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Despre noi
Cadrul instituþional:

Centrul Politici Economice (CPE) este o diviziune de cercetare ºi instruire
economicã creatã în septembrie 2003 în cadrul Institutului pentru Dezvoltare
ºi Iniþiative Sociale “Viitorul", Moldova. IDIS “Viitorul" este o instituþie
independentã de cercetãri ºtiinþifice ºi de analizã a politicilor publice,
neguvernamentalã, neafiliatã politic ºi cu scop necomercial. IDIS “Viitorul" este
cunoscut în þarã ºi peste hotare, fiind membru al câtorva reþele pan-europene
de instituþii de cercetare similare. Iniþiind constituirea CPE, IDIS “Viitorul"
contribuie la fortificarea mediului analitic independent din þarã, ceea ce este o
condiþie de importanþã primordialã pentru consolidarea sistemului economic
de piaþã.

Misiunea:
CPE îºi orienteazã activitatea la analiza impactului politicilor economice

asupra performanþelor economice ºi la influenþarea procesului de formulare a
unor politici eficiente ºi coerente. CPE va oferi actorilor economici, politici ºi
sociali interesaþi un suport analitic necesar pentru înþelegerea exhaustivã a
situaþiei curente ºi pentru anticiparea provocãrilor care vor apare în calea
dezvoltãrii economice. În urmãrirea acestei misiuni, CPE va contribui la
consolidarea economicã a Moldovei ºi la formarea suportului social necesar
pentru continuarea reformelor economice.

Particularitãþile CPE:
•  Scopul instituþional este evaluarea multilateralã ºi monitorizarea permanentã

a impactului politicilor economice, concomitent ºi anticiparea evoluþiilor
economice.

•  Abordarea este imparþialã, nefragmentatã ºi strategic orientatã.
•  Finalitatea activitãþii este de a înlesni dezvoltarea economicã a Moldovei ºi

racordarea ei la economia mondialã, inclusiv prin integrarea în structurile
UE.

•  Procesul este orientat la acþiune.
•  Se asigurã o prezenþã publicã permanentã ºi o reacþie rapidã.

Structura internã:
CPE este constituit din patru unitãþi specializate:
1. Cercetare ºi design de politici.
2. Educaþie economicã.
3. Monitorizare curentã a politicilor ºi prevenirea crizelor.
4. Consultanþã specializatã.
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Domeniile de cercetare:
• Politici economice (monetare, fiscal-bugetare, financiare, comerciale etc.).
• Dezvoltarea economicã de ansamblu.
• Politici economice de integrare europeanã.
• Competitivitate, politici industriale, management corporativ.
• Economia ruralã ºi agricultura.
• Economia publicã (servicii sociale, infrastructura).
• Politici socio-economice (munca, venituri, eradicarea sãrãciei, reducerea

inegalitãþilor).
• Dezvoltarea tehnologicã, cercetare ºi inovaþii.
• Integrarea economicã internaþionalã.
• Mediul instituþional al economiei.

Consiliul internaþional al CPE:
1.Profesorul Daniel Dãianu, Centrul Politici Economice, Academia de Studii

Economice, Bucureºti, România.
2.Profesorul Radu Vranceanu, Universitatea Paris-2, Directorul Centrului de

Studii Economice ESSEC, Franþa.
3.Profesorul Wladimir Andreff, Director onorific al echipei de cercetare a

Centrului ROSES, Universitatea Paris-1, Franþa.
4.Profesorul William Coleman, Universitatea Cambridge, Marea Britanie.

Echipa de lucru:
• Iurie Gotiºan, dr. ec., lector universitar ASEM, comentator economic Radio

Europa Liberã, oficiul Chiºinãu.
• Ion Lapteacru, doctorand Institutul de Cercetãri Economice, Academia de

ªtiinþe a Moldovei, analist economic independent.
• Igor Munteanu, dr. drept, Director Executiv IDIS "Viitorul".
• Alexandru Oprunenco, MA  in Political Economy of Transition, manager de

program la Center for Private Business Reform, Moldova.
• Valeriu Prohniþchi, doctorand Institutul de Cercetãri Economice, Academia

de ªtiinþe a Moldovei, economist IDIS “Viitorul”.

Adresa:
MD-2005, IDIS “Viitorul", CPE, str. Iacob Hâncu, 10/14, Chiºinãu, Republica

Moldova, e-mail: cpe_moldova@hotmail.com, telefon: 221844, 210932,
227130, 213632;
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Despre colecþia “Evaluarea mediului
instituþional al economiei"

Centrul Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare ºi Iniþiative Sociale
"Viitorul" lanseazã o colecþie de rapoarte analitice cu genericul "Evaluarea
mediului instituþional al economiei". În rapoartele din aceastã colecþie vor fi
supuse analizei aspectele problematice ale mediului instituþional în care
evolueazã economia naþionalã, va fi elucidat în mod calitativ ºi cantitativ impactul
variabilelor instituþionale asupra indicatorilor macroeconomici ºi performanþelor
sectorului economic real ºi vor fi formulate recomandãri de politici, menite sã
contribuie la gestionarea mai eficientã a mecanismelor ºi provocãrilor
instituþionale.

Este oare justificatã existenþa unei colecþii specializate de analize politico-
economice asupra mediului instituþional, þinând cont cã este ºi prima colecþie
analiticã iniþiatã de Centrul Politici Economice? Credem cã rãspunsul poate fi
în mod univoc afirmativ. În primul rând, variate studii specializate, întreprinse
pe parcursul ultimilor ani, demonstreazã cu prisosinþã cã impactul pe care-l au
variabilele instituþionale asupra sistemului economic este mult mai profund
decât se credea pânã nu demult în cadrul paradigmei economice neoclasice1.
Inspirate din ideile curentului instituþionalist de gândire economicã, aceste studii
vorbesc despre faptul cã existã o corelaþie pozitivã ºi semnificativã între
performanþele economice ºi asemenea variabile instituþionale ca integritatea
ºi imparþialitatea sistemului legal, transparenþa procesului de formulare a
politicilor economice, responsabilitatea publicã a executivului ºi altele.

În al doilea rând, fiind o þarã în tranziþie unde instituþiile sunt în continuã
schimbare, Moldova se oferã în calitate de obiect de studiu excelent pentru
înþelegerea mai aprofundatã a conexiunilor dintre mediul instituþional ºi mediul
economic. Schimbãrile instituþionale în Moldova se produc atât de frecvent,
încât este posibilã obþinerea unor serii de indicatori sintetici ai performanþelor

1.   Vezi, spre exemplu, "Context is Everything: Measuring Institutional Change in Transition
Economies" de Nauro Campos, "Institutional Reform in Transition: How Far Have They
Come" de Beatrice Weder ºi "Governance Matters" de Daniel Kaufmann, Aart Kraay ºi
Paolo Zoido Lobaton.
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instituþionale pentru a identifica cum evoluþiile din sfera economicã coreleazã
cu volatilitatea instituþionalã. Calitatea de þarã în tranziþie ne oferã ºi
oportunitatea unicã de a aduce contribuþii la teoria sistemelor economice
contemporane, prin compararea funcþionãrii sistemului economic prezent cu
cel de pânã la lansarea reformelor economice în Moldova.

Aºadar, din cele menþionate, este evident, credem, cã ne vom preocupa, în
primul rând, de mediul instituþional pe dimensiunea guvernãrii. În acest context,
pe parcursul completãrii prezentei colecþii cu noi rapoarte analitice, vom încerca
sã elucidãm impactul economic pe care-l au asemenea indicatori ai bunei
guvernãri cum este transparenþa guvernãrii, eficienþa sistemului birocratic,
probitatea oficialilor ºi funcþionarilor publici, gradul prevalãrii principiilor unui
stat de drept, calitatea procesului de formulare a politicilor (inclusiv economice),
mãsura participãrii, deschiderea ºi transparenþa acestui proces pentru
societatea civilã (cercurile de afaceri, sindicatele, comunitãþile locale).

Dar pe lângã buna guvernare, existã ºi alte dimensiuni ale mediului
instituþional care se prezintã a fi extrem de interesante din punct de vedere al
impactului pe care-l au asupra economiei ºi care îºi vor gãsi reflectare în aceastã
colecþie analiticã. Ne referim la cultura de afaceri care predominã în societatea
noastrã, la impactul pe care-l lasã tradiþiile, religia, instituþiile sociale asupra
conduitei economice, la comportamentul consumatorilor, deprinderile cãrora
în mare mãsurã s-au format în alt sistem politico-economic ºi la amprentele
psihologic-economice pe care acel sistem le-a lãsat asupra mentalitãþii colective
în Moldova.

Centrul Politici Economice
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Introducere
În acest studiu analizãm cadrul economic ºi instituþional al corupþiei,

încercând sã elucidãm consecinþele potenþiale sau deja realizate ale
fenomenului corupþiei asupra performanþelor sistemului economic. Analiza
teoreticã este suprapusã observaþiilor practice care pot fi deduse pe baza celor
ce se întâmplã în Moldova.

Primele publicaþii economice asupra corupþiei dateazã cu anii ’60 ai secolului
XX. Dar pe parcursul ultimului deceniu interesul economiºtilor pentru corupþie
a sporit deosebit de mult, în paralel cu preocupãrile politice pentru eradicarea
fenomenului. Aceasta este legat ºi de faptul cã, tot mai des, corupþia este
invocatã în calitate de cauzã esenþialã a eºecurilor reformatoare din mai multe
þãri în tranziþie sau subdezvoltate. Sporirea preocupãrilor academice pentru
economia activitãþilor ilegale, în general, ºi pentru corupþie, în particular, a fost
determinatã ºi de intensificarea interdependenþei actorilor din economia
mondialã. Criza financiarã din Asia de la sfârºitul anilor 1990 a avut rãdãcini
adânci în reþelele de conexiuni corupte, tradiþionale pentru regiune, ºi s-a
propagat rapid anume datoritã extensiunilor internaþionale ale acestor reþele.
Pe drept cuvânt, ”corupþia a devenit o chestiune globalã care implicã o reacþie
de proporþii globale”2. În sfârºit, corupþia este tocmai unul din acele fenomene
marginale ºi obscure din viaþa realã ce se fac vinovate de bulversarea multor
modele teoretice micro ºi macroeconomice, autorii cãrora cu o naivitate de
invidiat ignorã asemenea ”virtuþi” ale omului economic cum sunt predispoziþia
pentru profit pe seama aproapelui ºi lipsa de scrupule în urmãrirea scopurilor
personale.

Garry Becker pentru prima datã, într-o abordare economicã mai mult sau
mai puþin riguroasã, a descris maniera în care agenþii raþionali aleg între alocarea
resurselor în activitãþi legale ºi ilegale3. Un rezultat important al cercetãrilor lui
Becker constã în evidenþierea faptului cã incidenþa ºi gravitatea infracþiunilor
economice sunt mult mai sensibile la variaþia probabilitãþii de descoperire decât
la variaþia asprimii pedepsei propriu-zise. Aceastã concluzie este confirmatã
de rezultatele obþinute de Daniel Kahneman în analiza aspectelor psihologice
ale deciziilor economice4. Kahneman aratã cã un atribut esenþial al procesului
decizional este faptul cã indivizii judecã probabilitatea survenirii unor evenimente
pe baza unor exemple reale, care le sunt aproape sau care-i vizeazã într-un

2. Glynn Patrick; Kobrin, Stephen J. and Naim Moises, “The globalization of corruption", în
Kimberly Ann Elliot (ed.), “Corruption and the Global Economy", Institute for International
Economy, Washington DC, June, 1997; p.7-30.

3.   Beker, Garry, “Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy,
nr.2, 1976.

4.  Daniel Kahneman este unul din laureaþii premiului Nobel pentru economie în anul 2002.

5.  Pentru o elucidare mai detaliatã a cercetãrilor lui Kahnemann vezi The Bank of Sweden
Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2002.
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fel sau altul5. Ambele concluzii au o semnificaþie deosebitã pentru politicile de
eradicare ale corupþiei, sugerând cã sporirea formalã a pedepselor, prevãzute
în codurile penale, ar putea sã nu aibã efectele scontate dacã potenþialii infractori
sunt siguri de faptul cã pedeapsa va putea fi evitatã sau atenuatã, inclusiv cu
ajutorul instrumentelor de corupere a celor care trebuie sã facã justiþie.

Este curios cã de fapt corupþia este perceputã ca o ameninþare majorã
pentru economie, dar nu în mod necesar de cãtre întreaga comunitate
academicã. Autori influenþi au încercat sã acrediteze ideea cã ar acþiona corupþia
ca un ”ulei tehnic” în mecanismul economiei ºi cã ar putea amplifica eficienþa
economicã6. Referindu-se la fosta URSS, filozoful rus Lev Timofeev constatã
cã într-un regim politic totalitar corupþia este un fenomen pur pozitiv, o expresie
a raþionalitãþii în comportamentul economic al fiinþei umane7. Riscând sã nu
fim “politic corecþi”, trebuie totuºi sã menþionãm cã într-o anumitã mãsurã aceºti
autori au dreptate. Dar numai într-o anumitã mãsurã!

Pe baza unui model matematic de servire a clienþilor care stau în rând
pentru ca sã obþinã un bun sau un serviciu oferit de un funcþionar public, Francis
Lui dezvoltã ideea cã dacã fiecare dintre clienþi opteazã pentru mituirea
funcþionarului în conformitate cu propria sa (a clientului) valoare a timpului,
atunci corupþia poate minimiza valoarea monetarã medie a timpului individual
pierdut în rând8. Lui aratã cã în asemenea caz strategiile de mituire adoptate
de clienþi formeazã un echilibru de tip Nash, care este socialmente cvasi-
optimal9. Din acest punct de vedere, corupþia întra-adevãr trebuie sã amelioreze
eficienþa economicã pentru clienþi, altfel acest fenomen pur ºi simplu nu ar
exista! Extinderea corupþiei în Moldova pânã la proporþiile pe care le are
actualmente este condiþionatã anume de faptul cã agenþii privaþi percep mituirea
drept strategia individualã optimalã în comparaþie cu oricare alta, lucru care
pune sub un semn de întrebare chiar legitimitatea instituþiilor de stat.

Însã deºi suntem de acord cu ideea cã trebuie sã fie cel puþin static-eficientã
corupþia ºi cel puþin local-eficientã, pentru a fi inclusã în setul unor strategii
valabile din care indivizii raþionali aleg pentru a-ºi maximiza utilitatea sau profitul,
þinem sã menþionãm, pe de altã parte, cã efectele sale dinamice de propagare
în întregul mediu instituþional conduc la efecte cumulate sub-optimale, nu doar
în termeni economici, dar ºi din punct de vedere social ºi politic. Sã nu uitãm,
de asemenea, cã mita poate fi un rezultat al acþiunilor premeditate întreprinse
6.  Primii care au lansat aceastã idee sunt Samuel Huntington (în “Political Order in Changing

Societies", New Haven, CT: Yale University Press, 1968) ºi Nathaniel Leff (în “Economic
Development Through Bureaucratic Corruption", The American Behavioural Scientists,
1968.).

7.  Òèìîôååâ, Ëåâ, "Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ êîððóïöèÿ: î÷åðêè òåîðèè", Ìîñêâà, 2000.

8..   Lui, Francis T., “An Equilibrium Queuing Model of Bribery", Journal of Political Economy,
vol.93. no.4, 1985.

9.  În teoria jocurilor echilibru de tip Nash este situaþia în care nici unul din jucãtori nu-ºi schimbã
strategia dacã ºtie cã ºi ceilalþi nu ºi-o vor schimba.
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de birocraþi sau oficialii publici care în mod deliberat cauzeazã distorsiuni ºi
blocaje, pentru încasarea unor mite suplimentare10.

Dupã o scurtã discuþie asupra particularitãþilor esenþiale ale corupþiei, în
prezentul studiu este întreprinsã o sintezã a celor mai importante idei teoretice
privitor la rãdãcinile sale, inclusiv economice. Unele din aceste rãdãcini
instituþionale ºi economice au o relevanþã deosebitã pentru Moldova. Sunt
reflectate ºi concluziile intuitiv-empirice sau cele la care s-a ajuns în urma
unor mãsurãri econometrice asupra factorilor generatori ai fenomenului. Vom
oferi ºi rezultatele propriei noastre investigaþii econometrice asupra legãturii
dintre corupþie (mãsuratã prin indicatorul de percepþie a corupþiei elaborat de
Transparency International), pe de o parte, ºi sãrãcie ºi libertatea economicã,
pe de altã parte. Ultimele douã sunt considerate variabile independente, iar
nivelul corupþiei – variabilã dependentã.

Vom elucida consecinþele economice pe care le are corupþia. Este reflectat
ºi impactul acestui fenomen asupra þãrilor care trec prin procese de tranziþie
politicã ºi economicã. Vom încerca de asemenea sã punctãm unele aspecte
problematice în Moldova. În sfârºit, vom trasa recomandãrile care pot fi
desprinse din teoria economicã contemporanã asupra politicilor, inclusiv,
economice, de combatere a acestei calamitãþi sociale, politice ºi economice.

În pregãtirea acestui studiu ne-am lovit de problema tradiþionalã pentru
asemenea gen de investigaþii – lipsa unor date statistice credibile. Numãrul
mic de condamnãri pentru corupþie, pronunþate în judecãþile din Moldova,
nicidecum nu poate fi considerat a fi un indicator al dimensiunilor restrânse ale
fenomenului ca atare! Ne-am limitat prin urmare la rezultatele diferitor sondaje
de opinie publicã care reflectã percepþia publicã a corupþiei, la concluziile
autorilor unor alte rapoarte similare (în principal, cele publicate de Transparency
International Moldova) ºi la investigaþiile jurnalistice din variate surse media,
în principal din ziarele “Accente”, “Moldavskie Vedomosti”, “Jurnal de Chiºinãu”
ºi “Timpul”. Am utilizat ºi variate statistici economice oficiale din þarã ºi de
peste hotare. O analizã sinopticã a cadrului legislativ a fost efectuatã pentru a
depista vulnerabilitãþile ”congenitale” ale instituþiilor publice ºi ale guvernãrii în
faþa corupþiei.

Deºi aveam de mai mult timp intenþia scrierii unui asemenea studiu analitic,
un stimulent în plus a servit publicarea de cãtre Transparency International a
raportului asupra indicelui de percepþie al corupþiei pentru anul 200311. Raportul
reflectã o situaþie de-a dreptul penibilã în ceea ce priveºte extinderea corupþiei
în Moldova. Corupþia deja a atins proporþii îngrozitoare ºi tendinþele sunt
negative, dupã cum aratã rapoartele produse de Transparency International
în ultimii ani. Sperãm cã prin intermediul acestui studiu vom contribui la

10. Autorul acestei idei este Gunnar Myrdal, citat de Jeans Andvig (1991).

11.Transparency International Corruption Perception Index 2003, October 2003, http://
www.transparency.org.
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generarea unor reacþii politice ºi sociale mult mai hotãrâte contra corupþiei
endemice care, conform celor relatate de instituþiile de presã menþionate, a
penetrat toate sferele vieþii sociale ºi cele mai înalte nivele administrative ºi
politice din Moldova.

I. Particularitãþile esenþiale ale corupþiei
Elementele corupþiei

Cauza fundamentalã care face posibilã imaginarea, planificarea ºi
efectuarea unor tranzacþii corupte este faptul cã anumite interese private sunt
antagoniste interesului public ºi prevaleazã asupra acestuia din urmã. Agenþii
implicaþi în corupþie fac parte din categoria”cãlãtorilor fãrã bilet” descriºi de
teoria microeconomicã a bunurilor publice. Ei înþeleg cã ”cãlãtoria” lor atinge
grav interesele publice, înþeleg cã nu le-ar plãcea ca alþii “sã cãlãtoreascã” din
contul lor, dar totuºi ei se împacã cu ideea cã nimic grav nu i se va întâmpla
acestui interes public nici de data aceasta. Astfel, corupþia trebuie studiatã în
raport direct cu interesul public, iar pedeapsa aplicatã trebuie sã fie determinatã
de proporþia în care acest interes a fost atins printr-o acþiune de corupþie.

Instrumentele concrete cu ajutorul cãrora un funcþionar sau oficial public,
în virtutea interesului sãu privat, poate sã ignore interesul public sunt
urmãtoarele:

Limitarea ilegalã a
ofertei de bunuri ºi
servicii publice ºi
guvernamentale.

Ignorarea externalitãþilor
negative ale unor
activitãþi private.

Ingerinþa în procesul
legitim de redistribuire a
resurselor.

Manipularea condiþiilor
contractelor publice.

Manipularea costurilor
de tranzacþie.

Blocaje intenþionate ºi ilegale în eliberarea autorizaþiilor
de vânzare, licenþelor de activitate, certificatelor de
urbanism, permiselor pentru construcþie etc.

Neintervenþia inspectoratului ecologic în procesele de
producþie cu impact grav asupra mediului ambiant sau
ignorarea de cãtre poliþia rutierã a ambuteiajelor
produse de automobilele parcate ilegal.

Mituirea inspectorului fiscal sau a agentului vamal în
schimbul “înlesnirilor fiscale” sau oferirea cadourilor
pentru acordarea preferenþialã a unor subsidii bugetare.

Bacºiºuri plãtite pentru divulgarea informaþiilor secrete
cu privire la condiþiile acceptabile de achiziþie publicã
sau de privatizare.

Blocarea mãrfurilor importate în depozite vamale pentru
extorcarea mitelor, efectuarea unor controale
permanente cu efect inhibator pentru activitatea
întreprinderii.

Tabelul 1. Instrumentariul funcþionarului corupt
Instrumente                      Unele exemple relevante pentru Moldova
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Toate acestea pot fi generalizate în sintagma adoptarea ºi implementarea
regulilor într-o manierã meschinã, care favorizeazã în mod ilegal anumiþi
reprezentanþi ai sectorului privat ºi pentru care primesc o remunerare 12. Dupã
cum în mod absolut corect constatã ºi Jeans C. Andwig, corupþia este atunci
când “politica economicã devine instrumentul prin care liderii politici ºi oficialii
publici redistribuie venitul naþional în favoarea lor”13. Ignorarea sau lezarea
conºtientã a interesului public au drept scop obþinerea unui câºtig material
sau de altã naturã de cãtre persoana publicã aflatã în poziþia de a efectua
asemenea ingerinþe.

Orice definiþie a corupþiei implicã judecãþi de valoare. John Macrae defineºte
actul de corupþie drept o tranzacþie privatã care se produce între douã pãrþi ºi
care (tranzacþia): 1) are o influenþã imediatã sau viitoare asupra alocãrii
resurselor ºi 2) implicã abuzul de responsabilitate publicã sau colectivã în
interese private14. Deºi aceasta este una dintre cele mai comprehensive definiþii
a corupþiei, evaluarea ”abuzului” în mod inevitabil implicã, dupã cum recunoaºte
chiar autorul ei, considerente moraliste.

În situaþia în care producerea unei definiþii succinte ºi complete a corupþiei
este dificilã, alternativa constã în enumerarea atributelor esenþiale ale unui act
corupt.

Un act corupt implicã, în mod obligatoriu, interacþiunea dintre un reprezentant
al sectorului public (funcþionar public, oficial public, politician) sau un salariat
plãtit din bugetul public (medic, învãþãtor, profesor universitar) ºi un reprezentant
al sectorul privat. Reprezentantul sectorului privat poate fi un producãtor (agent
care-ºi maximizeazã profitul), un consumator (agent care-ºi maximizeazã
utilitatea), un profesionist neangajat care concureazã pentru obþinerea unui
loc de muncã în sectorul public. Coruptã este ºi tranzacþia prin care doi
reprezentanþi ai sectorului public împart între ei valoarea unei mite pe care
unul dintre ei (de obicei, inferiorul) o percepe, cu acordul superiorului, de la un
reprezentant al sectorului privat sau de la un funcþionar care apãrã/reprezintã
anumite interese private. Chiar dacã corupþia nu este prezentã în mod direct
în tranzacþia coruptã, existã o parte terþã care este afectatã de asemenea
afaceri – publicul, asupra cãruia se reflectã consecinþele nefaste pe care le

12. Acestea par a fi toate situaþiile posibile în care se produce un act de corupþie, din cauza cã
ele reflectã funcþiile principale pe care le are guvernul: oferta de bunuri publice, gestionarea
externalitãþilor, redistribuirea resurselor în societate, gestionarea investiþiilor, achiziþiilor ºi
contractelor publice, diminuarea, acolo unde este posibil, a costurilor de tranzacþie ºi
formularea unor reguli universale, care ar urma sã fie respectate de toþi participanþii la
procesul social.

13. Andvig Jeans Christopher ed., "Economics of Corruption", Kluwer Economic Publisher,
Boston/Dordrecht/London, 1998.

14. Macrae, John, “Underdevelopment and the economics of corruption: a game theory
approach", KZKLOS, 1989.
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are corupþia. Avem în vedere cetãþenii care nu sunt în stare sã plãteascã mitã,
firmele oneste, birocraþii cinstiþi, statul în întregime.

Evident, trãsãtura esenþialã a corupþiei este achitarea mitei, fie în termeni
monetari, fie politici, fie de altã naturã. Logica finalã a celor care nu resping
corupþia, ca fiind una din strategiile de activitate posibile, este de a obþine, în
schimbul mitei, un tratament preferenþial în comparaþie cu alþi agenþi similari,
aflaþi în situaþii similare. Dacã i s-ar oferi un tratament ordinar, atunci cel care
este pregãtit sã plãteascã mita ar suferi pierderi sau nu ar încasa profituri.
Pentru ca serviciul corupt sã poatã fi prestat în principiu, oficialul public trebuie
sã dispunã de un anumit nivel de discreþie asupra adoptãrii, executãrii sau
interpretãrii regulilor sau asupra repartizãrii anumitor bunuri sau sancþiuni
guvernamentale (licenþe, amenzi).

Pentru cel care plãteºte mita, valoarea economicã a serviciului corupt trebuie
sã fie cel puþin la fel de mare ca valoarea monetarã a mitei plãtite la care se
adaugã costurile morale (în valoare monetarã) sau financiare pe care le implicã
asumarea riscurilor de depistare. Valoarea exactã a mitei plãtite este în funcþie
de mai multe variabile: puterea de negociere a agentului public faþã de puterea
de negociere a celui privat, caracteristica sectorului de activitate, riscul detecþiei
afacerii, existenþa unor strategii alternative, nivelul instituþional etc. Sunt prea
multe variabile pentru a þine cont de toate ºi a le introduce în ecuaþii, dar cert
este faptul cã nivelul de echilibru al mitei plãtite nu este exogen (nu existã,
deci, o piaþã a serviciilor corupte), ci este determinat în cea mai mare mãsurã
de condiþiile unei tranzacþii concrete.

Orice tranzacþie coruptã implicã un nivel de risc de detecþie (atât a agentului
privat, cât ºi a celui public) sau un risc de a nu obþine serviciul pentru care s-a
plãtit (în cazul agentului privat). În acest fel, analiza corupþiei ridicã probleme
dificile ale asimetriei informaþionale, ale informaþiei imperfecte ºi ale hazardului
moral.

Tipuri de corupþie
Literatura economicã de sorginte instituþionalistã reflectã o multitudine de

situaþii ºi forme concrete în care se poate manifesta corupþia. În tabelul 2 este
reflectatã o sintezã a acestora. Pentru politicienii ºi instituþiile publice din
Moldova, care formuleazã politici de eradicare a corupþiei sau sunt implicate
nemijlocit în procesul de combatere a corupþiei, aceastã taxonomie va fi utilã
ºi le va permite nu doar o înþelegere mai profundã a fenomenului, dar ºi o
determinare productivã a prioritãþilor ºi o alocare mai eficientã a resurselor
instituþionale15.

15. Cititorii interesaþi în detalii pot consulta sursele indicate în tabel.
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1.Scopul final
(IDIS
“Viitorul”,
2001)

2. Domeniul
public
implicat
(Lizal ºi
Kocenda,
2001)

3.Actorii
implicaþi în
interacþiunile
corupte
(Kimberly,
1997)

4. Gradul de
organizare
(Bac,
1996)

5. Serviciul
oferit (Bac,
1996)

Tabelul 2. Clasificarea actelor de corupþie

NOTÃ: Sursele sunt indicate în coloana întâi.

Pecuniarã

Politicã

Legislativ

Birocratic

Justiþie ºi
poliþie

Servicii publice

Trafic de
influenþã
Divizarea mitei

Corupþia
ordinarã
Corupþia înaltã

Externã
(dezorganizatã)

Gratitudine

Subversiune

Maximizarea valorii monetare a venitului sau
utilitãþii anticipate (mita = bani).
Maximizarea ºanselor de supravieþuire politicã
(mita = voturi sau alt gen de susþinere politicã).
Adoptarea unor reguli ce favorizeazã anumite
interese private ºi intrã în conflict cu interesele
publice.
Executarea regulilor într-o manierã care
favorizeazã interesele private ºi dãuneazã
intereselor publice.
Interpretarea ºi aplicarea regulilor într-o
manierã distorsionatã, care favorizeazã
interesele private ºi dãuneazã intereselor
publice.
Extragerea mitelor pentru "calitatea" unor
servicii care oricum trebuie prestate (sãnãtate,
educaþie, servicii comunale).
Interacþiunile dintre oficiali publici de rang înalt
sau politicieni ºi funcþionarii de rang inferior.
Interacþiunile dintre funcþionari publici ºi
funcþionarii din posturi de conducere din
aceleaºi sau diferite instituþii.
Interacþiunile dintre agenþi privaþi ºi funcþionari
publici de talie inferioarã.
Interacþiunile dintre agenþi privaþi, funcþionari
publici ºi oficiali publici aleºi sau politicieni.
Încheierea unui acord neformal în cadrul
organizaþiei (instituþiei publice) pentru
împãrþirea mitei care urmeazã a fi încasatã sau
impusã.
Încheierea unui acord neformal în cadrul
organizaþiei pentru împãrþirea mitei care a fost
depistatã dupã ce a fost încasatã.
Acte izolate de corupþie, care se produc între
client ºi funcþionarul public de nivel inferior
(executor).
Solicitarea sau plãtirea unei mite pentru un
serviciu legal.
Solicitarea sau plãtirea unei mite pentru un
serviciu ilegal.

Criteriul Tipul corupþiei Formã de manifestare / Explicare
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Reprezentantul sectorului public face prima
miºcare (cere mitã).
Reprezentantul sectorului privat face prima
miºcare (oferã mitã).
Agentul public are o putere de negociere mai
mare ºi el determinã parametrii tranzacþiei
(inclusiv mãrimea mitei).

Agentul privat are o putere de negociere
dominantã care-i permite sã stabileascã
condiþiile tranzacþiei ºi sã facã o ofertã coruptã
gen "take-it-or-leave-it". Capturarea statului
este forma cea mai perversã a corupþiei, un
simptom ºi o cauzã a guvernãrii proaste16.
Unul din cei doi agenþi nu are altã opþiune
raþionalã decât sã se angajeze în actul corupt.
Ambii agenþi au ºi opþiuni raþionale de a nu se
angaja în actul de corupþie.

Exemplu: înregistrarea unei firme.

Exemplu: achiziþiile publice.

Exemplu: monitorizarea fiscalã, controlul vamal,
reînnoirea licenþelor.

Mita < taxa oficialã; bani în buget nu sunt
vãrsaþi.

Mita > taxa oficialã; diferenþa dintre suma plãtitã
ºi taxa oficialã se varsã în buzunarul agentului
public.

6. Cine face
prima
miºcare

7. Agentul
dominant

8.Bunãvoinþã
/ impunere
(Alam,
1995)

9. Frecvenþa
interacþiuni-
lor

10. Raportul
dintre mitã
ºi taxa
oficialã
(Schleifer
ºi Vishny,
1993)

Extorcare

Ofertã coruptã

Capturarea
agentului privat
(când
capturarea
este totalã –
parazitare
administrativã)
Capturarea
instituþiei (când
este totalã –
capturarea
statului)

Coercitivã

Acord

O singurã datã

Multiple

Cvasi-periodic

Corupþie cu
furt

Corupþie fãrã
furt

Criteriul Tipul corupþiei Formã de manifestare / Explicare

16. Cauza principalã a capturãrii statului rezidã în interacþiunile dintre forþele instituþionale
specifice regimului nou ºi celui vechi. Ea este un atribut esenþial al statelor eºuate (eng.
failed states).
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Evident, clasificarea propusã în tabel nu pretinde a fi exhaustivã. De
asemenea nu am indicat cum poate fi estimatã amploarea daunelor care pot fi
pricinuite interesului public, ele fiind de naturã sã varieze de la o situaþie la
alta.

De exemplu, corupþia ordinarã poate fi ”ordinarã” numai cu referinþã la o
tranzacþie particularã. Impactul negativ cumulat al multor asemenea acte de
corupþie ordinarã poate fi chiar mai mare decât impactul câtorva acte de corupþie
înaltã, care se produc pe parcursul aceleiaºi perioade de timp. Aceastã ipotezã
este ºi mai plauzibilã dacã þinem cont de faptul cã corupþia ordinarã se poate
produce practic în fiecare sector, în timp ce corupþia înaltã se limiteazã la doar
câteva sectoare, deosebit de atractive pentru a fi îndreptãþitã asumarea riscurilor
înalte de cãtre politicieni.

Factorii instituþionali ai corupþiei
Alejandro Gaviria întreprinde o meta-analizã excelentã a factorilor

neeconomici (în cea mai mare mãsurã, instituþionali) care favorizeazã activitãþile
corupte17. În tabelul de mai jos reproducem trei categorii de factori identificate
de Gaviria (extragerea rentei, sistemul politic, variabilele instituþionale), dar pe
lângã aceasta explicãm ºi mecanismul concret prin care sunt stimulate actele
corupte. De asemenea, am adãugat ºi factori care nu sunt elucidaþi de autorul
menþionat mai sus.

Credem cã este important sã se facã distincþie între cele trei categorii de
factori deoarece combaterea lor poate solicita diferite instrumente de politici
publice. Cea mai mare parte dintre factorii analizaþi sunt valabili ºi pentru
Moldova. Intensificarea impactului unora dintre ei pe parcursul ultimilor ani a
determinat într-o mare mãsurã alunecarea Moldovei cãtre partea inferioarã în
clasamentele corupþiei compilate de aºa organizaþii ca Transparency
International. Este sugestiv faptul cã în 1999 indicatorul de percepþie a corupþiei
pentru Moldova se situa la nivelul 2,6, în 2001 acesta a urcat la 3,1, iar în
ultimul raport publicat de Transparency International indicatorul s-a înrãutãþit
pânã la 2,4.

În pofida multitudinii de factori elucidaþi mai sus, tabelul poate fi sintetizat în
binecunoscuta ”formulã” a corupþiei emisã de Robert Klitgaard:

CORUPÞIE = MONOPOL + DISCREÞIE - RESPONSABILITATE18.
Aceastã formulare este în acelaºi timp laconicã, comprehensivã ºi sugestivã

referitor la rãdãcinile instituþionale din care se trage corupþia.

17.Gaviria, Alejandro, “Assessing the effects of corruption and crime on firm performance:
evidence from Latin America, Emerging Markets Review", 3, 2002.

18.Kimberly A.N. “Corruption as an International Policy Problem: Overview and
Recommendations", in Kimberly, p.175-233.
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Tabelul 3. Analiza factorilor corupþiei

NOTÃ: Sursele indicate în coloana a doua sunt adaptate ºi completate dupã
Gaviria, 2002.

1. Acte normative.
complexe ºi
neclare.

2. Birocraþii
puternice.

3. Controlul de stat a
unor resurse
naturale importante
(Ades ºi Di Tella,
1999, Kimberly,1997).

4. Protecþionism
economic exagerat
(Ades ºi di Tella,
1999, Paldam,
2002).

1. Autocraþie sau
regim autoritar
(Schleifer ºi Vishny,
1993).

2. Participarea
socialã ºi politicã
redusã (Vijay,
1986).

3. Absenþa libertãþii
presei (Ledeneva,
2003).

4. Instabilitate
politicã.

Oferã oportunitãþi pentru exercitarea unei
discreþii birocratice prea mari în interpretarea ºi
implementarea regulilor (este cazul tipic al þãrilor
din CSI).
Procesul de formulare a politicilor este dominat
de interesele birocraþilor în defavoarea
intereselor politice (cazul unor þãri africane ca
Nigeria, Angola, Uganda).
Oferã oportunitãþi de extragere a rentelor ilicite
prin restricþia accesului sau prin impunerea
monopolului de stat (Rusia, cel mai notoriu
exemplu).

Ades ºi Di Tella aduc dovezi a faptului cã cu cât
mai puþin este supus competiþiei un sistem
economic, cu atât mai înalte sunt incitaþiile
pentru corupþie, deoarece lipsesc mecanismele
de control ºi de stimulare externe.

În asemenea condiþii nu existã o agenþie anti-
corupþie cu adevãrat independentã, la fel cum nu
existã o justiþie independentã ºi echitabilã.
Regimurile autoritare sau cu pretenþii autoritare
conduc la organizarea corupþiei, dupã cum este
cazul Coreei de Nord, ex-URSS, Chinei,
Vietnamului; mai recent, tendinþe similare au
apãrut în Moldova.
Acceptarea cvasi-culturalã a corupþiei,
determinatã de indiferenþã faþã de viaþa politicã ºi
prestaþia liderilor politici, absenþa organizaþiilor
civile de monitorizare (India, Bangladesh, unele
þãri Africane ºi în tranziþie, inclusiv Moldova).
Dacã nu existã acces la informaþie ºi libertatea
de exprimare pentru presã, riscul de expunere
publicã a funcþionarilor corupþi este mai mic ºi,
odatã cu aceasta, este mai liber procesul de
împãrþire a mitei între ºi în instituþii (þãrile din Asia
Centralã).
Conºtienþi de riscul unei demiteri rapide ºi
neaºteptate, asociate cu instabilitatea politicã,
oficialii ºi politicienii creeazã reþele "violente" de
colectare a mitei. Exemplu: majoritatea þãrilor din
America Latinã, Italia.

Cate- Factorul Mecanismul de propagare / de generare
goria
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Cate- Factorul Mecanismul de propagare / de generare
goria

5. Lipsa unui
mecanism de
control ºi echilibru
politic.

6. Schimbãri
fundamentale în
societate
(Hundington, 1968,
Paldam, 2002).

7. Lipsa unei
monitorizãri
internaþionale
adecvate.

1. Sistemul legal
(Treisman, 2000,
Paldam, 2002).

2. Cultura de afaceri
(Andreeva, 2000).

3. Religii ierarhice
(Treisman, 2000).

4. Centralizarea.

5. Lipsa unei culturi
organizaþionale.

Favorizeazã distribuirea arbitrarã a drepturilor de
proprietate. De asemenea, este mult mai înalt
riscul de capturare a statului. Se referã ºi la
Moldova.

Corupþia înaltã este asociatã cu perioadele unor
mari ºi profunde transformãri. La rãscrucea
secolelor XIX-XX corupþia ºi-a atins apogeul ºi în
SUA, dupã care a diminuat stabil.

Presa din þãrile în tranziþie din Europa de Est
oferã o mulþime de investigaþii asupra modalitãþii
în care oficialii ºi politicienii corupþi au gestionat
resursele financiare oferite de instituþiile
financiare internaþionale.

Þãrile cu sistem legal continental tind sã fie ceva
mai corupte decât cele cu sistem comun de
drept. Sistemele de drept continental istoric au
fost înfiinþate pentru a apãra interesele
suveranului, în timp ce sistemul de drept comun
a fost creat pentru a apãra interesele poporului
contra abuzurilor suveranului.

În majoritatea þãrilor occidentale existã tradiþii
consolidate de impunere a obligaþiilor ºi apãrare
a drepturilor contractuale prin lege, în timp ce în
Europa de Est, Asia Mijlocie, þãrile din Orient
conteazã mai mult relaþiile personale.

Þãrile de tradiþie protestantã demonstreazã o
predispoziþie mai redusã pentru comportament
corupt. Þãrile ortodoxe, musulmane ºi catolice
sunt ceva mai mult predispuse corupþiei.

Literatura existentã nu oferã un rãspuns univoc
asupra legãturii dintre centralizare ºi corupþie.
Centralizarea favorizeazã corupþia organizatã,
descentralizarea – corupþia ordinarã
dezorganizatã.

În þãrile în tranziþie moºtenirea socialistã are încã
un puternic ecou instituþional, favorizând, de
exemplu, recrutarea ºi promovarea "nepotistã" a
funcþionarilor publici.
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Pe lângã factorii menþionaþi, responsabilii de formularea politicilor de
eradicare a corupþiei trebuie sã mai þinã cont de factorii psihologici, de culturã
etc. Sociologi ºi psihologi din Rusia aratã cã în þara lor corupþia a fost o problemã
serioasã întotdeauna, indiferent de forþele politice aflate la putere19. Rezistenþa
corupþiei la intemperiile politice este explicatã de existenþa unei convingeri
puternic ancorate în mentalitatea colectivã a ruºilor cã banii câºtigaþi trebuie
împãrþiþi cu funcþionarii care ar putea anihila oportunitatea profitabilã, chiar
dacã în realitate ei nu pot sau nu intenþioneazã sã anihileze aceastã oportunitate.

II. Specificul corupþiei în Moldova
Dupã cum se va demonstra mai jos, corupþia coreleazã pozitiv ºi semnificativ

cu nivelul de prosperitate economicã. Moldova confirmã perfect aceastã legitate,
fiind deopotrivã printre cele mai sãrace ºi cele mai corupte þãri din Europa. O
statisticã oficialã credibilã asupra incidenþei actelor de corupþie ºi a mitelor
plãtite nu existã. Cea mai mare parte a dosarelor sunt clasate, iar pedepsele
sunt amânate sau nu sunt executate. În pofida percepþiei foarte înalte a corupþiei
de cãtre public, inclusiv referitor la nivelele administrative superioare, în
Moldova, spre deosebire de statele vecine, nu a fost cititã barem o singurã
sentinþã de învinuire în corupþie a unor miniºtri, deputaþi, ºefi de departamente
etc.

Credem cã impactul moºtenirii lãsate de comunism asupra probitãþii
funcþionarilor publici a fost mult mai mare decât se crede. Tradiþii “bune” ale
unei corupþii politice au existat încã în URSS, tot de atunci s-au pãstrat reþelele
clienteliste ºi neîncrederea în stat a publicului larg.

Deºi misiunea de combatere a corupþiei a fost asumatã de mai toate
guvernele Moldovei în calitate de chestiune prioritarã, nici unul dintre ele nu a
reuºit sã preia sub control acest fenomen, deoarece abordãrile care stãteau la
baza demersurilor politice erau eronate. Elementul controlului, total ca
concepþie, dar pur formal ca realizare practicã, a fost pus în capul tuturor
strategiilor, fãrã ca sã existe ºi acþiuni puternice pe alte planuri, cum ar fi
remunerarea adecvatã a funcþionarilor publici, educaþia ºi motivarea acestora,
întinerirea guvernãrii, transparenþa procesului de luare a deciziilor, libertatea
justiþiei ºi presei ºi altele.

Extragerea rentei ilicite
În categoria factorilor care þin de extragerea rentei ilicite un impact deosebit

are cadrul legal complex, instabil ºi ambiguu specific Moldovei. Mai mult ca
atât, maniera opacã în care apar, se modificã ºi dispar unele acte legislative
creeazã impresia cã ele în mod conºtient ºi calculat sunt produse ºi promovate
de variate cercuri de interese corporative, aparþinând mediului birocratic.
19. ÀíäðååâàÈ.Â.,  "Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ: ñîöèî-êóëüòóðíûé ïîäõîä", 

Càíêò-Ïåòåðáóðã, eçä-âî Ïèòåð, 2000.
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Incertitudinea ºi instabilitatea legislativã oferã birocraþilor toatã discreþia pe
care ºi-o doresc în interpretarea ºi implementarea regulilor. Aceasta se referã
mai ales la actele ce reglementeazã activitatea unor asemenea agenþii
guvernamentale cum sunt inspectoratul fiscal ºi sistemul vamal, normele
tehnice, standardele de calitate ºi altele. Complexitatea ºi ambiguitatea creeazã
în mod firesc situaþia în care inspectorul fiscal sau autoritatea vamalã deþin o
poziþie de negociere mai favorabilã ºi un potenþial de extragere uriaº al rentelor
ilicite, deoarece producãtorul suportã costuri de tranzacþie enorme legate, spre
exemplu, de blocarea mãrfurilor în vamã sau de eventuala sistare a activitãþii
întreprinderii pentru efectuarea unui control mai amplu la depistarea unor erori
fiscale minore20. Dupã cum confirmã un sondaj efectuat de Transparency
International Moldova, cauza centralã a corupþiei, aºa dupã cum este perceputã
de oamenii de afaceri, este faptul cã “legile sunt scrise atât de puþin clar încât
este mai simplu sã-l plãteºti pe funcþionar, ca sã scapi de probleme”.

Mai jos întreprindem o elucidare succintã a celor mai importante acte
normative în care pot fi uºor identificate locurile slabe ce oferã discreþia ºi
favorizeazã comportamentul corupt.

Corupþia în sistemul vamal
Dupã sectorul de ocrotire al sãnãtãþii, sistemul vamal este perceput ca fiind

al doilea cel mai corupt sector din Moldova21. La posturile vamale atribuþiile
esenþiale ale autoritãþilor vamale este de a califica marfa în conformitate cu
nomenclatorul de mãrfuri, de a determina valoarea ei realã, originea etc. Prima
concluzie care apare dupã lectura atentã a Legii cu privire la tariful vamal
(Nr.1380-XIII din 20.11.97) ºi a Codului Vamal este cã pentru a îndeplini efectiv
funcþiile ce le sunt atribuite vameºii ar trebui sã aibã cunoºtinþe tehnice ºi
economice pur ºi simplu enciclopedice (Vezi Boxa 1).

În acelaºi timp, discreþia pe care ei o pot exercita este foarte mare (Vezi
Boxa 2). Hotãrârile publicate ale Curþii de Conturi asupra activitãþii serviciului
vamal nu conþin descrieri explicite ale unor acte de corupþie propriu-zisã. Cu
adevãrat, cele mai frecvente “nereguli” atestate de Curte sunt:
• Calcularea “incorectã” a taxelor vamale de plãtit (de exemplu, pe baza unui

curs valutar eronat).
• Prelungirea ilegalã a termenelor de încasare a plãþilor obligatorii.
• Scutirea ilegalã de plãþile obligatorii (accize, TVA, penalitãþi).
• Clasarea centralizatã ºi ilegalã a contravenþiilor vamale de cãtre

Departamentul Vamal, cu suspendarea amenzilor, plãþilor etc.;
• Escortarea ilegalã a mãrfurilor de la un punct vamal la altul;
20. Situaþii tipice legate de acest raport inegal de forþe sunt descrise în Transparency International

Moldova, “Corupþia ºi Calitatea Guvernãrii: Cazul Moldovei", 2002.

21.În Transparency International Moldova, “Corupþia ºi Calitatea Guvernãrii: Cazul Moldovei",
2002.
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Boxa 1. Elementele metodei de determinare a valorii în vamã a mãrfii în
baza valorii tranzacþiei cu marfa respectivã ori în baza preþului efectiv
plãtit sau de plãtit

Pentru determinarea valorii în vamã a mãrfii metoda de bazã, adicã care trebuie
aplicatã de vameº, în primul rând, este cea a valorii tranzacþiei efectuate cu
marfa respectivã sau a preþului efectiv plãtit sau de plãtit. Pentru aceasta, în
valoarea tranzacþiei trebuie incluse urmãtoarele elemente:

a) cheltuielile pentru transportul mãrfii la aeroport sau în alt loc de introducere
a mãrfii pe teritoriul vamal:

cheltuielile aferente asigurãrii;
costul transportului;
costul încãrcãrii, descãrcãrii ºi transbordãrii mãrfii ;

b) cheltuielile suportate de cumpãrãtor:
comisioanele ºi primele pentru brokeri, cu excepþia comisioanelor pentru
achiziþionarea mãrfii;
costul containerelor ºi / sau al altui ambalaj de folosinþã repetatã, dacã, în
corespundere cu Nomenclatorul de mãrfuri, acestea sunt considerate un
tot întreg cu marfa;
costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj ºi al lucrãrilor
de ambalare;

c) valoarea, calculatã în mod corespunzãtor, a urmãtoarelor mãrfuri ºi servicii
oferite, direct sau indirect, de cumpãrãtor, în mod gratuit sau la preþ redus, în
scopul utilizãrii la producerea ori exportarea mãrfii evaluate, în mãsura în
care aceastã valoare nu a fost inclusã în preþul efectiv plãtit sau de plãtit:

materiale, componente, pãrþi ºi alte elemente similare, incorporate în marfã;
instrumente, matriþe, forme ºi alte componente similare, utilizate la
producerea mãrfii;
materiale cheltuite la producerea mãrfii;
lucrãri de inginerie, de dezvoltare, lucrãri de artã ºi design, planuri ºi schiþe,
executate în afara þãrii ºi necesare pentru producerea mãrfii;

d) redevenþele ºi taxele pentru licenþe, pe care cumpãrãtorul trebuie sã le achite,
direct sau indirect, drept condiþie a vânzãrii mãrfii evaluate, în mãsura în
care aceste redevenþe ºi taxe pentru licenþe nu au fost incluse în preþul efectiv
plãtit sau de plãtit, cu excepþia redevenþelor ºi taxelor pentru licenþe plãtite
de cãtre cumpãrãtor pentru dreptul de reproducere ºi distribuire a producþiei
cinematografice;

e) partea din venitul de la orice revânzare, transmitere sau utilizare ulterioarã a
mãrfii , care ar reveni, direct sau indirect, vânzãtorului.
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• Acordarea ilegalã a unor regimuri vamale mai favorabile.

Pierderile pe care le suportã bugetul de stat în urma unor asemenea
“încãlcãri” se ridicã la zeci de milioane de lei. Þinând cont de amploarea ºi
frecvenþa acestora, o inspecþie logico-semanticã mai atentã a textelor hotãrârilor
Curþii de Conturi nu lasã nici un fel de dubii cã infracþiunile descrise sunt de
fapt simptome ale unei corupþii sistematice care a cuprins întregul serviciu
vamal22.

Boxa 2. Exemple de definiþii ambigui în Legea tarifului vamal
Dacã informaþia folositã de declarant la anunþarea valorii în vamã a mãrfii

nu este veridicã sau nu este confirmatã prin acte, metoda descrisã mai sus
nu poate fi aplicatã. În asemenea caz, se alege, în consecutivitate, una din
urmãtoarele metode:

Pe baza valorii tranzacþiei cu marfa identicã.

Pe baza valorii tranzacþiei cu marfa similarã.

Pe baza costului unitar al mãrfii.

Pe baza valorii calculate a mãrfii.

Metoda de rezervã.

Dar la folosirea metodelor de mai sus din nou apare un câmp foarte larg
pentru discreþie. Acesta apare, în primul rând, din cauza definiþiilor ambigui
utilizate pentru descrierea procedurilor. De exemplu, conform articolului 2
din Legea tarifului vamal:

“mãrfuri identice sunt mãrfurile care se aseamãnã sub toate aspectele
cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calitãþii ºi
reputaþiei ei pe piaþã. Deosebirile neesenþiale de aspect exterior nu pot
constitui o piedicã pentru a considera identice mãrfurile care corespund
celorlalte caracteristici ale definiþiei";

iar,

“mãrfuri similare sunt mãrfurile care, deºi nu se aseamãnã sub toate
aspectele, au caracteristici asemãnãtoare ºi sunt produse din materiale
asemãnãtoare, ceea ce le permite sã îndeplineascã aceleaºi funcþii ºi sã
fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Calitatea mãrfurilor,
reputaþia lor ºi existenþa unei mãrci de producþie sau de comerþ sunt factori
care urmeazã a fi luaþi în considerare la determinarea similitudinii mãrfii".

22. Vezi, spre exemplu, Hotãrârea Curþii de Conturi privind rezultatele controlului asupra activitãþii
Departamentului Vamal ºi subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 nr. 47 din 24.05.2002,
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 103-105 din 18.07.2002.
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Corupþia în sistemul fiscal
Sistemul fiscal de asemenea este printre cele mai corupte sectoare

instituþionale din Moldova. Dupã cum se constatã în sondajele de opinie,
oamenii de afaceri anticipeazã cã atunci când depisteazã o deviere de la Codul
Fiscal, inspectorii fiscali de obicei numesc direct preþul pentru care sunt gata
“sã închidã ochii”, fie cã dau de înþeles în alt mod cã trebuie de plãtit pentru a
soluþiona problema23.

“Încãlcãrile” comise de funcþionarii serviciului fiscal sunt în mare mãsurã
similare celor descrise mai sus în cazul sistemului fiscal. Terenul propice pentru
un comportament corupt se formeazã sub incidenþa a trei factori. În primul
rând, legislaþia de evidenþã fiscalã ºi metodologia de contabilitate este atât de
complicatã încât este foarte mare probabilitatea ca, cu un anumit efort, în
fiecare întreprindere sã fie gãsite încãlcãri. Dupã cum considerã pânã ºi oamenii
de afaceri, cea mai complicatã este evidenþa TVA. În condiþiile în care
inspectorul fiscal are dreptul sã intervinã “în forþã”, pentru a curma o eventualã
activitate ilegalã din partea întreprinderii ºi sã iniþieze controale încã mai
împovãrãtoare ºi asociate cu costuri de tranzacþii suplimentare, întreprinzãtorul
preferã sã plãteascã o mitã pentru a rezolva problema, chiar dacã în esenþã
activitatea sa este legalã. În al doilea rând, nivelul impozitelor ºi amenzilor
este atât de mare încât majoritatea firmelor preferã sã-ºi divizeze resursele pe
activitãþi oficiale ºi tenebroase ºi “sã hrãneascã” periodic inspectorii fiscali,
pentru ca aceºtia “sã nu observe”.

În sfârºit, competenþele atribuite inspectorilor fiscali sunt atât de mari ºi în
acelaºi timp atât de general formulate, iar, conform celor relatate24, obþinerea
unui loc de muncã îi costã atât de scump încât inevitabil ei adoptã un
comportament de “rãpitor” faþã de întreprinderile tutelate. Pentru exemplu, pe
lângã drepturile mai mult sau mai puþin specifice menþionate la punctele a)-x)
ale paragrafului 1 articolul 134 din titlul V al Codului Fiscal, inspectorul fiscal
are dreptul “sã întreprindã ºi alte acþiuni prevãzute de legislaþia fiscalã” (punctul
y)). Nu este de mirare cã controalele efectuate de Curtea de Conturi asupra
activitãþii Inspectoratului Fiscal scot în evidenþã indicatori ai unor crime
economice deosebit de grave care nu puteau fi sãvârºite fãrã acordul sau
contribuþia autoritãþilor fiscale25.

Mai menþionãm cã dreptul de inspectori fiscali îl au ºi angajaþii Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei (art.7, punctul e, Legea

23. Transparency International Moldova, “Corupþia ºi Calitatea Guvernãrii: Cazul Moldovei",
2002.

24. Idem.

25. Vezi, spre exemplu, Hotãrârea Curþii de Conturi privind rezultatele controlului asupra unor
aspecte ale activitãþii de bazã a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ºi subdiviziunilor
teritoriale în anul 2001 (nr. 49 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 102 din
16.07.2002)
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cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei),
inclusiv cel de a calcula ºi a executa silit obligaþia fiscalã.

Corupþia în sfera licenþierii, inspecþiei ºi reglementãrii
activitãþii economice

Conform celor relatate de oamenii de afaceri, corupþia în activitatea de
licenþiere nu a scãzut din intensitate nici dupã aprobarea unei legi relativ bune
asupra licenþierii unor genuri de activitate (nr.451-XV din 30.07.2001, Monitorul
Oficial al R.Moldova nr.108-109 din 06.09.2001), odatã cu aceasta a fost redus
ºi numãrul de genuri de activitate pentru care sunt necesare licenþe. Existã o
mulþime de indicatoare indirecte privitor la faptul cã incidenþa actelor de corupþie
a rãmas foarte înaltã. De exemplu, dupã cum se cunoaºte, una dintre cele mai
grave probleme în ultimii câþiva ani în Moldova a devenit traficul cu fiinþe umane.
Din surse ale organelor de poliþie, un numãr foarte mare de asemenea infracþiuni
este sãvârºit cu contribuþia unor firme autohtone care practicã “activitatea
turisticã”, având licenþe în regulã.

Pe de altã parte, potenþialul pentru extorcare rãmâne înalt din cauza faptului
cã conform deciziei Camerei de Licenþiere (privind aprobarea condiþiilor de
licenþiere a unor genuri de activitate nr. 38-g din 16.09.2002, Monitorul Oficial
al R.Moldova nr. 146-148 din 31.10.2002) una dintre condiþiile pentru eliberarea
licenþelor este “desfãºurarea activitãþii licenþiate în conformitate cu cadrul
legislativ ºi normativ în vigoare”. Aceastã formulare este atât de generalã încât
orice încãlcare minorã ºi care nu este legatã direct de activitate (de exemplu,
nu este pãstrat adecvat antiincendiarul) poate fi interpretatã ca încãlcare a
cadrului legislativ ºi normativ în vigoare.

Actele de corupþie în variate domenii ºi nivele ale sistemului instituþional se
intensificã ºi se întreþin reciproc. De exemplu, pentru obþinerea licenþei este
necesarã prezentarea unui certificat care ar confirma lipsa datoriilor faþã de
bugetul de stat. Dupã cum atestã practica controalelor efectuate de Curtea de
Conturi, asemenea certificate este relativ uºor ºi ieftin de obþinut de la autoritãþile
fiscale, chiar ºi atunci când datoriile faþã de buget sunt de ordinul milioanelor
de lei26.

În general, putem afirma cã discreþia birocraticã în câmpul instituþional din
Moldova, în loc sã diminueze, sporeºte continuu. Pentru exemplificare
menþionãm cã la 15 mai 2003 Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice ºi Corupþiei a fost completatã, drepturile acestei instituþii
sporind considerabil. Astfel, CCCEC a primit ºi dreptul suplimentar de  “....a
sista executarea unor operaþiuni financiare suspecte”.

26. Vezi Hotãrârea Curþii de Conturi privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale
activitãþii de bazã a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ºi subdiviziunilor teritoriale în
anul 2001 nr. 49 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 102 din 16.07.2002.



25

Raport analitic RA/ 1.Contextul economic ºi instituþional al corupþiei

O altã “perlã” legislativã este Legea cu privire la concurenþã, în articolul 4
punctul a) al cãreia se menþioneazã cã ”agenþii economici au dreptul la
concurenþa liberã în limitele prevãzute de legislaþie, ale tradiþiilor ºi regulilor
de corectitudine....”27.

Corupþia în administraþia publicã localã
Corupþia în administraþia publicã localã este perceputã de societatea civilã

la acelaºi grad înalt ca ºi în sistemul de licenþiere ºi autorizare. În cazul
comunitãþilor locale, mai ales a celor rurale, potenþialul pentru corupþie este
creat de densitatea mare a relaþiilor de rudenie ºi de sãrãcia generalizatã. În
cazul municipiilor, corupþia este favorizatã de complexitatea structurilor
instituþionale în cadrul primãriilor, de delimitarea incertã a responsabilitãþilor în
interiorul instituþiilor administrative locale, de competenþele destul de mari
asupra repartizãrii patrimoniului. De asemenea, nu existã o practicã bunã a
impunerii clauzelor legale de incompatibilitate. Deºi Legea Administraþiei Publice
Locale ºi cea a alesului local determinã incompatibilitatea de funcþii, ea nu
este suficient de detaliatã ºi lasã spaþiu îndeajuns pentru interpretãri ambigue.
Nu este de mirare deci cã costurile bugetare asociate cu încãlcãrile depistate
de Curtea de Conturi, mai ales în cazul verificãrii activitãþii financiar-economice
a municipiului Chiºinãu, sunt foarte mari, deºi nu sunt excluse interferenþele
politice în perioada electoralã28.

Corupþia în achiziþiile publice
În pofida faptului cã existã un cadru legal cu privire la achiziþiile publice

care este relativ dezvoltat la nivel conceptual, conform celor relatate de oamenii
de afaceri în acest domeniu corupþia este pe larg rãspânditã. În primul rând,
prin concurs public sunt achiziþionate doar mãrfuri în valoare mai mare de
10000 de lei, iar în cazul lucrãrilor publice - de 20000 de lei. Atunci când
contractele sunt mai mari, existã posibilitatea divizãrii sumelor pe mai multe
contracte separate. În al doilea rând, este pe larg practicatã încheierea unor
acorduri de cãtre firmele “competitoare” pentru împãrþirea contractelor între
ele pe durata unei perioade de timp. Formele cele mai frecvente de infracþiune
sunt aranjarea contractelor, nedeclararea conflictului de interese, clientelismul
ºi perceperea comisioanelor.

Existã chiar ºi “tarife standard” a mitelor care urmeazã a fi plãtite pentru
atribuirea contractului, de obicei 10-20% din valoarea contractului. Dacã
întreprinzãtorul nu este de acord sã plãteascã mita, cel mai probabil cã nimeni
pe viitor nu va mai dori sã aibã afaceri cu el. Funcþionarii care formeazã grupurile
de achiziþie publicã deþin pârghii bune pentru eliminarea celor nedoriþi.

27. Legea Republicii Moldova cu privire la protecþia concurenþei (nr.1103-XIV din 30.06.2000,
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000).

28. Vezi Hotãrârea Curþii de Conturi privind rezultatele controlului asupra activitãþii financiar-
economice a primãriei municipiului Chiºinãu nr.46 din 23/05/2003.
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De exemplu, în Regulamentul cu privire la contractul de achiziþie a mãrfurilor
ºi serviciilor pentru beneficiarii de stat (contractul de achiziþie publicã) se
stipuleazã cã în calitate de contractanþi pot fi orice agenþi economici din
Republica Moldova sau din strãinãtate, organizaþi ºi dotaþi corespunzãtor
pentru realizarea achiziþiei publice, care au dreptul legal (confirmat prin
documente) de a desfãºura acest gen de activitate.29. Similarã este ºi definiþia
consultantului care este “persoana fizicã sau juridicã, care poate fi un institut
de proiectare sau alt agent economic de consultanþã, dotatã corespunzãtor
ºi împuternicitã de beneficiarul de stat sã-l reprezinte în realizarea achiziþiei
publice”.

Problema corupþiei în achiziþiile publice este exacerbatã ºi de transparenþa
limitatã. Nu existã un mecanism eficient pentru cercetarea plângerilor depuse
de ofertanþii respinºi, care nu pot sã influenþeze componenþa . Un alt exemplu
de remarcat este faptul cã deºi conform Regulamentului cu privire la Agenþia
Naþionalã pentru Achiziþii Publice aceasta este obligatã sã publice un Buletin
de achiziþii, în acest buletin nu sunt publicate rapoarte asupra ofertelor primite,
contractelor acordate, petiþiilor cercetate, “listele negre” ale furnizorilor care s-
au compromis. Paralel, dat fiind faptul cã conform Regulamentului una din
sarcinile Agenþiei este “asigurarea participãrii largi a furnizorilor (antreprenorilor)
preponderent autohtoni la achiziþii în scopul dezvoltãrii concurenþei”, putem
afirma cã sistemul de achiziþii publice are predispoziþii congenitale pentru
corupþie deoarece limitarea concurenþei internaþionale este un teren fertil pentru
aranjamente corupte cu “ai sãi”. Plus la aceasta, ANAP este o agenþie
dependentã integral de guvern, or, în condiþiile în care corupþia în cadrul
guvernului a atins culmi astronomice, credem cã mult mai raþionalã ar fi
raportarea publicã ºi în faþa Parlamentului.

Sistemul instituþiilor angajate în eradicarea corupþiei
Sistemul specializat de combatere a corupþiei include subdiviziunile

specializate ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei,
Serviciului de Informaþii ºi Securitate, Procuraturii Generale, Curþii de Conturi.
Cu excepþia Curþii de Conturi, ale cãrei hotãrâri sunt publicate periodic (nu
este clar numai dacã toate) în Monitorul Oficial, impactul celorlalte organizaþii
asupra eradicãrii corupþiei nu este cunoscut publicului larg, deoarece rapoartele
acestor instituþii nu sund date publicitãþii.

Un factor care a condiþionat eºecul tuturor eforturilor de eradicare a corupþiei
în Moldova a fost faptul cã acest fenomen la noi are o foarte puternicã
componentã politicã. Dupã cum scrie presa naþionalã ºi de peste hotare,
corupþia în Moldova a pãtruns masiv în toate nivelele politice ºi administrative,
inclusiv cele mai înalte ºi, alegoric vorbind, nu existã cineva care ar pãzi paznicii.

29. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4 din 06.01.2000.
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Menþionãm instaurarea unui control politic autoritar asupra agenþiilor de
coerciþie ºi control ºi asupra sistemului justiþiar. Într-un asemenea mediu,
corupþia treptat se transformã din una dezordonatã în una organizatã ºi
”centralizatã”.

Sã analizãm, spre exemplu, prevederile Legii cu privire la Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei (nr. 1104 din 06/06/2002) pentru
a vedea cât de eficient poate fi în principiu acest centru în eradicarea
fenomenului discutat.

Astfel, de la bun început este clar cã CCCEC nu dispune de independenþa
instituþionalã necesarã pentru eradicarea corupþiei la nivelele administrative
cele mai înalte. Cauza este cã:
1.structura CCCEC, numãrul ºi reºedinþa subdiviziunilor teritoriale ºi raza lor

de activitate se aprobã de Guvern, la propunerea directorului CCCEC;
2.directorul CCCEC este numit de Guvern pe un termen de patru ani (în

conformitate cu prevederile Regulamentului provizoriu al CCCEC, aprobat
prin hotãrâre de guvern (nr. 335 din 18/03/2002), se menþioneazã cã Guvernul
de asemenea demite directorul CCCEC, dar în lege nu se menþioneazã în
mod expres acest lucru);

3.în Regulamentul provizoriu al CCCEC, aprobat prin hotãrâre de guvern (nr.
335 din 18/03/2002), se menþioneazã în mod expres cã “Centrul este
subordonat Guvernului Republicii Moldova” (pt.4);

4.directorii adjuncþi ai CCCEC sunt numiþi ºi eliberaþi din funcþie de cãtre Guvern,
la propunerea directorului CCCEC;

5.componenþa nominalã ºi numericã a colegiului CCCEC este aprobatã de
Guvern, la propunerea directorului CCCEC;

6.lista funcþiilor din cadrul CCCEC ºi gradele ce le corespund sunt aprobate
de Guvern;

7.gradul special pentru director se acordã de preºedintele Republicii Moldova
la propunerea prim-ministrului;

8.Guvernul aprobã de asemenea modul de atestare al colaboratorilor CCCEC;
9.limita alocaþiilor financiare ºi planurile financiare pentru funcþionarea CCCEC

sunt aprobate de Ministerul Finanþelor.

Credem cã în mod firesc directorul CCCEC ar trebui sã fie numit de
Parlament ºi sã raporteze în faþa Parlamentului, deoarece numai astfel va fi
posibilã minimizarea corupþiei la nivelele administrative superioare (din cadrul
guvernului ºi agenþiilor guvernamentale). Un alt aspect dubios este oportunitatea
constituirii unei instituþii militarizate pentru combaterea corupþiei. Nu credem
cã instaurarea unei discipline militare ºi relaþiile strict ierarhizate ar putea avea
un rol eficient de paratrãsnet contra corupþiei instituþionale. Dacã nu vor fi
operate modificãri substanþiale în afilierile instituþionale ale CCCEC, credem
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cã aceastã organizaþie va rãmâne eficientã doar în combaterea corupþiei “de
stradã” ºi nu va avea nici un efect semnificativ asupra corupþiei politice. Nici
puterea nu va câºtiga ceva esenþial din prinderea unor medici sau profesori
universitari corupþi, deoarece opinia publicã considerã în proporþie de 46% cã
cei mai mulþi oameni corupþi se aflã la nivelele superioare ale administraþiei30.

Sistemul judecãtoresc în Moldova este practic integral controlat de
Preºedintele þãrii care poate numi judecãtorii dupã principii pe care el le
considerã corecte. Pãrerea magistraþilor este ignoratã sau are o importanþã
marginalã. Deºi corupþia este un fenomen. Conform celor afirmate de experþi,
aceasta deja a condus la pierderea independenþei judecãtoreºti, la implicarea
puterii în actul de justiþie, la coruperea sistemului judecãtoresc ºi, odatã cu
aceasta, la devalorizarea “justiþiei” în societate. Conform sondajelor de opinie,
47,9% din populaþia þãrii nu prea are încredere sau, mai exact, absolut nu are
încredere în justiþie31.

Analizând Legea cu privire la Curtea de conturi se poate afirma cã desigur
cadrul legal are încã suficiente rezerve pentru îmbunãtãþire. Spre exemplu, ar
fi necesarã descrierea mai detaliatã a incompatibilitãþilor ºi limitelor puse
angajaþilor Curþii de Conturi. Pe lângã experienþa de muncã (15 ani, dupã cum
prevede legea) este necesar de asigurat ca o anumitã perioadã de timp înaintea
recrutãrii funcþionarii sãi sã nu aibã interacþiuni directe cu instituþiile pe care le
tuteleazã, precum ºi sã se interzisã, pentru o anumitã perioadã de timp,
angajarea la muncã în instituþiile de stat tutelate dupã eliberarea din funcþia de
angajat al CC.

Sistemul politic
Un alt factor important este indiferenþa politicã ºi socialã a societãþii civile.

Pe de altã parte, pânã ºi atunci când societatea civilã intervine în mod deschis
ºi atenþioneazã puterea asupra eventualitãþii unor cazuri de corupþie înaltã,
organele cu competenþe în domeniu nu reacþioneazã. Este sugestiv credem
cazul ”Adjuta-Civis”, organizaþie care a lansat în mod public învinuiri de corupþie
ºi de trafic de influenþã în adresa unor persoane din anturajul preºedintelui
Moldovei ºi la care nu s-a reacþionat sub nici o formã. Nu putem ºti dacã are
dreptate organizaþia reclamantã sau persoanele reclamate, dar credem cã
învinuirile formulate de organizaþia menþionatã sunt atât de grave încât
Parlamentul este obligat sã iniþieze desfãºurarea unei anchete publice care ar
clarifica cazul.

Este cât se poate de dubioasã chiar ºi probitatea deputaþilor din Parlament.
Pentru coruperea lor existã toate premisele necesare:

30. Barometrul de Opinie Publicã, sondaj realizat la solicitarea Institutului de Politici Publice,
ianuarie 2001.

31. “Tranziþia în administraþia publicã localã“, sondaj realizat de Institutul pentru Dezvoltare ºi
Iniþiative Sociale “Viitorul", februarie 2003.
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• Lipsa de transparenþã în activitate.
• Absenþa unor prevederi clare asupra incompatibilitãþii. Astfel, Legea cu privire

la statutul deputatului prevede cã mandatul este incompatibil cu exercitarea
oricãrei alte funcþii remunerate, inclusiv a funcþiei acordate de un stat strãin
sau organizaþie internaþionalã, cu excepþia activitãþii didactice ºi ºtiinþifice
desfãºurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului32.
Dar nimic nu este spus, de exemplu, despre deþinerea altor drepturi (cum ar
fi acþiuni, cote) în capitalurile unor unitãþi economice.

• Nu existã prevederi de rigoare referitoare la conflictul de interese în activitatea
deputatului în parlament.

• Comisia juridicã a Parlamentului controleazã doar declaraþiile de venituri ºi
doar a deputaþilor în persoanã, nu ºi a averii acestora ºi a familiilor acestora.

• Deputaþii se bucurã de o imunitate foarte largã ºi dificil de a fi ridicatã.

Legea cu privire la declararea ºi controlul veniturilor demnitarilor de stat33

obligã toþi demnitarii de stat sã declare veniturile la data depunerii declaraþiei,
bunurile mobiliare ºi imobiliare de toate tipurile (dar nu ºi cele ale membrilor
familiei), angajamentele financiare ºi cotele-parte ale valorilor mobiliare, în
ambele cazuri inclusiv cele ale membrilor familiei, în capitalul agenþilor
economici. Dar conform articolului 4 evaluarea proprietãþii se face prin indicarea
valorii menþionate în documentul care certificã provenienþa proprietãþii ºi nu
prin indicarea valorii reale de piaþã. Aceasta oferã posibilitatea de subestimare
intenþionatã a valorii declarate.

Mai mult ca atât, urmeazã a fi declarate doar bunurile care aparþin copiilor
minori, nu ºi celor care au atins majoratul. Însã este bine cunoscut faptul cã
cea mai mare parte a funcþionarilor publici din vârful ierarhiei birocratice, a
deputaþilor în Parlament, a judecãtorilor, a miniºtrilor, precum ºi Preºedintele
Moldovei, sunt la o vârstã la care este firesc ca ºi copiii lor sã nu mai fie minori.
Prin urmare, aceastã scãpare a legii oferã în mod direct posibilitãþi pentru
tãinuirea unor eventuale venituri ºi proprietãþi dobândite pe cãi ilegale.

Puterea legii este slãbitã ºi de faptul cã mecanismul de control este ineficient,
iar declaraþiile nu sunt publice. Spre exemplu, controlul de facto al declaraþiilor
de cãtre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei urmeazã
a fi definitivat pânã la data depunerii unei noi declaraþii. Comisia de control
este constituitã din membri numiþi de guvern, parlament ºi preºedinþia Moldovei.
În contextul în care puterea în stat este dominatã de un singur partid, este clar
cã în componenþa comisiei membrii vor fi aleºi nu pe bazã de imparþialitate ºi
32. Legea cu privire la statutul deputatului în Parlament, nr.39-XIII din 07.04.94, Monitorul Oficial

al R.Moldova, nr.4 din 30.04.1994.

33.  Legea Republicii Moldova cu privire la declararea ºi controlul veniturilor ºi al proprietãþii
demnitarilor de stat, judecãtorilor, procurorilor, funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu
funcþie de conducere (nr. 1264-XV din 19.07.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova, nr. 124-
125 din 05.09.2002).
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reprezentativitate, ci pe baza loialitãþii corporative. Toate cele menþionate fac
ca legea, fiind adoptatã cu intenþii bune, sã nu fie eficientã. Caracterul ei formal
este demonstrat ºi de urmãtoarele: în conformitate cu prevederile art. 15
subiecþii declarãrii depun declaraþia cu privire la venituri ºi proprietate pânã la
1 iulie a anului urmãtor intrãrii în vigoare a prezentei legi. Legea a fost publicatã
ºi a intrat în vigoare în 2002, aceste rânduri au fost scrise la începutul lunii
noiembrie 2003, dar deocamdatã nu cunoaºtem ca vreo declaraþie sã fie depusã
sau publicatã.

Blocarea accesului presei la reflectarea procesului de luare a deciziilor,
mai ales la nivele birocratice intermediare, este un alt factor care favorizeazã
corupþia. Menþionãm ºi lipsa unui mecanism efectiv de control ºi echilibrare a
puterii politice excesive ale unor instituþii administrative centrale (cum ar fi
preºedinþia), ca un generator al corupþiei ºi traficului de influenþã.

Presiunea internaþionalã este foarte importantã pentru a stãvili corupþia.
Altfel, precum s-a întâmplat ºi în Moldova, inexistenþa unui sistem de
monitorizare internaþionalã stimuleazã la direct coruperea funcþionarilor
responsabili de utilizarea adecvatã a ajutoarelor financiare externe.

Este de remarcat în acest context ºi cultura de afaceri specificã, “sãlbaticã”,
care predominã în Moldova ºi care favorizeazã în mod direct corupþia prin
tolerarea generalã a ei. Majoritatea oamenilor de afaceri în activitatea lor
pornesc de la premisa cã pentru soluþionarea conflictelor civile, a
contencioaselor administrative, a cazurilor de infracþiuni economice în Moldova
conteazã conexiunile personale, poziþia ocupatã în ierarhia socialã ºi
posibilitatea de mituire a funcþionarilor publici. Cea mai mare parte dintre ei
sunt pregãtiþi sã plãteascã mitã pentru a rezolva orice situaþie de conflict real
sau potenþial cu funcþionarii ºi oficialii publici chiar ºi atunci când existã
alternative. Aceste atitudini sunt reflectate într-un mod exhaustiv ºi elocvent în
sondajele de opinie efectuate la comanda organizaþiei Transparency
International Moldova34.

Astfel, într-o þarã din Occident învinuirea unui prim-ministru de infracþiuni
economice ar fi condus imediat cel puþin la iniþierea unei anchete publice pentru
clarificarea adevãrului.

În aceeaºi categorie a variabilelor instituþionale sunt de menþionat salariile
de-a dreptul mizerabile ale funcþionarilor publici, care le determinã formarea
unui instinct de ”rãpitor” în relaþiile cu cetãþenii ordinari ºi, mai ales, cu oamenii
de afaceri. Conform statisticii oficiale, salariul în sfera privatã este cu 50% mai
mare decât în cea bugetarã35. Dar dupã cum considerã experþii economici,
veniturile reale în sfera privatã sunt de câteva ori mai mari decât cele oficial

34. Vezi Transparency International Moldova “Corupþia ºi Calitatea Guvernãrii: Cazul Moldovei"
(2002) ºi Transparency International Moldova.

35. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Departamentul de Statisticã ºi Sociologie, 2002.
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declarate36. Pe de altã parte, în sfera bugetarã salariile reale nu pot fi tãinuite.
Cu alte cuvinte, este foarte mare probabilitatea ca decalajul real dintre salariul
în sfera privatã ºi cea publicã sã fie de câteva zeci de ori mai mare decât cel
statistic.

Lipsa unei autentice culturi organizaþionale de asemenea îºi spune cuvântul.
Recrutarea ºi promovarea birocraþilor pe scara ierarhicã a instituþiilor publice
are la bazã nu calitãþile personale, ci legãturile personale ale celui promovat ºi
relaþiile de rudenie în care se aflã cu cineva din conducerea instituþiilor
respective. Este curios cã pe parcursul anului 2003 nici o instituþie de stat, nici
o autoritate publicã centralã sau localã nu au anunþat concursuri publice de
suplinire a unor posturi vacante.

Perpetuarea conflictului transnistrean, cu toate posibilitãþile ce le oferã pentru
evaziunea fiscalã ºi vamalã, pentru spãlarea banilor ºi pentru contrabandã,
este un factor suplimentar care a înlesnit coruperea oficialilor publici ºi a
politicienilor, care au partea lor de câºtig din operaþiunile ilegale descrise mai
sus. De asemenea, existenþa unor reþele de contrabandã foarte bine organizate
nu poate fi explicatã fãrã coruperea masivã a funcþionarilor din sistemul vamal,
fiscal ºi poliþie.

III. Cauze ºi implicaþii economice ale
corupþiei
Corupþia, sãrãcia ºi libertatea economicã

Factorii instituþionali enunþaþi în secþiunea precedentã au un efect catalizator
asupra corupþiei, ei fiind de naturã sã alimenteze procesul de consolidare a
reþelelor corupte. Însã efecte directe ºi de o intensitate mult mai mare asupra
nivelului corupþiei au sãrãcia ºi îngrãdirea libertãþilor economice.

Evident, corupþia este specificã tuturor þãrilor ºi atât analizele econometrice,
cât ºi studiile de sociologie ºi psihologie economicã aratã cã ea este relativ
stabilã în timp. Dar incidenþa ºi amploarea corupþiei variazã semnificativ de la
o þarã la alta. Mai jos vom încerca sã arãtãm pe baza unor date statistice
recente cã cu cât mai sãracã este þara ºi cu cât mai redusã este libertatea
economicã, cu atât mai corupt tinde a fi sistemul sãu birocratic ºi politic. O altã
ipotezã de lucru care urmeazã a fi verificatã este cã în þãrile în tranziþie din
Europa Centralã ºi de Est indicele de percepþie al corupþiei poate fi mai mic
dacã þara este candidat de aderare la UE.

În Tabelul 1 din Anexã este indicat panelul de date pentru cele 99 de þãri
pentru care a fost posibilã completarea setului statistic. Aceastã selecþie este
suficient de mare pentru a fi consideratã statistic reprezentativã.
36. Într-adevãr, conform celor relatate de Inspectoratul Fiscal, în anul 2001 în Moldova doar

câteva zeci de persoane au declarat venituri de peste un milion de lei.
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În calitate de indicator al corupþiei utilizãm indicele de percepþie al corupþiei
elaborat ºi evaluat anual de ”Transparency International”37. Credem cã indicele
compilat de Transparency International este unul dintre cei mai reprezentativi
ºi cu o putere sintetizatoare mare din cauza cã se calculeazã ca medie a
indicilor similari de percepþie ai corupþiei, evaluaþi de diferite organizaþii ºi experþi
independenþi. Spre exemplu, în cazul Moldovei, indicatorul de percepþie al
corupþiei pentru anul 2003 s-a calculat pe baza evaluãrilor preluate din cinci
sondaje de opinie publicã ºi investigaþii ale pãrerilor oamenilor de afaceri. Cu
cât mai ridicat este indicele corupþiei compilat de Transparency International
cu atât mai puþin coruptã se prezintã o þarã pentru observatori.

Ca indicator al nivelului de sãrãcie am utilizat PIB per capita evaluat la
paritatea puterii de cumpãrare din raportul de dezvoltare umanã pentru 2002
publicat de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare38. Din pãcate, la
momentul elaborãrii studiului nostru, a fost imposibil sã gãsim indicatorii PIB
per capita pentru toate þãrile din panelul de date pentru anul 2002, pentru a le
compara cu indicatorul de percepþie al sãrãciei care reflectã situaþia pe acelaºi
an. Ultimul raport al PNUD oferã informaþie numai pentru 2000. De aceea PIB
per capita pentru anul 2002 a fost estimat extrapolând nivelul anului 2000 cu
ratele de creºtere economicã realizate de þãrile respective în anii 2001 ºi 2002.
Ratele de creºtere economicã au fost preluate din bazele de date ale Fondului
Monetar Internaþional39.

În calitate de variabilã pentru nivelul de libertate economicã am utilizat
Indicatorul de Libertate Economicã elaborat ºi estimat anual de Heritage
Foundation. Cu cât mai înalt este acest indicator, cu atât mai mic este nivelul
de libertate economicã în þara vizatã. În studierea legãturii dintre libertatea
economicã ºi corupþie avem de a face cu o problemã metodologicã importantã,
colinearitatea parþialã. Vorba e cã corelaþia formalã între liberalizarea economicã
ºi indicatorul perceput al corupþiei poate fi distorsionatã de faptul cã Heritage
Foundation, în determinarea indicatorului de liberalizare economicã, þine cont
ºi de unii factori ai corupþiei. Suntem însã de pãrerea cã implicaþiile acestui
fapt pot fi minore din cauza cã doar douã din cele zece criterii de evaluare se
referã la corupþie.

De asemenea, am utilizat variabila bivariatã ”UE” care se referã numai la
cele 20 de þãri în tranziþie incluse în panelul de date. ªi anume, am stabilit
variabila UE=-1 dacã þara nu este candidat la integrarea în UE ºi UE=0 dacã
þara este în proces de aderare.

Am efectuat mai întâi douã analize corelaþionale simple. Prima stabileºte
legãtura dintre indicele de percepþie al corupþiei ºi PIB per capita. A doua

37. Vezi "Global Corruption Report 2003", www.transparency.org.

38. Vezi www.undp.org.

39. World Economic Outlook (WEO) Database April 2003, International Monetary Fund,
www.imf.org.
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stabileºte legãtura dintre indicele percepþiei corupþiei ºi indicele de liberalizare
economicã. În ambele cazuri coeficienþii de corelaþie sunt extrem de înalþi. Cu
cât este mai ridicat nivelul de controlare a economiei de cãtre stat, cu atât mai
coruptã pare a fi birocraþia (coeficientul de corelaþie este de - 0.790). Pe de
altã parte, cu cât mai sãracã este þara, cu atât mai înaltã este probabilitatea cã
birocraþii se vor angaja în acte de corupþie (coeficientul de corelaþie 0.881).
Aceste rezultate ne conduc la stabilirea urmãtoarei ecuaþii:

ΙPC = 3,66 +0,182 PIBcapita – 0,412 LE
      (0,623)  (0,013)                    (0,182)

IPC = 1,344 + 0,230 PIBcapita + 0,104 LE
         (0,645)        (0,042)                     (0,172)

IPC = 2,835 + 0,160 PIBcapita - 0,098 LE + 0,533 UE
                                   (1,343)        (0,058)                    (0,403)              (0,601)

IPC = α+ β1 PIBcapita + β2  LE + ε

unde: IPC este indicele de percepþie al corupþiei în varianta Transparency
International, α, β1 ºi β2  sunt parametrii care urmeazã a fi estimaþi, PIBcapita este
nivelul PIB per capita, LE este indicele de libertate economicã în varianta
Heritage Foundation, iar ε – eroarea.

În urma analizei regresionale efectuate cu ajutorul programului de calculator
SPSS am obþinut ecuaþia cu urmãtorii parametri (Vezi Tab.2 din Anexã):

Dupã cum indicã erorile standard din paranteze, fiecare parametru este
semnificativ din punct de vedere statistic.

Efectuând analiza regresionalã pentru cele 20 de þãri în tranziþie care au
intrat în setul nostru de date, am obþinut urmãtoarea identitate (Tab.3 din Anexã):

care este un rezultat destul de curios, din cauza semnului ”+” al parametrului
libertãþii economice ºi care ar trebui interpretat cã o libertate economicã mai
înaltã ar însemna ºi o corupþie mai înaltã! De fapt acest estimator nu este
semnificativ, eroarea relativã fiind mare.

Lucrurile revin la normal dupã ce adãugãm variabila UE (Vezi Tab.4 din
Anexã):

Semnele parametrilor din aceastã ecuaþie teoretic sunt perfect plauzibile.
ªi anume, ecuaþia aratã cã cu cât mai înaltã este libertatea economicã, cu atât
mai micã este corupþia, precum ºi faptul cã þãrile care nu sunt în proces de
aderare la UE tind sã fie mai corupte decât cele care urmeazã sã adere în
perioada 2004-2007. Dar cu toate cã semnele algebrice ale parametrilor coincid
cu ceea ce sugereazã intuiþia, în ecuaþia de mai sus numai constanta ºi PIB
per capita sunt semnificative statistic.



34

Colecþia "Evaluarea mediului instituþional al economiei"

Rezultatele de mai sus ne conduc la concluzii interesante. Este foarte mare
probabilitatea ca anume sãrãcia ºi controlul vieþii economice sã reprezinte
premisele principale pentru declanºarea cercului vicios al corupþiei. În ecuaþia
pentru întregul panel de date coeficienþii de pe lângã PIB per capita ºi libertatea
economicã sunt importanþi din punct de vedere cantitativ ºi sunt semnificativi
statistic. Luate împreunã, veniturile per capita ºi indicatorul de libertate
economicã explicã 79% din variaþiile indicatorului de percepþie al corupþiei.
Þãrile din Europa Centralã ºi de Est, care sunt în proces de aderare la UE, tind
a fi mai puþin corupte decât alte þãri în tranziþie, dar coeficientul de pe lângã
variabila UE nu este semnificativ statistic.

Legãtura între corupþie ºi sãrãcie, sugeratã de ecuaþiile de mai sus, ne
permite sã estimãm cât de probabilã este reducerea corupþiei pânã la nivele
mai acceptabile. Sã presupunem cã guvernul Moldovei doreºte sã
îmbunãtãþeascã indicele de percepþie al corupþiei al þãrii de la actualul 2.1
pânã la nivelul Estoniei (5.6). Pentru aceasta presupunem cã guvernul este
pregãtit sã majoreze rapid nivelul de libertate economicã de la actualul nivel
de 3.35 pânã la 2.0. In conformitate cu rezultatele reflectate de prima ecuaþie
o asemenea îmbunãtãþire a raitingului corupþiei va solicita o creºtere a PIB per
capita de la actualul nivel de 2.345 USD pânã la 18.519 USD. Cu o creºtere
medie anualã de 7% ar fi necesari 34 de ani, iar cu o creºtere de 10% – 24 ani
pentru a atinge acest nivel de prosperitate, care ar conduce la atenuarea
tentaþiilor corupte. Desigur, aceste calcule sunt aproximative, dar ele au menirea
de a arãta cã corupþia este un fenomen care are rãdãcini foarte adânci ºi care
nu poate fi eliminat fãrã eforturi serioase ºi de lungã duratã.

Consecinþele economice
Dupã cum s-a menþionat în secþiunea precedentã, corupþia înaltã este într-

o foarte mare mãsurã determinatã de nivelul redus al veniturilor ºi de nivelul
scãzut al libertãþii economice de care se bucurã agenþii privaþi. Prin intermediul
legãturilor inverse în sistemul mediu instituþional – mediu economic, nivelul
mai înalt al corupþiei se transpune negativ pe planul performanþelor economice.
Existã o serie vastã de publicaþii în care sunt analizate consecinþele pe care
corupþia le are asupra sistemului economic. Deºi concluziile fãcute de diferiþi
autori sunt cât se poate de variate, unele chiar paradoxale, dupã cum este
cazul ideilor lui Samuel Huntington ºi Nathaniel Leff, citaþi anterior (Vezi p. 9),
majoritatea economiºtilor tind sã perceapã corupþia drept un factor care
compromite serios creºterea ºi dezvoltarea economicã.

Astfel, este demonstrat faptul cã o corupþie mai înaltã contribuie la reducerea
ratelor de creºtere economicã, prin intermediul reducerii investiþiilor40. În acest
fel, dupã ce sãrãcia generalã dã primul impuls corupþiei, aceasta se transformã

40. Mauro, Paolo, “Corruption and Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, August,
1995.
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în cauzã, iar sãrãcia în efect, care alimenteazã încã mai mult corupþia ºi aºa
mai departe. Concluzia cã legãtura cauzalã ar alterna este confirmatã în mod
indirect ºi în studiile care aratã cã dezordinea economicã este doar un simptom
al subdezvoltãrii, adevãrata cauzã fiind slãbiciunea instituþionalã, inclusiv
corupþia masivã41.

Prosperitatea devine prizoniera corupþiei! Este posibilã pânã ºi calcularea
impactului corupþiei asupra creºterii prin intermediul variatelor ”curele de
transmisie”. Pak Hung Mo aratã cã scãderea cu o unitate a indicelui perceput
al corupþiei reduce creºterea economicã cu 0,54 puncte procentuale42. Din
domeniul curiozitãþilor, dar principalul canal prin care corupþia afecteazã
creºterea economicã este instabilitatea politicã cãreia îi revin 53% din efectul
total. Alte douã variabile de transmisie importante sunt capitalul uman ºi
investiþiile private.

Corupþia reduce creºterea economicã prin sporirea investiþiilor publice în
variate proiecte grandioase ºi complexe din punct de vedere tehnic, dar de o
productivitate micã (proiecte numite metaforic ”catedrale în pustiu” sau ”elefanþi
albi”). În al doilea rând, corupþia conduce la diminuarea proporþiei cheltuielilor
curente necesare pentru operarea ºi întreþinerea infrastructurii existente în
favoarea unor investiþii capitale mari43. Aceastã afirmaþie este demonstratã ºi
de faptul cã un simptom al corupþiei înalte într-o þarã subdezvoltatã sau în
tranziþie este importul unor tehnologii sofisticate care cu certitudine sunt departe
de necesitãþile reale ale þãrii.

Henry Vinod de asemenea susþine ideea cã corupþia este o povarã extrem
de serioasã asupra economiei44. Privind corupþia ca un impozit ilegal, el a
estimat cã în þãrile în curs de dezvoltare acordarea unei mite de un dolar
cauzeazã o povarã de 1,67 dolari pentru economie. Mai mult ca atât, aceastã
povarã se auto-multiplicã în timp. Studiul lui Vinod sugereazã ideea cã ºi o
reducere micã a corupþiei ar putea avea un efect pozitiv ºi semnificativ pentru
economie.

Însã corupþia frâneazã dezvoltarea firmelor într-o mãsurã mult mai mare
decât impozitele obiºnuite. Caracterul secret ºi volatilitatea fac din corupþie un
fenomen mult mai costisitor pentru firme decât un impozit ordinar. Corupþia nu
poate fi perceputã ca un simplu impozit din cauza incertitudinii pe care o induce

41.  Acemoglu, Daron; Johnson, Simon; Robinson James; and Thaicharoen Yunyong, Institutional
causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth", Journal of Monetary
Economics, 50, 2002.

42. Mo, Pak Hung, “Corruption and Economic Growth", Journal of Comparative Economics, 29,
2001.

43. Tanzi, Vito and Davoodi, Hamid, “Corruption, Public Investment and Growth", IMF, WP/97/
139.

44. Vinod, H.D., “Statistical analysis of corruption data and using the Internet to reduce
corruption", Journal of Asian Economics, 10, 1999.
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asupra investiþiilor, mai ales asupra celor strãine. Impact negativ are nu doar
nivelul propriu-zis al corupþiei, dar ºi volatilitatea acestui nivel. Astfel, se poate
calcula cã o creºtere a volatilitãþii corupþiei de la nivelul Singapore la nivelul
Mexic pe scara ”Transparency International” este echivalentã cu o creºtere de
32 puncte procentuale în rata impozitului pentru corporaþiile multinaþionale45.

Efectele corupþiei asupra performanþelor firmelor sunt comparabile cu cele
ale crimei organizate, dupã cum se poate constata pe baza unor þãri din America
Latinã46. Corupþia ºi crima organizatã sunt pozitiv corelate în evaluãrile fãcute
de managerii intervievaþi ºi reduc substanþial rata de creºtere a vânzãrilor ºi
scad substanþial capacitatea de concurenþã a firmelor.

Bunurile publice ºi guvernamentale sunt intrãri importante în funcþia de
producþie a firmei. În acest fel, raþionarea artificialã a unor asemenea bunuri în
scopul colectãrii mitei reduce creºterea economicã pe termen lung47. Corupþia
distorsioneazã competiþia de piaþã ºi inhibã procesul investiþional în mod direct,
majorând prima pentru risc, or nivelul corupþiei ºi a mitelor asociate cu acest
nivel sunt factori de care investitorii þin cont în calcularea veniturilor anticipate.
Alfredo del Monte ºi Erasmo Papagni sprijinã aceste afirmaþii pe analiza
econometricã a cazului italian ºi explicã de ce cele mai corupte regiuni din
Italia nu au urmat o traiectorie de creºtere economicã în pofida subvenþiilor ºi
investiþiilor publice masive.

O corupþie înaltã este întotdeauna asociatã cu o proporþie mai mare a
economiei tenebre ºi acest lucru poate fi demonstrat în mod riguros pe baza
unor modele matematico-economice48. Începând cu un anumit nivel al corupþiei
birocratice, firmele pot sã opteze pentru disocierea resurselor de care dispun
între sectorul oficial ºi cel ne-oficial al economiei. Anume corupþia masivã poate
fi responsabilã pentru partea rezidualã în funcþiile de creºtere economicã a
þãrilor în tranziþie.

Reproducem o sintezã a concluziilor ce pot fi desprinse din publicaþiile
recente asupra efectelor induse de corupþie asupra economiei prin intermediul
variatelor canale de transmisie, aducând ºi explicaþiile de rigoare asupra
mecanismelor de propagare sau de apariþie:

45. Wei, Shang-Jin, “Why Is Corruption So Much More Taxing Than Tax? Arbitrariness Kills",
NBER Working Paper No.6255, November 1997.

46. Gaviria, Alejandro, “Assessing the effects of corruption and crime on firm performance:
evidence from Latin America, Emerging Markets Review", 3, 2002.

47. Del Monte, Alfredo and Papagni, Erasmo, “Public Expenditure, corruption and economic
growth: the case of Italy", European Journal of Political Economy, Vol. 17, 2001.

48. Piculescu, Violeta, “Hidden Activities and Bureaucratic Corruption" in “Studies of the Post-
Communist Transition", PhD paper, Goteborg University, Economic Studies, 119, 2002.
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Agravarea decalajului
dintre creºterea
economicã efectivã ºi
cea potenþialã.

Reducerea investiþiilor
interne ºi strãine
directe.

Sporirea riscului de
crizã financiarã sau
chiar de haos
financiar.

Risc mai mare de
inflaþie.

Agravarea deficitului
bugetar.

Pondere mare a
economiei neoficiale.

Reducerea cheltuielilor
sociale.

Efecte negative asupra
investiþiilor publice,
cum ar fi:

Lansarea unor
proiecte investiþionale
mari, dar ineficiente ºi
cheltuieli sociale
insuficiente.

Alocãri insuficiente
pentru operare ºi
întreþinere.

Alocãri exagerate
pentru achiziþionarea
noului echipament,
sofisticat din punct de
vedere tehnic, mult
peste necesitãþile þãrii.

Reducând capitalul circulant, corupþia
deplaseazã în jos curba producþiei ºi afecteazã
piaþa muncii.

Sporirea primei de risc conduce la eliminarea
unor proiecte investiþionale cu rentabilitate mai
micã, dar care în condiþii normale ar fi
acceptabile.

Bãncile pot fi obligate de funcþionarii ºi oficialii
corupþi sã acorde credite preferenþiale
necalitative.

Mecanismul influenþei nu este clar, dar legãtura
este puternicã ºi semnificativã.

Reducerea posibilitãþilor de acumulare a
veniturilor fiscale prin mituirea inspectorilor fiscali
sau a vameºilor.

Mitele înalte, asociate cu necesitatea evitãrii unor
reglementãri cu caracter coercitiv sau prohibitiv,
determinã firmele sã-ºi transfere resursele în
sectorul neoficial al economiei.

Scade multiplicatorul fiscal.

Funcþionarii corupþi promoveazã proiectele mari,
tehnic complexe, care oferã oportunitãþi mai mari
pentru extragerea ulterioarã a fondurilor.

Operarea ºi întreþinerea nu oferã atâtea
posibilitãþi pentru frauda fondurilor.

Ca urmare a înþelegerii dintre funcþionarul corupt
care avizeazã importul ºi firma importatoare, o
marjã din preþul exagerat este ulterior viratã
înapoi funcþionarului (eng. kickback).

Cate- Efectul Mecanismul
goria

Tabelul 4.  Implicaþiile economice ale corupþiei

Ef
ec

te
 m

ac
ro

ec
on

om
ic

e
Ef

ec
te

 s
tr

uc
tu

ra
le

Efectul celor douã de mai sus este reducerea calitãþii infrastructurii existente.
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Cate- Efectul Mecanismul
goria
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Sporirea costului
relativ al capitalului.
Sporirea costurilor de
tranzacþie.

Sporirea costurilor de
intrare pe piaþã.

Alocarea ineficientã a
contractelor de
achiziþii publice.

Alocare ineficientã a
drepturilor de
proprietate.

Distorsiuni ale
concurenþei.

Favorizarea inegalitãþii
veniturilor.

Favorizarea inegalitãþii
fiscale.

Redistribuirea avuþiei.

Scãderea utilitãþii
consumatorului.

Prestarea insuficientã
a serviciilor ºi
bunurilor publice (aer
curat, apã potabilã
purã).

La rata dobânzii bancare trebuie adãugatã ºi rata
mitelor plãtite în totalul capitalului împrumutat.
Angajarea în tranzacþii corupte implicã costuri de
tranzacþie mari în forma mitelor plãtite, costurilor
morale suportate, valorii monetare a riscurilor
asumate, a timpului pierdut etc.

Firmele deja aflate pe piaþã pot plãti mite mai
mari decât cele care abia intenþioneazã sã intre.

Contractele sunt semnate cu firmele care plãtesc
cea mai mare mitã, nu în mod obligatoriu cu cele
care sunt cele mai eficiente economic.

Privatizarea în þãrile în tranziþie a fost însoþitã nu
atât de îmbogãþirea proprietarilor, cât a
funcþionarilor care au repartizat în mod corupt
patrimoniul.

Are avantaj competitiv nu concurentul eficient din
punct de vedere economic, ci concurentul cu
conexiuni personale.

Reþelele corupte sunt refractare faþã de lansarea
noilor afaceri. Alãturi de reducerea directã a
ratelor de creºtere economicã, aceasta reduce
oportunitãþile economice pentru categorii sociale
largi.

Firmele oneste plãtesc impozite legale ºi sunt
dezavantajate faþã de cele care plãtesc mite mai
mici decât impozitele legale.

În cazul corupþiei cu furt, patrimoniul public este
sustras în mod tenebros ºi însuºit de funcþionarii
corupþi.

Exemplu: cum se simt oare clienþii în maxi-
taxiurile care circulã sub privirea indiferentã a
agenþilor de circulaþie pe rutele municipale fãrã a
fi echipate adecvat, depãºind viteza, încãlcând
normele de circulaþie rutierã.

Exemplu: unele firme producãtoare din industrie
ºi agriculturã, proprietarii mijloacelor de transport
plãtesc mite pentru dreptul de a încãlca
normativele ecologice legate de aruncarea
deºeurilor, a gazelor de eºapament etc.
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Intensitatea consecinþelor corupþiei asupra economiei vor depinde de
particularitãþile instituþionale ale þãrii date. Într-o perioadã anumitã de timp,
aceste consecinþe vor depinde de urmãtoarele:
1.mãsura în care raþiunile economice deja sunt distorsionate de politicile

guvernamentale;
2.mãsura în care raþiunile economice sunt distorsionate de nivelul curent al

corupþiei;
3.prevalarea corupþiei în perioada trecutã (corupþia demonstreazã proprietatea

de autocorelare, nivelul dintr-o perioadã precedentã fiind de naturã sã
influenþeze nivelul ei în perioada curentã).

În afarã de consecinþele economice negative, corupþia induce ºi efecte
sociale devastatoare. Spre exemplu, a fost estimat cã în Rusia suma totalã de
bani care se plãteºte anual în calitate de mitã depãºeºte cu mult cheltuielile
publice totale pentru ºtiinþã, educaþie, sãnãtate, culturã ºi artã. Se estimeazã
cã suma totalã a mitei plãtite de micii întreprinzãtori ruºi s-ar ridica la nivelul de
500 milioane de dolari lunar49!

Corupþia endemicã este de asemenea de naturã sã blocheze orice
perspectivã de integrare europeanã pentru Moldova. Deºi în mod explicit
combaterea corupþiei nu figureazã în lista criteriilor de la Copenhaga, Comisia
Europeanã a acordat o atenþie deosebit de mare anume acestui subiect.
Corupþia calificatã de UE drept “sistemicã” este, se pare, una din cauzele
centrale care a frânat integrarea României. Cu adevãrat, în contextul integrãrii
în piaþa unicã ºi uniunea vamalã, corupþia ameninþã sã submineze procesul
de anulare a barierelor de intrare ºi ieºire a firmelor de pe piaþã, sistemul legal
de protejare a proprietãþii private ºi capacitãþile sectorului financiar de a canaliza
economiile populaþiei în investiþii productive, lucru care va împiedica catch up
economicã.

Corupþie ºi tranziþie
Exemplul Moldovei ne demonstreazã cã corupþia este dublu dãunãtoare

pentru þãrile în tranziþie. În primul rând, anume corupþia masivã din Moldova a
compromis eficienþa ºi dinamica unei economii aflate abia în faza incipientã
de dezvoltare. În al doilea rând, corupþia a contribuit la distorsiunea percepþiei
publice asupra felului cum ar trebui sã funcþioneze o economie de piaþã propriu-
zisã atunci când sunt create condiþiile instituþionale adecvate. În context,
coruperea noilor guverne democratice venite la putere la începutul anilor 1990
a fost invocatã de observatori drept una din cauzele principale ale resurecþiei
partidelor de stânga în unele þãri post-comuniste care s-a produs în ultimii
patru-cinci ani50.

49. Levin, Mark and Satarov, Georgy, “Corruption and Institutions in Russia", European Journal
of Political Economy, vol.16, 2000.

50. Ledeneva, Alena, “Commonwealth of Independent States" in Global Corruption Report,
2003, p.165-176; Global Corruption Report, 2003, issued by Transparency International,
www.transparency.org.



40

Colecþia "Evaluarea mediului instituþional al economiei"

În Moldova corupþia a luat ºi una din formele cele mai perverse care pot fi
imaginate – capturarea statului. Instituþiile publice, dominate de interesele unor
cercuri oligarhice ºi birocratice, submineazã cele mai sincere intenþii
reformatoare, stimuleazã monopolurile ºi cauzeazã distorsiuni importante în
procesul de distribuire a resurselor51. Un exemplu foarte elocvent a persistenþei
fenomenului de capturare în Moldova este cazul introducerii inspecþiei înainte
de expediþie ºi relaþiile cu firma elveþianã SGS (Vezi Boxa 3).

Modernizarea politicã definitã ca tranziþie de la regim autocratic la unul mai
democratic de obicei este însoþitã de o creºtere e corupþiei52. Dar aceasta nu
poate sã serveascã drept o scuzã, deoarece legãtura dintre democratizare ºi
corupþie nu este pe deplin clarã. În Coreea de Nord ºi China, deºi corupþia
este atotcuprinzãtoare, ea este ºi organizatã, dupã cum a fost ºi în URSS. În
SUA, unde democraþia ºi competiþia politicã sunt bune, corupþia este un
fenomen rar, dar curios este faptul cã indicatorul de percepþie al corupþiei este
practic acelaºi ca ºi în Chile, þarã care nu are cele mai bune performanþe în
domeniul democratizãrii ºi competiþiei politice pe parcursul ultimilor decenii.

În Moldova, corupþia este exacerbatã de istoria complicatã a relaþiilor dintre
stat ºi societate. Predispoziþia spre corupþie este adânc ancoratã în mentalitatea
colectivã sub forma arhetipului cã statul este un inamic demn de a fi jefuit ºi
dispreþuit. Posturile în instituþiile publice în general nu sunt considerate prea
prestigioase de cãtre profesioniºtii tineri, mai ales atunci când sectorul privat
oferã mult mai multe oportunitãþi pentru capitalizarea talentului ºi cunoºtinþelor
acumulate. Imperativul confidenþialitãþii în corupþie genereazã ºi o ostilitate
politicã ºi birocraticã faþã de inovaþii ºi schimbãri. Aceasta explicã de ce Moldova
continuã sã fie guvernatã de gerontocraþi care refuzã accesul elitelor tinere.
Mai mult ca atât, populaþia încã mai crede cã experienþa acumulatã în vechiul
regim politic ar garanta ºi competenþe pentru exercitarea unei guvernãri
democratice. În acest fel, þara se pomeneºte prinsã într-un echilibru ”rãu” stabil,
care poate sã nu fie alterat pe durata unor decenii.

Cele mai scãzute nivele de corupþie sunt în þãrile în care competiþia politicã
este de intensitate medie. O instabilitate prea mare ar conduce în mod natural
la asumarea de cãtre politicieni a strategiilor de tipul ”dupã mine ºi potopul”.
Pe de altã parte, autocraþia este un mediu favorabil pentru apariþia unei corupþii
sistematice ºi organizate, aflate în afara capacitãþilor de control ale societãþii
civile. Belarus ºi Uzbekistan, þãri care nu au implementat importante reforme
economice orientate cãtre piaþã, sunt percepute ca fiind mai puþin corupte în
virtutea regimurilor lor autocratice. Cele mai avansate þãri pe calea reformelor
(Estonia, Cehia, Ungaria) de asemenea sunt atribuite cu nivele scãzute ale
corupþiei. Astfel, corupþia este perceputã ca fiind cea mai înaltã în þãrile care

51. Hellman, Joel, Jones, Geraint and Kaufmann, Daniel, “Seize the State, Seize the Day",
World Bank, PRWB, 2444, September, 2000.

52. Samuel Huntington, “Political Order in Changing Societies", New Haven, CT: Yale University
Press, 1968.
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Boxa.3 Cazul SGS-Moldova
Relaþiile dintre compania SGS ºi Moldova sunt o întreagã aventurã.

Implementarea controlului înainte de expediþie a fost una din condiþiile
înaintate de Fondul Monetar Internaþional Moldovei. Cauza acestei condiþii
este corupþia rampantã care a cuprins sistemul vamal al Moldovei ºi care
nu mai poate fi combãtutã cu metodele tradiþionale. Remarcabil este cã în a
doua jumãtate a anului 2003 FMI a încetat sã mai punã în mod explicit
aceastã condiþie.

Menþionãm cã Moldova nu este singura þarã care utilizeazã serviciile
unei organizaþii externe independente de evaluare pentru a face ordine în
serviciul vamal. Unul din exemplele cele mai apropiate Moldovei este
Indonezia care la mijlocul anilor 1980 a încheiat un acord cu aceeaºi
companie SGS în vederea inspectãrii mãrfurilor înainte de expediþie pentru
determinarea valorii lor reale ºi pentru clasificarea adecvatã a mãrfurilor
importate pe categorii ale Nomenclatorului de mãrfuri. Inspecþiei au fost
supuse toate mãrfurile în valoare mai mare de 5000 USD. Comisionul
perceput era de ordinul a 1% din veniturile colectate.

Din perspectiva discuþiei noastre, contractarea parþialã a funcþiilor vamale
cãtre o corporaþie strãinã privatã poate fi interpretatã în felul urmãtor. Pe de
o parte, Guvernul scapã de problema constrângerilor financiare care nu-i
permite majorarea salariilor unor vameºi care deja sunt corupþi. SGS nu
este limitat în stabilirea salariilor angajaþilor sãi în toatã lumea. În al doilea
rând, în virtutea experienþei sale vaste ºi a valorii imense pe care o are
reputaþia sa internaþionalã, aceastã companie a creat ºi întreþine o reþea
mult mai efectivã ºi mai puþin costisitoare de monitorizare globalã a mãrfurilor.
În sfârºit, SGS are la dispoziþia sa imediatã un volum imens de informaþie
referitor la circulaþia internaþionalã a bunurilor.

Comisioanele percepute de SGS sunt mai mici decât costurile pe care
guvernul Moldovei ar trebui sã ºi le asume pentru a ridica nivelul de colectare
a veniturilor la nivelul de care este în stare firma elveþianã.

Atât guvernul, la presiunea unor agenþii guvernamentale ºi a cercurilor
de afaceri, cât ºi nemijlocit reprezentanþii cercurilor de afaceri din Moldova
s-au opus introducerii controlului exporturilor înainte de expediþie, explicatã
anume de faptul cã intrarea operatorului SGS pe piaþã a redus semnificativ
monopolul, iar odatã cu el ºi posibilitãþile de colectare a mitei, de care
beneficiau vameºii ºi avantajele ilegale de care se bucurã firmele care plãtesc
mita la vamã. Instalarea SGS-ului pe termen lung în Moldova ameninþa cu
destrãmarea reþelelor corupte care au penetrat serviciul vamal ºi care, dupã
cum relateazã presa, încaseazã profituri ilicite uriaºe.

au  înregistrat succese medii pe calea tranziþiei (Rusia, Ucraina, Azerbaidjan,
Moldova, Bulgaria, România). O explicaþie a unei asemenea situaþii curioase
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ar fi cã în aceste þãri unde deja existã un nivel mai înalt de libertate economicã
decât acum un deceniu nu sunt suficient de dezvoltate instituþiile necesare
unui sistem de piaþã, dupã cum ar fi un sistem judecãtoresc independent sau
un cod civil eficient pentru respectarea drepturilor contractuale. Drepturile de
proprietate nu sunt bine definite, nu sunt garantate ºi nu existã o responsabilitate
publicã a guvernului. Anume aceste inadvertenþe au subminat eforturile
reformatoare ºi au împiedicat mai mult timp relansarea economicã. Publicul a
perceput descentralizarea economicã ºi politicã drept o descentralizare a
oportunitãþilor de încasare a mitei ºi a oportunitãþilor de percepere a rentelor
ilegale53.

La ora actualã nu putem spune cã în Moldova democratizarea ºi tranziþia
economicã au asigurat ºi o imunizare contra corupþiei. Instabilitatea politicã,
corupþia ºi subdezvoltarea s-au intensificat reciproc pânã la asemenea nivele
încât statului îi este atribuit tot mai des calificativul de stat falit.

IV. Politici de eradicare a corupþiei
De ce ar trebui sã ne pese de corupþie?

Întrebarea aceasta poate fi consideratã rezonabilã dacã þinem cont de faptul
cã corupþia este perceputã în cele mai frecvente cazuri drept un fenomen
infracþional de care ar trebui sã se ocupe în primul rând juriºtii, nu economiºtii.
Dar existã diferenþe semnificative între abordarea fãcutã de un jurist ºi cea a
economistului54. Primul este interesat de corupþie în calitate de fenomen pur
ilegal pentru care trebuie sã determine o pedeapsã justã, în timp ce al doilea
încearcã sã abordeze fenomenul din punct de vedere al comportamentului
economic al unui agent ce maximizeazã profitul sau utilitatea ºi, în acest context,
sã explice de ce apare corupþia.

Numãrul publicaþiilor care îndreptãþesc corupþia ca fiind un fenomen pur
pozitiv este relativ mic. Chiar ºi simpla intuiþie ne conduce la concluzia cã
corupþia afecteazã negativ viaþa economicã. Mai ales în þãrile care trec prin
procese de transformãri politice ºi economice serioase acest flagel este extrem
de periculos ºi poate compromite chiar ºi cele mai sincere eforturi reformatoare.

Pânã nu demult excepþie de la aceastã legitate pãreau a face unele þãri
asiatice care au reuºit sã combine rate înalte de creºtere economicã cu nivele
înalte ale corupþiei (Coreea, Indonezia, Thailanda). Dar efectul pe termen lung
al constituirii reþelelor corupte în aceste þãri oricum ºi-a dat de ºtire. Opinia pe
larg împãrtãºitã de economiºti este cã criza financiarã care a lovit în aceste

53. Glynn Patrick; Kobrin, Stephen J. and Naim Moises, “The globalization of corruption", in ed.
Kimberly Ann Elliot, “Corruption and the Global Economy". P.7-30.

54. Òèìîôååâ, Ëåâ, "Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ êîððóïöèÿ: î÷åðêè òåîðèè", Ìîñêâà, 2000.
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þãri la sfârºitul anilor 1990 ºi-a avut originea în reþelele corupte din care fãceau
parte bãnci comerciale, corporaþii producãtoare ºi politicieni. Sugestiv este
faptul cã la ceva timp înainte de dezlãnþuirea crizei financiare asiatice celebra
economistã Susan Rose-Ackerman scria cã þãrile din aceastã regiune, care
au înregistrat creºteri economice spectaculoase în pofida corupþiei endemice
care le-a cuprins, se aflau în faþa riscului de ranversare a tendinþelor economice
pozitive55. În aceste þãri corupþia s-a auto-multiplicat prin producerea unor mite
mai mari pânã a fost compromisã creºterea economicã.

Acelaºi argument se poate dovedi a fi perfect valabil ºi pentru Moldova. O
þarã atât de micã ºi sãracã nu prezintã interes ca piaþã de desfacere ºi puþini
din investitorii strãini gãsesc îndreptãþitã plasarea capitalurilor lor în economia
Moldovei. Corupþia este o barierã suplimentarã, extrem de dificilã, fie cã reduce
rata relativã de rentabilitate a proiectelor de investiþii, fie cã lungeºte termenul
de recuperare a investiþiilor.

Plus la aceasta, nu este corect sã apreciem impactul economic al corupþiei
doar din perspectiva creºterii economice. Or, dupã cum s-a arãtat ºi mai sus,
corupþia distorsioneazã alocarea echitabilã a resurselor în societate, care este
un alt obiectiv important al politicilor economice. Corupþia reduce ºi stabilitatea
politicã ºi cea socialã, care la rândul lor se rãsfrâng asupra performanþelor
sistemului economic.

In þãrile aflate în tranziþie la economia de piaþã, riscul cel mai mare pe care-
l prezintã corupþia este ca acest fenomen sã ajungã a fi socialmente acceptat,
majoritatea cetãþenilor fiind indiferenþi faþã de politicile publice sau chiar
beneficiind de faptul cã procurarea serviciilor necesare este posibilã barem în
felul acesta, prin achitarea mitei. Însã sistemul economic ”memorizeazã”
corupþia56. Dacã doi agenþi economic raþionali descoperã cã o tranzacþie coruptã
este mutual profitabilã, ei vor ignora legea scrisã ºi se vor angaja în relaþii de
afaceri pe baza unor norme nescrise, apãrute pe baza altor tranzacþii similare
din trecut. În scurt timp ordinea tenebroasã va prevala asupra celei formale,
devenind auto-suficientã ºi auto-fortifiantã.

Frecvent oamenii de afaceri ºi politicienii sau oficialii corupþi privesc mita
drept un impozit neoficial, impus suplimentar celor oficiale. Dar mita diferã
radical de taxele oficiale. Este adevãrat cã ºi taxa oficialã ºi mita implicã pierderi
de eficienþã ºi determinã o redistribuire a veniturilor. Dar taxele se instituie de
cãtre stat anume pentru ca sã fie produse bunuri publice de o calitate mai
înaltã ºi firmele au dreptul implicit sã cearã din partea statului prestarea unor
bunuri publice adecvate. Nici o curte de justiþie însã nu va încerca vreodatã sã
impunã o persoanã publicã sã presteze serviciul corupt promis.

55.  Rose-Ackerman, Susan, “The political economy of corruption", in Kimberly, p.31-60.

56. Ëåâèí, Ñ., Öèðèê Ì., "Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè êîððóïöèè", Ýêîíîìè÷åñêèå è ìàòå-
ìàòè÷åñêèå ìåòîäû, T.34, âûï.4, 1998..
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Abordarea cost-beneficiu ºi strategiile anticorupþie
Secþiunile anterioare au reuºit, sperãm, sã convingã cititorul despre

necesitatea plasãrii sarcinii de combatere a corupþiei în poziþiile cele mai înalte
de pe agendele politice. Dar în legãturã cu procesul practic de eradicare a
acestui fenomen, apar trei întrebãri dificile la care din pãcate nu existã
rãspunsuri universale. ªi anume: 1) cum trebuie de promovat o campanie
anticorupþie în aºa fel încât campania sã nu compromitã eficienþa serviciului
public; 2) cum sã nu demoralizãm funcþionarii publici cu prea multe controale
ºi cu o monitorizare prea intensã; ºi, în sfârºit, 3) cine va pãzi paznicii?

Într-un eseu excelent produs de Edward Banfield sunt analizate trãsãturile
esenþiale pe care trebuie sã le întruneascã o organizaþie publicã pentru a
minimiza corupþia57. În mod succint ele pot fi rezumate dupã cum urmeazã:
1.agenþii executori sunt selectaþi pe baza probitãþii ºi loialitãþii instituþionale;
2.existã un set complet de motivaþii pozitive pentru serviciul public loial (inclusiv

un salariu înalt);
3.existã un set complet de motivaþii negative care se aplicã în mod obligatoriu

în cazul când deja au fost depistate acte corupte;
4.scopurile ºi misiunile de serviciu sunt formulate în mod clar ºi univoc de

cãtre director;
5.agenþii dispun de discreþia necesarã în proporþii nu mai mari de cele necesare

pentru executarea sarcinilor de serviciu;
6.nu existã ambiguitate în reguli;
7.dacã agentul se ciocneºte cu obiective concurente, dilema este soluþionatã

de director;
8.directorul monitorizeazã performanþele agentului;
9.dacã existã cel mai mic dubiu referitor la probitatea agentului, el este eliberat

din funcþie;
10. directorul, la rândul lui, este monitorizat ºi el.

Evident aceasta este o situaþie care ar conduce la un nivel minimal posibil
al corupþiei. Totuºi, o politicã instituþionalã bazatã pe aceste zece reguli ar fi o
politicã eronatã. Premisa falsã este cã o organizaþie ar avea doar scopul
minimizãrii corupþiei, când în realitate organizaþia, în afarã de a fi ”curatã”, mai
trebuie sã fie eficientã, flexibilã, dinamicã etc. Atâta timp cât cele zece elemente
enumerate mai sus pot antrena costuri economice ºi politice destul de mari,
misiunea celui care formuleazã politici ar fi sã optimizeze nivelul de corupþie,
nu sã-l reducã la zero cu orice preþ.

57. Banfield, Edward C., “Corruption as a feature of governmental organisation”, The Journal of
Law and Economics, 1975, XVIII (3), December, p.587-605.
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Dupã cum constatã ºi într-un articol Susan Rose-Ackerman “corupþia este
simptomul, nu însãºi boala. Eliminarea corupþiei nu are nici un sens dacã în
rezultat ne alegem cu un stat rigid, inert ºi autoritar. Strategiile anticorupþie
trebuie sã se orienteze în primul rând la îmbunãtãþirea eficienþei economice,
tehnice ºi operaþionale a guvernului”58.

Cu alte cuvinte, în elaborarea ºi implementarea unor politici realiste, care
ar þinti în corupþie, politicienii ºi executorii trebuie sã þinã cont de faptul cã
nivelul eficient sau optimal al mitei plãtite nu este în mod obligatoriu nivelul
zero. Poate fi extrem de costisitoare activitatea de monitorizare ºi control
permanent al corupþiei, de aceea beneficiile marginale obþinute pe parcurs nu
trebuie sã fie mai mici decât costurile marginale.

Pe de altã parte, analiza costurilor economice trebuie sã fie însoþitã ºi de
compararea costurilor ºi beneficilor politice ºi sociale. Corupþia politicã înaltã,
atotcuprinzãtoare poate submina nu numai dezvoltarea economicã, dar ºi
legitimitatea politicã a guvernului. Cât priveºte actele de corupþie ordinarã,
deºi ele pot sã nu aibã un efect negativ major asupra creºterii economice
atunci când sunt luate separat, ele totuºi rezultã în risipirea resurselor ºi a
timpului, în sporirea inegalitãþilor care de asemenea pot genera nemulþãmiri
sociale ºi neîncredere în politicieni.

Pentru o strategie de eradicare fezabilã trebuie sã fie înþelese motivaþiile
corupte ale agentului privat ºi public. Un birocrat de nivelul inferior va lua în
considerare doar efectele pe care le poate produce un act corupt asupra poziþiei
sale în ierarhia instituþionalã. Un oficial public de rang înalt va lua în considerare
efectele corupþiei nu doar asupra propriei sale poziþii, dar ºi asupra
performanþelor agenþiei pe care o dirijeazã. Un politician se ghideazã doar de
scopul supravieþuirii sale politice.

Agentul privat plãteºte mitã de obicei pentru a realiza unul din urmãtoarele
douã scopuri. Primul este de a-ºi însuºi beneficii economice explicite, care pot
fi oferite de funcþionarul public responsabil în domeniu – cum ar fi în cazul
achiziþiilor sau contractelor publice, privatizarea, accesul preferenþial la resursele
controlate de guvern (materii prime, credit, licenþe comerciale ºi de activitate
etc.), accesul la variate subsidii bugetare. Al doilea scop poate fi evitarea unor
costuri mai mari decât mita propriu-zisã, costuri implicate de respectarea
variatelor regulamente ºi normative, achitarea taxelor, urmãrirea penalã sau
administrativã, pierderile provocate de blocajele birocratice etc. În sfârºit, indivizii
pot plãti pentru obþinerea unui post public ”profitabil” (cum ar fi vama, în
Moldova).

Corespunzãtor motivaþiilor care stau la baza unui comportament corupt,
strategiile anticorupþie trebuie sã se orienteze la diminuarea privilegiilor aflate
sub controlul persoanelor oficiale, la diminuarea discreþiei birocratice, la sporirea
58. Rose-Ackerman, Susan, “The Economics of Corruption”, Journal of Public Economics, 4,

1975.
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riscurilor ºi costurilor comportamentului corupt pentru agenþii privat ºi public ºi
la limitarea capacitãþii de negociere a oficialilor publici.

Diminuarea discreþiei ºi extragerii rentei
Adeseori însãºi intervenþiile guvernului produc incitaþii pentru producãtori

ºi consumatori sã se angajeze în coruperea oficialilor publici pentru a evita
respectarea regulilor impuse ºi pentru a putea fi prezenþi pe pieþele ilegale.
Shleifer ºi Vishny au arãtat cã efectele politicilor ºi structurilor guvernamentale
se numãrã printre cele mai importante cauze ale corupþiei la nivel
microeconomic, intervenþiile neîntemeiate cauzând distorsiuni grave ale pieþei59.
De obicei, cu cât mai înalte sunt barierele pentru intrarea pe o piaþã, cu atât
mai înalte sunt ºi mitele, deoarece guvernul încearcã sã controleze cele mai
profitabile sectoare de activitate economicã. Dar firmele care deja activeazã
în aceste sectoare pot fi interesate în complicarea deliberatã a cadrului regulator,
pentru a face cât mai dificilã intrarea concurenþilor pe piaþã.

Potenþialul pentru corupþie este creat nu atât de mãrimea propriu-zisã a
intervenþiilor guvernamentale (mãsuratã ca pondere a cheltuielilor publice în
PIB), cât de natura intervenþiilor. Þãrile scandinave, care demonstreazã cele
mai reduse nivele ale corupþiei din lume, au ºi cele mai înalte cheltuieli publice
raportate la PIB. Conteazã în primul rând natura intervenþiilor ºi activitãþilor
guvernamentale. Un guvern care în mod deliberat impune restricþii în competiþia
economicã – prin menþinerea barierelor comerciale ºi prin monopolizarea
sectoarelor de activitate – va crea rente economice mai mari ºi incitaþii adiþionale
pentru corupþia generatã de acest rent-seeking.

Existã o multitudine de exemple practice când guvernul ºi-a folosit puterea
sa monopolistã pentru a induce în mod direct sau indirect substituþia cu bunuri
la tranzacþionarea cãrora mitele pot fi colectate fãrã un risc prea mare de
detecþie. De exemplu, oficialii publici pot impune interdicþii la importul anumitor
bunuri sau pot complica intrarea pe o piaþã pentru a beneficia de venituri mai
mari extorcate de la firmele existente.

Trebuie reduse avantajele care se aflã sub controlul birocraþilor pentru a
reduce astfel incitaþiile pentru plãþile ilegale. Programele publice penetrate de
corupþie trebuie sã fie eliminate. Programele care nu pot fi eliminate din cauza
importanþei lor sociale trebuie sã fie expuse unei monitorizãri publice
permanente.

Orice reformã menitã sã sporeascã nivelul de competiþie în economie va
ajuta la eliminarea incitaþiilor pentru corupþie. Trebuie menþionat însã cã ºi
reformele promovate pe solul descentralizãrii pot genera corupþie. Este pe
larg cunoscut faptul cã în þãrile în tranziþie la economia de piaþã privatizarea

59. Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W., “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics,
August, 1993
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lansatã pentru a spori eficienþa economicã a condus de asemenea la alocarea
coruptã a drepturilor de proprietate. Deºi privatizarea poate fi o bunã soluþie
pentru problemele de corupþie generatã de motivaþiile de rent-seeking, ea de
asemenea poate conduce la modificãri structurale în corupþie. În majoritatea
þãrilor post-comuniste pe parcursul perioadei de tranziþie corupþia nu a dispãrut,
din contra s-a intensificat, dar ºi s-a propagat din domeniul serviciilor publice
în administraþia publicã centralã ºi localã.

Pentru a limita discreþia birocraticã trebuie luate în seamã urmãtoarele:
legile, codurile ºi regulamentele trebuie sã fie cât mai simple posibil. Violeta
Piculescu aratã cã regulamentele guvernamentale excesive ºi corupþia
birocraticã asociatã cu aceasta complementeazã taxarea pentru a contribui la
eliminarea firmelor din sectorul oficial al economiei60. Ca urmare a intrãrii în
ilegalitate, firmele trebuie sã se angajeze încã mai mult, direct sau indirect
(prin intermedierea cercurilor criminale organizate) în coruperea funcþionarilor
publici.

Când sunt impuse limite ºi reguli prohibitive, aceasta în mod aproape
inevitabil conduce la apariþia unor pieþe ilegale. Trãsãtura specificã a pieþelor
ilegale este cã pe acestea guvernul nu defineºte ºi nu protejeazã drepturile de
proprietate ale pãrþilor implicate în tranzacþii. Dar anume asemenea
circumstanþe sunt extrem de favorabile pentru apariþia unor ”guverne” para-
statale (crima organizatã, mafia), care protejeazã drepturile de proprietate ºi
forþeazã respectarea drepturilor ºi obligaþiilor contractuale pe pieþele ilegale.
În situaþia în care sectorul neoficial atinge proporþii uriaºe comparativ cu cel
oficial, apare în mod inevitabil o simbiozã între stat ºi crima organizatã, ambii
parteneri ajutându-se reciproc (voturi ºi mite contra neimplicãrii).

Odatã cu introducerea unor noi regulamente, costurile de producþie ale
firmelor cresc, mai ales dacã productivitatea marginalã a bunurilor publice ºi
produse de guvern în funcþie de producþie este micã. Resursele firmelor vor
migra în sectorul neoficial, unde firmele pot evita nu doar regulamentele
împovãrãtoare dar ºi fiscalitatea. Activând în sectorul neoficial aceste firme
dispun de avantaje competitive faþã de cei care încearcã sã lucreze ”la alb”,
ponderea lor pe piaþã va spori, iar competiþia onestã va diminua. Cu cât mai
mari vor fi aceste avantaje, cu atât mai mare va fi ºi ponderea firmelor care vor
cãuta protejarea de intervenþiile statului în sectorul activitãþilor ilegale
reglementat de crima organizatã. Ultima forþeazã în mod eficient disciplina de
cartel, adesea cu aprobarea tacitã a politicienilor interesaþi de acumularea
voturilor controlate de crima organizatã. Cu certitudine este posibilã existenþa
unui echilibru între sectoarele oficial ºi neoficial al economiei pe baza cooperãrii
între cele douã elite cleptocrate.

60. Piculescu, Violeta, “Hidden Activities and Bureaucratic Corruption” in “Studies of the Post-
Communist Transition”, PhD paper, Goteborg University, Economic Studies, 119, 2002.
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Deci o recomandare contra corupþiei ºi activitãþilor economice ilegale ar fi
reducerea domeniului în care este posibilã intervenþia guvernamentalã directã
ºi de a reduce povara regulamentelor. Dar o frontierã extrem de îngustã existã
între aceastã recomandare ºi legalizarea pieþelor ilegale. Or, ultima alternativã
(pe larg testatã în þãri ca Olanda, Canada), deºi reduce posibilitãþile pentru
corupþie, poate fi extrem de costisitoare din punct de vedere politic, deoarece
poate fi inacceptabilã social. Deºi alocarea nouã a resurselor, care ar putea
urma legalizãrii pieþelor ilegale, ar putea fi eficientã din punct de vedere Pareto,
ea ar putea altera echilibrul socio-psihologic. Anume acesta poate fi cazul
când câºtigurile din combaterea corupþiei sunt mai mici decât costurile pe care
le implicã.

O soluþie interesantã ar fi ºi înlocuirea mitelor cu taxe oficiale. Aceasta ar
însemna cã dacã un reprezentant al sectorului privat doreºte ca aplicaþia sã
fie procesatã cât mai repede, el trebuie sã facã o platã suplimentarã legalã,
care ar garanta faptul cã serviciul solicitat va fi obþinut la timp ºi fãrã risc.
Introducerea unor scale multiple ale taxelor trebuie însã sã fie bazatã pe o
analizã a implicaþiilor sociale, deoarece ridicând eficienþa ºi limitând posibilitãþile
pentru extragerea rentelor, poate avea ºi efecte negative asupra echitãþii sociale.

Rolul riscului ºi informaþiei
Dacã un producãtor poate procura de la guvern un bun sau un serviciu mai

ieftin (corupþie cu furt sau, mai curând, corupþie fãrã furt), acest producãtor ar
putea sã obþinã o supremaþie competitivã asupra altor firme de pe piaþã. În
asemenea caz, cumpãrãtorul serviciului corupt nu va avea nici un interes sã
denunþe oficialul public, astfel riscul de depistare perceput de birocrat este
destul de mic ºi incitaþiile suplimentare pentru corupþie apar în mod aproape
inevitabil. Dupã ce birocratul a trecut o singurã datã limita legalitãþii, este foarte
probabil cã aceasta îl va determina sã solicite mite încã mai mari. Logica care
determinã acest comportament este cã în situaþia în care nu este foarte înaltã
probabilitatea de depistare ºi demitere, de ce sã nu fie încasate venituri cât
mai mari posibile. De aceea penalitatea ar trebui sã fie direct proporþionalã cu
beneficiile marginale încasate de agentul public.

Un sistem de contabilitate ºi evidenþã transparent în domeniul public ar
contribui la prevenirea furtului de la acest domeniu. Schleifer ºi Vishny
sugereazã cã în domenii cum ar fi colectarea impozitelor ºi a taxelor vamale
un asemenea sistem, care ar complica enorm sau chiar ar face imposibil furtul
de la guvern, mitele ar ridica atât de mult costurile de producþie ale
producãtorului, încât acesta va fi mai predispus sã denunþe oficialul corupt.

Un principiu care trebuie folosit în strategiile de eradicare a corupþiei ar fi
deci sporirea premeditatã a riscurilor asociate cu luarea ºi darea mitei. Persoane
care au experienþã de lucru în justiþie afirmã cã sporirea riscului subiectiv de
depistare ºi a riscului de aplicare efectivã a pedepsei poate avea un efect mai
mare de inhibare a corupþiei decât o modificare formalã în asprimea 
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pedepsei61. Rezultatele lui Daniel Kahneman de asemenea sugereazã cã oamenii
sunt mult mai sensibili la mãrimea modificãrilor, decât la nivelul de referinþã
absolute62. Mai mult ca atât, oamenii în medie tind sã fie speriaþi mai mult de
pierderile certe relativ la nivelele de referinþã (mãrimea salariilor), decât sã fie
atraºi de câºtiguri nesigure de aceeaºi mãrime.

Atunci când un oficial public este investit cu discreþie înaltã, el trebuie plãtit
ºi cu un salariu înalt, care l-ar face capabil sã reziste tentaþiilor corupte.
Rijckeghem ºi Weder au arãtat cã existã o relaþie statistic ºi economic
semnificativã între salariul relativ al funcþionarului public (relativ faþã de sectorul
privat) ºi indicatorul de percepþie al corupþiei63. Totuºi relaþia descoperitã aratã
cã o creºtere foarte mare de salarii ar fi necesarã, în absenþa altor intervenþii,
pentru eradicarea sesizabilã a corupþiei. Majorarea salariilor poate conduce ºi
la situaþia în care unii funcþionari pur ºi simplu vor cere mite mai mari pentru a
recupera o eventualã pierdere a unui salariu mai ridicat în caz de depistare a
tranzacþiei. Astfel, într-un sistem birocratic caracterizat prin salarii înalte,
incidenþa corupþiei poate descreºte, în timp ce nivelul mediu al mitei poate
spori.

Or, angajarea în corupþie este mai profitabilã ºi mai puþin riscantã dacã
numãrul total al agenþilor implicaþi în practici similare într-o instituþie este mai
mare. În primul rând, în asemenea instituþie este mai simplã identificarea unui
partener de afaceri. În al doilea rând, un numãr mare al persoanelor corupte
menþine riscul individual de detecþie la un nivel mai mic. Sentimentul moral de
vinovãþie ºi grija pentru reputaþia individualã se va estompa odatã cu creºterea
numãrului celor ce încalcã legea. Sociologia contemporanã aratã cã grupele
de referinþã pot influenþa semnificativ comportamentul economic.

Nivelul iniþial al corupþiei, atunci când sunt începute reforme politice ºi
economice grandioase, este instabil, modificãrile instituþionale ºi politice relativ
mici fiind capabile sã aibã efecte semnificative asupra nivelului ei, conducând
fie la o corupþie totalã, fie la o corupþie foarte micã. În dependenþã de aceastã
masã criticã a corupþiei, se poate întâmpla ca o campanie anticorupþie scurtã,
dar intensã, sã conducã sistemul social cãtre un echilibru bun, caracterizat de
corupþie redusã, în timp ce evenimente întâmplãtoare pot sã miºte sistemul
social dincolo de capacitãþile de intervenþie ale politicienilor. Cu cât mai mult
timp trece, cu atât mai greu este de distrus reþeaua legãturilor corupte64. Anume
aceastã trãsãturã a corupþiei explicã de ce campania anticorupþie din China

61. Beker, Gary, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy,
nr.2, 1976.

62. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2002.

63. Van Rijckeghem, Caroline and Weder, Beatrice, “Bureaucratic corruption and the rate of
temptation: do wages in the civil service affect corruption, and by how much?”, Journal of
Development Economics, Vol.65, 2001.

64. Andvig Jeans Christopher, and Moene, Karl Ove, “How Corruption May Corrupt”, Journal of
Economic Behaviour and Organisation, 13, 1990.
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din 1949 a fost eficientã, în timp ce campaniile similare din anii 1990, când
reþelele corupte erau deja foarte consolidate, nu au avut nici un efect
semnificativ.

Trebuie stimulat ºi sectorul privat sã renunþe la corupþie ca modalitate de
atingere a scopurilor economice, iar pentru aceasta trebuie înþelese modalitãþile
concrete care sunt utilizate de agenþii privaþi pentru a lupta cu corupþia. ªi
anume, ca mijloc contra corupþiei agenþii privaþi aleg fie acþiuni evazive
(încercând sã reducã dependenþa de oficialul corupt), fie directe (prin sporirea
costurilor birocratului de a extorca mitã) ºi fie ilicite (utilizând alþi birocraþi corupþi
care percep mite mai mici decât primul). Evident costurile unor asemenea
mãsuri de contracarare reprezintã costuri sociale inutile. Tocmai de aceea
este important sã fie diminuate ºi riscurile aferente raportãrii activitãþilor corupte
ºi sã fie instituite premii acordate denunþãtorilor. Este necesarã ºi o protejare
legalã mai bunã a acestora, deoarece în þãri ca Moldova, unde corupþia este
endemicã, denunþarea poate fi extrem de periculoasã.

În situaþia unei corupþii totale, rotaþia funcþionarilor publici poate sã nu fie
beneficã pentru limitarea oportunitãþilor pentru corupþie, în schimb va diminua
serios eficienþa instituþiilor publice în prestarea serviciilor ºi va diminua morala
birocraþilor. Dar nici oficialii aleºi, nici politicienii nu trebuie sã fie imuni în faþa
pedepselor pentru corupþie. Aºa cum sugereazã Robert Klitgaard, pe lângã
sporirea salariilor ºi riscurilor aferente corupþiei, un efect demonstrativ ºi
psihologic maximum în procesul de eradicare al corupþiei poate fi obþinut prin
prinderea unor ”rechini mari”.65

Corupþia este favorizatã de faptul cã în mod normal executorul ºi monitorul
activeazã la nivele informaþional-administrative diferite. În situaþii de asimetrie
informaþionalã, funcþionarii publici care executã pot fi mai puternici decât
politicienii care monitorizeazã ºi din cauza cã ultimii au dificultãþi în mãsurarea
directã a serviciilor publice prestate ºi a costurilor aferente.

Controlul informaþiei este vital pentru birocraþiile ºi oficialii publici corupþi. În
þãrile în tranziþie se întâmplã adeseori ca guvernele sã evite elaborarea unor
regulamente care ar arãta prea deschis consecinþele lor distributive. De
asemenea, cu cât mai puþin clare sunt procedurile birocratice ºi cu cât mai
complicate sunt regulamentele instituþionale, cu atât mai mari sunt oportunitãþile
pentru corupþia ordinarã (bacºiºuri ”pentru vitezã”). Dacã ar exista informaþie
completã despre toate procedurile birocratice, ar fi mai dificil de extras mite de
la clienþii instituþiei respective.

În reþelele corupte secretul activitãþilor ºi posibilitatea de control a circulaþiei
informaþiei este una dintre cele mai valoroase ”active”. Distrugerea unor
asemenea reþele permite informaþiei sã circule liber, lucru care va crea o
senzaþie de insecuritate pentru agenþii publici ºi privaþi angajaþi în aceste
infracþiuni.

65. Citat în – Kimberly, Ann Elliot, ed., “Corruption and the Global Economy", Institute for
International Economy, Washington DC, June, 1997.
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Nu este clar dacã majorarea formalã a pedepselor va conduce la diminuarea
predispoziþiei cãtre corupþie. În actualul Cod Penal crimele legate de corupþie
ºi pedepsele prevãzute sunt descrise detaliat. În noul Cod Penal al Moldovei
este acordatã o atenþie mai mare corupþiei decât în precedentul. Este prevãzutã
pedeapsa pentru coruperea pasivã (art.324), coruperea activã (art.325), traficul
de influenþã (art.326). Deºi cadrul definitoriu s-a îmbunãtãþit comparativ cu
versiunea precedentã, pãrerea noastrã este cã oricum au rãmas suficiente
ambiguitãþi care permit recalificarea lejerã a infracþiunilor prevãzute de articolele
324-326 în unele mai uºoare, cum ar fi “abuz de putere sau abuz de serviciu”
(art.327), “exces de putere sau depãºirea atribuþiilor de serviciu” (art.328),
“neglijenþã în serviciu” (art.329) sau “primirea de cãtre funcþionar a recompensei
ilicite” (art.330), pentru care sunt prevãzute ºi pedepse mai blânde. Dar chiar
ºi în situaþia în care un eventual infractor ar fi recunoscut vinovat pe articolele
324-326, amenzile prevãzute sunt mai mici decât mitele pe care oamenii de
afaceri le declarã în sondajele de opinie66.

Corupþia ºi aranjamentele instituþionale
Jeans Andwig aratã cã generaþiile mai bãtrâne de birocraþi tind a fi mai

corupte decât cele tinere67. Un instrument de combatere a corupþiei ar putea fi
ºi condiþionarea achitãrii pensiilor de vârstã prin lipsa unor antecedente legate
de luarea de mitã ºi întinerirea elitelor birocratice, care sunt ºi mai deschise
schimbãrilor ºi mai dinamice. O strategie efectivã de eradicare a corupþiei
trebuie sã aibã printre direcþiile de acþiune strategicã ºi instaurarea unui sistem
transparent de recrutare a funcþionarilor publici. Este crucial important de exclus
posibilitatea mituirii managerilor de personal din instituþiile publice pentru
obþinerea unor posturi profitabile.

Concluzia generalã care poate fi trasã din vastele analize microeconomice
este cã o competiþie mai înaltã între ºi în cadrul instituþiilor publice vor cauza o
micºorare a nivelului mitelor percepute, dar nu în mod necesar ºi a incidenþei
actelor de corupþie68. Dacã un bun sau serviciu guvernamental poate fi produs
nu de una, ci de douã sau câteva agenþii guvernamentale, atunci competiþia
dintre ele ar reduce mitele plãtite la nivele mici. (Ironic, þãrile ar trebui sã aibã
douã guverne concurente pentru a diminua corupþia cât mai mult posibil!). În
cazul poliþiei, spre exemplu, aceasta ar putea fi suprapunerea sectoarelor de
activitate ale comisariatelor.

Mai puþin clarã este legãtura dintre gradul de centralizare administrativã ºi
nivelul corupþiei. În cazul când existã o procedurã de supraveghere integratã,

66. A se vedea rezultatele sondajului din “Corupþia ºi accesul la justiþie în viziunea societãþii ºi
experþilor”, Transparency International Moldova, 2002

67. Andvig, Jeans Christopher, “The Economics of Corruption: A Survey”, Studi Economici, nr.
43, 1991 (1).

68. Laffont, Jean-Jeaques and N’Guessan Tchetche, “Competition and corruption in an agency
relationship”, Journal of Development Economics, Vol.60, 1999.
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69. Bac, Mehmet, “Corruption and Supervision Costs in Hierarchies”, Journal of Comparative
Economics, 22, April, 1996 ºi Bag, Parimal Kanti, “Controlling Corruption in Hierarchies”,
Journal of Comparative Economics, 25, 1997.

adicã în cazul unor monitorizãri ºi revizuiri centralizate, în instituþia în cauzã se
vor produce mai multe cazuri de corupþie individualã (la nivelele birocratice
inferioare, fãrã complicitatea altor nivele), dar va diminua riscul de corupþie
organizatã, comparativ cu situaþia alternativã a descentralizãrii ºi procedurilor
de supraveghere separate69. Penalitãþile înalte, mitele înalte, remunerarea
proastã a supraveghetorilor sporesc riscul complicitãþii atât în procedura
descentralizatã, cât ºi în cea centralizatã.

Incidenþa corupþiei este direct proporþionalã cu densitatea verticalã ºi
orizontalã a agenþiilor publice ºi cu numãrul total al funcþionarilor publici.
Simplificarea structurii guvernamentale va avea un efect pozitiv asupra corupþiei.
În situaþiile în care crearea unor agenþii cu funcþii de control este îndreptãþitã,
trebuie asigurate trei lucruri esenþiale: independenþa acestora în raport cu
guvernul, stabilitatea instituþionalã ºi transparenþa activitãþilor. Când nu se
îndeplinesc aceste condiþii, se creeazã situaþii extrem de grave, similare celei
din iulie-septembrie 2003 din sfera energeticã (conflictul dintre Ministerul
Energeticii ºi ANRE).

Analiza structurii guvernului a demonstrat cã aceasta nu este raþionalã,
prin urmare, nici eficientã în îndeplinirea sarcinilor ce le revin elementelor
structurale. E suficient un singur exemplu: nu este clar de ce ar trebui sã avem
un Minister al Economiei, un Minister al Industriei, un Minister al Agriculturii ºi
Industriei Alimentare, un Minister al Energeticii ºi un Minister al Transporturilor
ºi Comunicaþiilor. Credem cã ar fi mult mai raþionalã integrarea tuturor acestor
ministere într-un singur Minister al Economiei ºi Infrastructurii, care alãturi de
Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a Moldovei ar fi perfect suficient pentru
promovarea politicilor economice de stat.

Una din premisele pentru apariþia corupþiei este posibilitatea de care dispun
funcþionarii publici de a impune restricþii calitative, cantitative sau structurale
în oferta de bunuri publice. Faptul sunt ei sau nu intenþionaþi sã creeze deficite
artificiale poate sã nu aibã o relevanþã prea mare pentru antreprenorii care nu
doresc sã-ºi expunã afacerile riscului. În virtutea acestor stereotipuri anume
oamenii de afaceri sunt de multe ori tentaþi sã ofere primii mita, în încercarea
de a preveni careva acþiuni punitive din partea funcþionarilor publici. Dacã însã
ei ar fi siguri de faptul cã sistemul justiþiei este imparþial ºi eficient, cei mai
mulþi dintre ei cu certitudine nu ar mai plãti asemenea mite. Aceastã situaþie
este foarte apropiatã de dilema clasicã a prizonierului descrisã de teoria jocurilor.
Dacã s-ar gãsi cel puþin câþiva antreprenori care ar reuºi sã câºtige procese
de judecatã în faþa birocraþilor, acestea ar putea fi precedente importante pentru
o angajare mai combativã ºi mai efectivã a businessului în eradicarea corupþiei.
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Cei care pierd din faptul cã corupþia este atât de persistentã (firmele oneste,
consumatorii, birocraþii oneºti) trebuie sã organizeze miºcãri civice puternice
contra acestui fenomen. O campanie anticorupþie nu va avea succesul scontat
dacã nu va gãsi sprijinul comunitãþii de afaceri. Altfel, regulile de joc vor continua
sã fie stabilite în conformitate cu principiile jucãtorului cu cele mai puþine
scrupule. Combaterea corupþiei este deosebit de dificilã când existã grupuri
oligarhice care beneficiazã din faptul cã reformele economice au fost parþiale.
În condiþiile þãrilor în tranziþie acesta este cazul Azerbaidjanului, Ucrainei, Rusiei
ºi Moldovei, precum ºi a unor þãri din Balcani ºi Asia Centralã. În aceste societãþi
slãbiciunea instituþiilor de stat alimenteazã corupþia care, la rândul sãu, conduc
la slãbirea încã mai mare a statului.

La sfârºitul acestui capitol menþionãm încã o modalitate practicã de a preveni
propagarea corupþiei. ªi anume, numeroase studii aratã cã femeile care fac
parte din elitele politice ºi birocratice sunt mai puþin implicate în corupþie ºi, în
general, mai puþin atrase de posibilitãþile de câºtig ilicit. Cu adevãrat, nu se
poate ignora faptul cã în þãrile Scandinave, care sunt cele mai curate din punct
de vedere a corupþiei, femeile sunt mult mai bine reprezentate în posturile
politice ºi publice decât în alte þãri. Aceasta sugereazã, evident, acordarea
unor perspective mai bune principiului de egalitate a ºanselor ºi pentru o
reprezentare mai favorabilã a femeilor în afacerile publice ºi politice din Moldova.

Concluzii
Corupþia este o manifestare a slãbiciunii instituþionale care se reflectã într-

un eºec generalizat al statului ºi în diminuarea legitimitãþii politice a guvernului.
Ea este influenþatã într-o foarte mare mãsurã de nivelul de prosperitate ºi de
nivelul libertãþii economice care caracterizeazã o þarã. La rândul ei, corupþia
are repercusiuni negative asupra performanþelor macroeconomice ºi structurale
ale sistemului economic, asupra eficienþei economice ºi egalitãþii sociale. Mitele
plãtite reprezintã un cost inutil, care amplificã povara asupra economiei. Din
aceste considerente, o politicã anticorupþie viabilã nu poate fi imaginatã decât
în contextul mai larg al unei strategii de eradicare a sãrãciei ºi de liberalizare
economicã.

În Moldova corupþia este un fenomen endemic, sistematic, profund integrat
în þesutul relaþiilor sociale. Eradicarea lui va fi deosebit de dificilã ºi probabil va
lua mult timp. Cel mai dificil va fi de preluat sub control fenomenul de capturare
a statului. Pentru îngrãdirea ”privatizãrii” instituþiilor de stat de cãtre variate
cercuri de interese, este necesarã reglementarea procesului de lobby,
publicarea preliminarã a tuturor proiectelor de lege, care nu ar fi adoptate fãrã
o consultare preliminarã cu publicul.

Eradicarea fenomenului de corupþie în Moldova poate sã se bazeze pe mai
multe abordãri teoretice ºi, în anumite limite, este posibilã combinarea diferitor
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precepte. Astfel, poate fi îmbinat un control penal ºi administrativ mai mare cu
abordarea ”guvernãrii minime”. Reforma sistemului administrativ ºi a sistemului
de finanþe publice poate fi însoþitã de modernizarea cadrului legislativ, inclusiv
cu elaborarea ºi votarea în Parlament a asemenea legi cum ar fi Legea cu
privire la activitatea de lobby, Legii cu privire la conflictul de interese, Legii cu
privire la controlul asupra finanþãrii campaniilor electorale, partidelor ºi miºcãrilor
social-politice.

Dar, evident, primul ºi cel mai raþional pas contra corupþiei este renunþarea
la crearea de cãtre guvern ºi administraþiile locale, prin propriile lor acþiuni ºi
decizii, a oportunitãþilor pentru apariþia corupþiei. Regulamente neclare, legi
complexe ºi ambigui ºi o discreþie birocraticã prea mare poate induce o corupþie
încã mai înaltã decât cea actualã.

Recrutarea ºi promovarea funcþionarilor publici trebuie sã fie absolut
transparentã ºi sã nu lase loc pentru aranjamente nepotiste. Remunerarea
funcþionarilor trebuie sã fie corelatã nu doar cu responsabilitatea, dar ºi cu
calitatea lucrului fãcut. Trebuie luate în considerare douã aspecte. Primul este
cã funcþionarii publici comparã salariile lor cu oportunitãþile pe care le oferã
sectorul privat. Astfel, este important a obþine un raport cât mai înalt între
salariul mediu plãtit funcþionarilor publici cu cel plãtit în sectorul privat. Al doilea
lucru este cã o politicã salarialã generoasã faþã de funcþionarii publici trebuie
sã fie completatã cu alte acþiuni, altfel costurile financiare determinate de
majorarea salariilor ar putea depãºi efectul economic obþinut din reducerea
corupþiei. Pe de altã parte, este important de vãzut dacã costurile financiare
mari sunt îndreptãþite de efectele sociale ºi politice pozitive, care ar putea fi
obþinute prin diminuarea corupþiei.

Sistemul justiþiei independent ºi imparþial este una dintre condiþiile
instituþionale primordiale pentru a diminua nu doar amploarea corupþiei, dar ºi
impactul ei asupra economiei. Într-un mediu de afaceri caracterizat printr-o
stabilitate instituþionalã înaltã ºi cu un sistem justiþiar capabil sã impunã în
mod echitabil ºi efectiv respectarea legilor, a condiþiilor contractuale ºi dreptului
proprietãþii, firmele vor accepta mai uºor majorarea impozitelor, fãrã a cãuta
posibilitãþi de refugiu în sectorul neoficial.

Mitele mai înalte întotdeauna sunt însoþite ºi de un nivel mai înalt al
activitãþilor economice neoficiale ºi cu o organizare mai bunã a cercurilor
criminale care controleazã sfera neoficialã. Legãtura cauzalã merge în ambele
direcþii, corupþia ºi crima organizatã consolidându-se reciproc prin intermediul
unor regulamente ineficiente ºi împovãrãtoare.

Societatea civilã ar trebui sã aibã un rol mai plenar în monitorizarea
instituþiilor publice ºi sã cearã reacþii din partea autoritãþilor în legãturã cu fiecare
scandal de înaltã corupþie. În cazul acesta libertatea presei rãmâne de
importanþã crucialã. Opinia publicã privitor la corupþie ar trebui sã fie consultatã
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mai des, prin intermediul sondajelor ºi anchetelor. E necesar sã existe de
asemenea ºi linii telefonice de ”legãturã fierbinte” cu instanþele specializate
pentru ca cetãþenii sã poatã denunþa rapid tranzacþiile corupte care se produc,
cererile de mitã care le-au fost fãcute, bacºiºurile care se plãtesc regulat în
instituþii etc.

În epoca în care trãim corupþia se propagã la nivel global, prin urmare la fel
trebuie sã o facã ºi instrumentele de combatere a ei. Eradicarea corupþiei este
imposibilã fãrã o cooperare internaþionalã adecvatã. Este cunoscut faptul cã
mai multe þãri dezvoltate, cum ar fi Germania, nu doar permit în mod legal
firmelor lor naþionale sã plãteascã mitã funcþionarilor publici din alte þãri, dar
chiar oferã posibilitatea deducerii acestor sume din baza impozabilã, aºa de
parcã ar fi niºte costuri de producþie ordinare.

Corupþia trebuie sã fie atacatã atât din partea cererii, cât ºi din partea ofertei.
Cel mai dificil este de început acest proces, deoarece existã o puternicã opoziþie
faþã de politicile anticorupþie. Dar asemenea strategii iniþiate ºi promovate în
diferite sectoare se vor consolida reciproc. Dupã un start dificil, efectul cumulat
al unei serii de reforme va reuºi sã transforme guvernarea. Ca ºi în combaterea
epidemiilor, eforturile de eradicare a corupþiei pot sã nu aibã succes pânã nu
va fi atins un punct de inflexiune, o masã criticã a reformelor, dupã care corupþia
va degrada de la sine.
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Anexã

Tabelul 1. Indicatorii de percepere ai corupþiei ºi factorii
explicativi

Africa de Sud 4.8 2.9 9401 2.2 2.5 9848
Albania 2.5 3.3 3506 6.5 6 3958
Angola 1.9 4.5 2187 3.2 17.1 2643
Argentina 2.8 2.5 12377 -4.4 -16 9939
Australia 8.6 1.85 25693 2.6 4 27415
Austria 7.8 2.1 26765 1 0.9 27276
Azerbaidjan 2 3.5 2936 9 7.9 3453
Bangladesh 1.2 3.7 1602 4.7 4 1744
Belarus 4.8 4.35 7544 4.1 3.5 8128
Belgia 7.1 2.1 27178 1 0.6 27614
Bolivia 2.2 2.7 2424 1.2 1.5 2490
Botswana 6.4 2.9 7184 4.9 2.6 7732
Brazilia 4 3.1 7625 1.5 1.5 7855
Bulgaria 4 3.4 5710 4 4 6176
Camerun 2.2 3.25 1703 5.3 4.4 1872
Canada 9 2 27840 1.5 3.4 29218
Cehia 3.7 2.4 13991 3.3 2.7 14843
Chile 7.5 1.85 9417 2.8 2.2 9894
China 3.5 3.55 3976 7.3 7.5 4586
Coasta de Fildeº 2.7 2.9 1630 0.1 3 1681
Columbia 3.6 2.85 6248 1.4 1.2 6411
Coreea de Sud 4.5 2.5 17380 3 6.3 19029
Costa Rica 4.5 2.65 8650 0.9 2.4 8937
Croaþia 3.8 3.4 8091 4.1 3.5 8718
Danemarca 9.5 1.9 27627 1 1.5 28322
R. Dominicanã 3.5 3 6033 2.8 3.5 6419
Ecuador 2.2 3.45 3203 5.6 3.5 3501
Egipt 3.4 3.55 3635 3.3 2 3830
Elveþia 8.5 1.9 28769 0.9 0 29028
Estonia 5.6 1.8 10066 5 4.5 11045
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Etiopia 3.5 3.55 668 7.7 5 755
Filipine 2.6 2.95 3971 3.2 4 4262
Finlanda 9.7 1.95 24996 0.7 1.1 25448
Franþa 6.3 2.7 24223 1.8 1.2 24955
Georgia 2.4 3.4 2664 4.5 3.5 2881
Germania 7.3 2.1 25103 0.6 0.5 25380
Ghana 3.9 3.4 1964 4.2 4.5 2139
Grecia 4.2 2.8 16501 4.1 3.7 17813
Guatemala 2.5 2.8 3821 1.8 2.3 3979
Haiti 2.2 3.8 1467 -1.7 0 1442
Honduras 2.7 3.15 2453 2.6 2.5 2580
Hong Kong 8.2 1.35 25153 0.2 1.5 25581
India 2.7 3.55 2358 4.1 5 2577
Indonezia 1.9 3.35 3043 3.3 3.5 3253
Iordania 4.5 2.7 3966 4.2 5.1 4343
Irlanda 6.9 1.8 29866 5.9 3.8 32830
Islanda 9.4 2.15 29581 3.1 -0.5 30346
Israel 7.3 2.65 20131 -0.9 -1.5 19651
Italia 5.2 2.35 23626 1.8 0.7 24220
Jamaica 4 2.9 3639 3 2.5 3842
Japonia 7.1 2.45 26755 -0.3 -0.5 26541
Kazahstan 2.3 3.6 5871 13.2 8 7178
Kenya 1.9 3.2 1022 1.2 1.4 1049
Letonia 3.7 2.5 7045 7.6 5 7959
Lituania 4.8 2.35 7106 5.9 4.4 7856
Luxemburg 9 1.8 50061 3.5 2.7 53212
Malayezia 4.9 3.1 9068 0.5 3.5 9432
Malawi 2.9 3.5 615 -1.5 1.8 617
Marea Britanie 8.7 1.85 23509 1.9 1.7 24363
Maroc 3.7 3.05 3546 6.5 4.4 3943
Mauritius 4.5 3 10000 7.2 5.3 11307
Mexic 3.6 2.9 9023 -0.3 1.5 9131
R. Moldova 2.1 3.35 2109 6.1 4.8 2345
Nicaragua 2.5 3.15 2366 3 1.5 2474
Nigeria 1.6 3.6 896 2.8 -2.3 900
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Norvegia 8.5 2.45 29918 1.4 1.7 30853
Noua Zeelandã 9.5 1.7 20070 2.5 3 21189
Olanda 9 1.8 25657 1.2 0.4 26069
Pakistan 2.6 3.3 1928 3.6 4.6 2089
Panama 3 2.7 6000 0.3 1.2 6090
Paraguay 1.7 3.1 4426 0.8 2.6 4577
Peru 4 2.75 4799 0.2 3.5 4977
Polonia 4 2.7 9051 1 1 9233
Portugalia 6.3 2.3 17290 1.7 0.4 17654
România 2.6 3.7 6423 5.3 4.3 7054
Rusia 2.7 3.7 8377 5 4.4 9183
Salvador 3.4 2.05 4497 1.8 3 4715
Senegal 3.1 3.2 1510 5.6 5 1674
Singapore 9.3 1.55 23356 -2 3.6 23713
Slovacia 3.7 2.9 11243 3.3 4 12079
Slovenia 6 3.1 17367 3 2.5 18335
Spania 7.1 2.3 19472 2.7 2 20398
Sri Lanka 3.7 2.8 3530 -1.4 3.7 3609
SUA 7.7 1.8 34142 0.3 2.2 34998
Suedia 9.3 2.05 24277 1.2 1.6 24961
Tanzania 2.7 3.4 523 5.6 5.8 584
Thailanda 3.2 2.4 6402 1.8 3.5 6745
Trinidad-Tobago 4.9 2.45 8964 4.5 5.2 9854
Tunisia 4.8 2.85 6363 5 3.8 6935
Turcia 3.2 3.35 6974 -7.4 3.9 6710
Ucraina 2.4 3.85 3816 9.1 4.8 4363
Uganda 2.1 3 1208 5.6 5.7 1348
Ungaria 4.9 2.4 12416 3.8 3.5 13339
Uruguay 5.1 2.55 9035 -3.1 -11.1 7783
Uzbekistan 2.9 4.35 2441 4.5 2.7 2620
Venezuela 2.5 3.65 5794 2.8 -6.2 5587
Vietnam 2.4 3.85 1996 5 5.3 2207
Zambia 2.6 3.25 780 4.9 3.7 848
Zimbabwe 2.7 4.3 2635 -8.5 -10.6 2155
Coeficientul de corelaþie -0.790 0.881
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Tabelul 2. Coeficienþii variabilelor independente, 99 þãri din
Indicatori

Constanta 3.660 .623 5.875 .000

GDP per capita .182 .013 .801 13.625 .000

Indicatorul
Libertãþii
Economice -.412 .182 -.133 -2.266 .026

Eroarea
standard a
estimatorului

Coeficienþi
nestandardizaþi

Coeficienþi
standardizaþi

Testul t

BetaB Eroarea
standard

.887 .788 .783 1.117

R R2 R2 ajustat

Semni-
ficaþia

Tabelul 3. Coeficienþii variabilelor independente, 20 þãri în
tranziþie

Constanta 1.334 .645 2.07 .053

GDP per capita .230 .042 .788 5.470 .000

Indicatorul
Libertãþii
Economice .104 .172 .087 .63 .554

Eroarea
standard a
estimatorului

Coeficienþi
nestandardizaþi

Coeficienþi
standardizaþi

Testul t

BetaB Eroarea
standard

.791 .626 .585 .8438

R R2 R2 ajustat

Semni-
ficaþia
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Tabelul 4. Coeficienþii variabilelor independente, 20 þãri în
tranziþie, variabila UE adãugatã

Constanta 2.853 1.343 2.112 .051

GDP per capita .160 .058 .575 2.758 .014

Indicatorul
Libertãþii
Economice -.098 .403 -.055 -.243 .811

UE .533 .601 .227 .877 .388

Eroarea
standard a
estimatorului

Coeficienþi
nestandardizaþi

Coeficienþi
standardizaþi

Testul t

BetaB Eroarea
standard

.887 .788 .783 1.117

R R2 R2 ajustat

Semni-
ficaþia
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