțiune mai puternică atât cu
elitele politice locale, cât şi cu cetăţenii. Acestor grupuri
ar trebui să le fie crescut nivelul de conştientizare asupra beneficiilor finale ale bunei guvernări pentru a fi
în măsură să se opună eforturilor politicienilor locali şi
jucătorilor internaţionali agresivi, precum Rusia, de a
portretiza activitățile susținute de UE ale societății civile locale drept imixtiuni din partea unor agenţi străini.
Formate regionale, cum ar fi Consiliul de Cooperare
Regională, ar trebui să aibă un rol mult mai activ în
promovarea și condiționarea reformelor anticorupţie
de acțiuni palpabile realizate în cooperare cu statele
membre ale UE din regiune şi cu direcţiile generale de
specialitate ale Comisiei Europene în domeniul justiţiei
şi al afacerilor interne.
Comisia Europeană ar trebui să-şi extindă angajamentul direct față de organizaţiile societăţii civile
(OSC) din regiune. Acest lucru este esenţial din mai
multe motive: a) pentru reforme susţinute pe plan internaţional care, pentru a deveni durabile, au nevoie
să câştige acceptarea mai largă din partea publicului,
iar OSC-urile sunt indispensabile pentru ca acest lucru să se întâmple; b) implicarea OSC-urilor este o modalitate de a garanta că responsabilitatea guvernelor
faţă de finanţatorii şi organizaţiile internaţionale nu
va avea prioritate în comparaţie cu cea faţă de circumscripţiile locale; c) eficacitatea asistenţei internaţionale
ar fi consolidată în cazul în care aceasta ar utiliza abilităţile de monitorizare şi de analiză ale OSC-urilor;
d) un angajament direct ar avea avantajul suplimentar
de a preveni captura societăţii civile de către reţelele
clientelare ale administraţiilor publice nereformate şi
adesea corupte. UE ar trebui să se extindă şi să augmenteze impactul instrumentelor pe care le utilizează în a interacționa cu societatea civilă în materie
de anticorupţie, utilizând mai bine Fondul European
pentru Democraţie, consolidând fundaţiile naţionale
independente şi extinzând instrumentele transfrontaliere care implică ţările UE şi non-UE din regiune.
Rezultatele SMC au demonstrat în mod clar că cetăţe-
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nii văd afacerile de la nivel local ca fiind strâns legate de interesele guvernamentale, ceea ce probabil va
continua să împiedice sectorul local și internațional de
afaceri activ în ESE în a se implica sincer şi deschis în
sprijinirea eforturilor de combatere a corupţiei. CE și
finanţatorii internaţionali ar trebui să fie conştienţi de
acest lucru atunci când îşi concep programele de sprijin regional care vizează anticorupţia.
Trebuie susţinute la nivel naţional şi regional mecanisme independente de monitorizare a corupţiei şi
anticorupţiei pentru ca ele să furnizeze informaţii şi
analize solide de date şi să integreze atât facilităţi de
identificare a corupţiei, cât şi de evaluare a politicilor
de luptă împotriva corupţiei. Mecanismul ar trebui să
fie pus în aplicare prin intermediul organizaţiilor şi reţelelor naţionale şi/sau regionale ale societăţii civile şi ar
trebui să fie independent de finanţarea directă a guvernelor naţionale. Acesta ar trebui să servească drept un
vehicul pentru transparentizarea datelor administrative şi sporirea accesului publicului la informaţie. Datele
care permit urmărirea proceselor de achiziţii publice,
concesiunile, aplicarea legislaţiei conflictului de interese, ajutoarele de stat, transferurile bugetare, rapoartele
anuale de activitate ale agenţiilor de supraveghere şi
de conformitate, etc ar trebui să fie puse la dispoziţia
publicului într-un format deschis de baze de date, permiţând astfel analiza unui volum mare de date, dar şi
utilizarea unor instrumente de monitorizare.
Eficacitatea OSC-urilor în abordarea problemelor de
bună guvernanţă în regiune depinde într-o mare măsură de capacitatea lor de a-şi menţine propria guvernare
în ordine. Riscul de capturare a societăţii civile, prin
interese speciale, funcţionari publici corupţi sau politicieni provine din posibilitatea de a exploata o serie de
vulnerabilităţi ale sectorului non-profit din regiune:
•
•
•
•

absenţa unor proceduri obligatorii de transparenţă;
respectarea deficitară a reglementărilor financiare;
lipsa unei culturi de audit;
nivel scăzut de auto-reglementare şi coordonare a
eforturilor.

Evitarea riscurilor de capturare a societăţii civile
ar trebui să facă parte din eforturile naţionale anticorupţie din ESE. Organizaţiile societăţii civile din
regiune ar trebui să fie conştiente de faptul că, potrivit constatărilor SMC, lipsa progreselor în combaterea
corupţiei în regiune a influențat cetăţenii să perceapă
OSC-urile din ce în ce mai mult drept parte a statusquo-ul, reducându-se astfel eficienţa eforturilor lor.
Aceasta este o tendinţă periculoasă care necesită ac-

ţiuni atât în domeniul anticorupţiei, cât şi în cadrul
OSC-urilor. În acest sens organizaţiile societăţii civile
din regiune ar trebui să-şi direcţioneze eforturile atât
către o acţiune politică mai curajoasă, cât şi către elaborarea unor mecanisme care să sprijine şi să includă
noi mişcări de la firul ierbii.

4.1. Consolidarea
	elaborării de politici
	bazate pe dovezi în
	sectoarele critice
Forţa principală a eforturilor anticorupţie din regiune
ar trebui să fie îndreptată către combaterea corupţiei politice la nivel înalt şi capturii statului. Dar acest
lucru nu ar trebui să vină în detrimentul tuturor celorlalte măsuri administrative şi tehnice întreprinse
în ultimii ani. Acestea din urmă au demonstrat că pot
contribui la scăderea corupţiei administrative într-o
anumită măsură, chiar şi în absenţa voinţei politice la
cel mai înalt nivel. Politicile anticorupţie din ESE au
avut, mult prea des, o natură generală. Acest lucru înseamnă că ele nu s-au bazat nici pe măsurători precise şi dovezi antropologice vizavi de practici naționale
sau locale specifice, şi nici nu au fost transpuse în
mecanisme şi protocoale care să acționeze în cadrul
entităților publice individuale. Activitatea elaborării
măsurilor de contracarare rămâne la nivelul general
al societăţii, cu puţine încercări de a diferenţia între
grupuri ţintă sau tipuri de servicii publice. Aceste politici sunt lipsite de gradul de sofisticare care a fost obţinut în alte domenii ale guvernării publice. În acelaşi
timp, Uniunea Europeană – cel mai mare finanţator
din regiune – ar trebui să-şi reconsidere în mod clar
mecanismele de livrare, şi, în special, cele referitoare
la asistenţa tehnică. În regiune, acestea au fost considerate în mare parte drept ineficiente şi risipitoare,
obţinând în mod disproporţionat rezultate neglijabile
comparativ cu multitudinea resurselor alocate instrumentelor de finanțare. O recomandare pentru UE ar fi
condiționarea sprijinului financiar global de progrese
palpabile și de zone prioritare.
În plus, eforturile anticorupţie din regiune ar trebui să
fie reorientate și concentrate pe entitatea publică. Acest
lucru ar spori calitatea elaborării politicilor şi ar permite o monitorizare mai precisă a punerii lor în aplicare
şi a efectului acestora. Evaluatorii şi factorii de decizie
politică din ţările ESE trebuie să adopte metode, pre-
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Caseta 2. Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie
MACPI (Monitorizarea Implementării Politicilor Anticorupţie) este un instrument de cartografiere şi evaluare a politicilor anticorupţie implementate în entitățile publice. Acesta stabileşte dacă vulnerabilităţile
la corupţie ale unei entități publice sunt abordate în mod adecvat de politicile anticorupţie şi dacă aceste
politici sunt eficiente. Instrumentul informează, de asemenea, factorii de decizie politică cu privire la existenţa a două lacune:
• lacună de implementare: există doar conformitatea formală cu politicile anticorupţie;
• lacună de proiectare a politicilor: vulnerabilităţile la corupţie nu sunt abordate prin nicio politică/măsură specifică.
Un accent deosebit în proiectarea MACPI este pus pe definirea a ceea ce este de fapt o politică anticorupţie.
În timp ce, în general, o astfel de sarcină ar putea părea banală, atunci când evaluăm o entitate publică este
adesea dificil să alcătuim o listă de politici şi/sau măsuri specifice. O astfel de dificultate apare din cauza
a două grupuri de probleme care au fost discutate în literatura de specialitate: a) varietatea definiţiilor şi
a abordărilor vizavi de fenomenul corupţiei; b) neconcordanţe între legile şi reglementările generale, relevante în combaterea corupţiei, şi măsurile şi procedurile anticorupţie adoptate de entitatea publică. În plus,
entitățiile publice variază foarte mult ca structură, funcţii şi puteri şi, prin urmare, atât practicile corupte,
cât şi măsurile anticorupţie ar trebui să fie considerabil diferite.
Ciclul complet MACPI este alcătuit din două circuite – efortul de diagnosticare şi efortul de revizuire a politicii, în care concluziile primului îl alimentează pe cel de-al doilea. Diagnosticele MACPI sunt concepute
ca un prim pas al unui proces politic care vizează (re)elaborarea şi punerea în aplicare a unor politici eficiente de combatere a corupţiei. Implicarea managementului în toate etapele acestui proces este, prin urmare,
esenţială pentru punerea în aplicare eficientă a MACPI.
Sursa: CSD. 2015. Monitorizarea anticorupţiei în Europa: crearea unei legături între evaluarea politicii şi monitorizarea corupţiei,
Centrul pentru Studierea Democraţiei, Sofia.

cum instrumentul MACPI58, care revizuiesc arhitectura anticorupţie a fiecărei entități din sectorul public.
Acest lucru i-ar ajuta, de asemenea, să utilizeze analiza
comparativă şi şabloanele de politici deja elaborate la
nivelul instituţiei publice. Aceste instrumente ar trebui
să se concentreze asupra domeniilor cu presiune crescută a corupţiei administrative, care includ, dar nu sunt
limitate la:
• direcţiile şi unităţile de achiziţii publice;
• organismele de reglementare însărcinate cu supravegherea sectoarelor critice ale economiei, cum ar fi
energia, sectorul bancar şi financiar, concurenţa etc;
• agenţii de conformitate şi control care supraveghea58

MACPI (Monitorizarea Implementării Politicilor Anticorupţie)
este un instrument inovativ de diagnosticare şi management al
anticorupţiei creat de către Universitatea din Trento şi Centrul
pentru Studierea Democraţiei pentru Ministerul de Interne DG.
Pentru o descriere detaliată a instrumentului şi implementarea
sa pilot în Italia şi Bulgaria, vezi: CSD. 2015. Monitorizarea anticorupţiei în Europa: conectarea evaluării politicilor şi a monitorizării
corupţiei, Centrul pentru Studierea Democraţiei, Sofia.

ză zilnic respectarea legilor, cum ar fi agenţiile fiscale şi financiare, inspectoratele de muncă, inspectoratele de sănătate şi de mediu, autorităţile de aprobare
şi autorizare etc;
• întreprinderile de stat.
Sectoarele critice ce prezintă un risc ridicat de corupţie şi de captură a statului, cum ar fi sectorul energetic, ar trebui abordate cu prioritate, inclusiv prin:
• creşterea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice;
• îmbunătăţirea guvernanţei corporatiste a întreprinderilor de stat;
• gestionarea transparentă a proiectelor de investiţii
pe scară largă;
• creşterea responsabilităţii şi a independenţei autorităţilor de reglementare din sectorul energiei.
Îmbunătăţirea guvernanţei sectorului energetic, inclusiv funcţionarea şi managementul companiilor de stat
din regiunea ESE este esenţială pentru reducerea cap-
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turii statului şi realizarea de progrese în direcţia integrării în UE. Aceasta poate fi obţinută prin implementarea următoarelor acţiuni:
• Mai multă transparenţă şi standarde mai ridicate de
guvernanţă corporatistă pentru întreprinderile de
stat pentru a reduce interferenţa politică în managementul acestor companii.
• Creşterea transparenţei şi a accesului publicului la
datele referitoare la energie, în special în ceea ce
priveşte datele privind cheltuielile şi guvernanţa
financiară a întreprinderilor de stat. Guvernele din
regiune ar trebui să fie încurajate să-şi asume angajamente precum “Date Energetice Deschise” şi „Date
deschise ale ÎS” în cadrul mecanismului Open Government Partnership.
• Introducerea standardelor obligatorii de guvernanţă corporatistă pentru întreprinderile de stat din
sectorul energetic în concordanță cu cele mai bune
principii internaţionale, cum ar fi Liniile Directoare
ale OCDE privind Guvernanţa Corporatistă a Întreprinderilor de Stat.
• Reducerea implicării directe a politicienilor aleşi şi a
funcţionarilor publici de rang superior în gestionarea operaţională a întreprinderilor energetice.
• Introducerea standardelor internaţionale de contabilitate în raportarea ÎS, cum ar fi standardele internaţionale de raportare financiară, care sporesc transparenţa tranzacţiilor prin prezentarea centralizată a
informaţiilor şi permit o comparaţie mai uşoară între
situaţiile financiare a diferitelor întreprinderi de stat.

4.2. Abordarea economiei
	subterane
Din punct de vedere istoric, ţările care au reuşit să reducă
corupţia sistemică, cum ar fi cea observată în ţările din
ESE, și să îmbunătățească buna guvernare au beneficiat
de o creştere economică generalizată, fapt ce a consolidat dorința cetăţenilor pentru servicii şi instituţii publice fără corupţie. Ţările din regiunea ESE în mod clar
au eşuat în crearea condițiilor pentru realizarea unei
astfel de creşteri economice ample. Economia ascunsă,
care este o indicator în oglindă a existenței corupţiei
sistemice, a continuat să reprezinte între un sfert şi o
treime din economiile naţionale din regiune. Abordarea acestor niveluri ridicate ale economiei ascunse oferă oportunități mai practice din punct de vedere politic
pentru reducerea corupţiei în ESE. De asemenea, astfel
de politici sunt mai uşor de înţeles de către populaţie şi
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rezonează mai uşor cu preocupările de zi cu zi a cetăţenilor din regiune, cum ar fi sărăcia, şomajul şi veniturile scăzute. Implicarea în economia ascunsă este adesea
înrădăcinată la nivel social, predeterminată cultural şi
educaţional şi nu este doar o chestiune de alegere raţională care maximizează utilitatea personală. Prin urmare, o măsură pentru contracararea efectelor economiei
ascunse nu ar fi pur şi simplu măsuri economice sau
fiscale, ci mai degrabă o politică socială cuprinzătoare.
Guvernele din regiune ar trebui să elaboreze strategii
cuprinzătoare pentru combaterea economiei subterane,
similare cu cele dedicate anticorupţiei, care ar trebui să
fie legate de scopul final al convergenţei economice cu
UE. Anumite recomandări specifice, care pot completa
punctele din secţiunea anterioară ar trebui să includă:
• Institutele naţionale de statistică ar trebui să pună în
aplicare metodologia Eurostat/OCDE pentru ajustările economiei subterane la PIB şi să publice descrieri cuprinzătoare și în timp util ale imputaţiilor de
tip non-exhaustiv şi în funcție de sectorul economic.
Statistici în oglindă ar trebui să fie utilizate pentru
calibrarea statisticilor comerţului internaţional şi să
le folosească drept indicatori pentru contrabandă şi
evaziune fiscală legate de comerţ.
• Prioritizarea şi secvenţionalizarea reformelor privind zonele ecartului de impozitare, care au cel mai
puternic impact social negativ (de exemplu, evaziunea contribuţiilor la asigurările de sănătate şi necesitatea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale
în Kosovo, lipsa contractelor şi sistemul de asigurări
sociale în Turcia, evaziunea accizelor în BiH şi Albania). Consultații pe scară largă cu mediul de afaceri și publicul larg ar trebui să aibă loc cu privire la
aceste sectoare în țările respective.
• Accent pe introducerea de politici care să faciliteze
formalizarea unor întregi lanţuri de valoare economică (sau părţi semnificative ale acestora) şi grupuri de actori şi relaţii economice, și nu pe legalizarea de la caz la caz prin creşterea penalităţilor şi a
probabilității detectării evaziunii.
• În ţările în care remitenţele reprezintă o sursă importantă de investiţii în economia ascunsă (Macedonia, Kosovo şi BiH) politicile ar trebui să încerce
să reducă costurile de transfer al remitenţelor şi să
potrivească schemele de dezvoltare ale antreprenoriatului intern cu programele finanţatorilor străini
pentru a oferi stimulente speciale pentru legalizarea
muncitorilor în străinătate.
• Realizarea de evaluări periodice ale ecartului de impozitare (inclusiv pentru fiecare tip de impozit) folosind o metodologie comună şi ajustarea politicilor în
funcţie de constatările acestor analize.
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