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23/09/09 - Transparency International offentliggør i dag den årlige rapport "Global Corruption
Report", der i år omhandler korruption i den private sektor.

Erhvervslivet skal bekæmpe korruption for at fremme økonomisk bæredygtighed
Det massive omfang af global korruption i form af bestikkelse, prisfastsættelseskarteller og ufin
indflydelse på den offentlige politik koster milliarder og blokerer vejen til en bæredygtig
økonomisk vækst. Det er hovedkonklusionerne i dette års Global Corruption Report (GCR) som
Transparency Interntional står bag.
Korruption udgør en destruktiv kraft, der ødelægger mulighederne for en fair konkurrence, kvæler
den økonomiske vækst og i sidste ende undergraver en virksomheds egen eksistens.
Omkostningerne ved korruption omfatter lav personalemoral og et tab af tillid blandt såvel kunder
som potentielle forretningspartnere. Alene i løbet af de sidste to år har virksomhederne måttet betale
milliarder i bøder på grund af korruption.
Rapporten dokumenterer mange tilfælde, hvor lederne, hovedaktionærer og andre aktører i
selskaber groft misbruger deres magt med henblik på personlig vinding på bekostning af ejere,
investorer, medarbejdere og samfundet som helhed. Og der er store penge på spil.
Alene i udviklingslande og i lande med overgangsøkonomier har virksomheder, der ulovligt
samarbejder med korrupte politikere og embedsmænd, leveret bestikkelse på anslået op til 40
milliarder dollars om året ifølge GCR. Rapporten viser også, at halvdelen af adspurgte
internationale erhvervsledere skønner, at korruption forøger projektomkostninger med mindst 10
pct. I sidste ende er det borgerne, der betaler. Forbrugere rundt omkring i verden har betalt ca. 300
milliarder dollar for meget forårsaget af næsten 300 internationale private kartel-dannelser afsløret
fra 1990 til 2005.
En anden hovedkonklusion i rapporten er, at store økonomiske magtkoncentrationer i virksomheder
og erhvervssektorer giver sig udslag i uforholdsmæssig og urimelig indflydelse på den politiske
beslutningsproces. Reguleres sådan indflydelse ikke, skaber det grundlag for kleptokratiske
systemer og hæmmer vækst. Selv om næsten 90 procent af de 200 største virksomheder i hele
verden har vedtaget business codes, rapporterer færre end halvdelen, at disse løbende overvåges.
Integritet i virksomheder skal kunne betale sig. Selskaber med anti-korruptionsprogrammer og
etiske retningslinjer udsættes for 50 procent færre tilfælde af korruption og er i det hele taget mindre
tilbøjelige til at miste forretningsmuligheder end virksomheder uden sådanne programmer. De
værktøjer, der står til rådighed for virksomhedernes anti-korruptionsindsats er mangeartede og let
tilgængelige, men virksomhederne skal tempoet op med at anvende dem.
Virksomhedsintegritet handler om mere end bæredygtig indtjening og afkast af investeringer. Når
hensynsløs virksomheder betjener sig af korruption, kan konsekvenserne være ødelæggende. Fra
vandmangel, ulovlige arbejdsvilkår eller ulovlig skovhugst til usikre lægemidler og dårligt eller
ulovligt opførte bygninger, der kan kollapse med dødbringende konsekvenser.

Den private sektor har en stor opgave i at forhindre sådanne følgevirkninger af korruption ved
åbenhed og ansvarlighed.
Om Global Corruption Report:
Transparency Internationals Global Corruption Report 2009: Corruption and the Private Sector
(GCR) indeholder mere end 75 ekspertundersøgelser af omfanget, rækkevidden og de ødelæggende
konsekvenser af virksomhedskorruption. Disse er suppleret med 45 dybdegående landerapporter
sammenholdt med best practice og praktiske anbefalinger. Den årlige GCR-publikation er et
flagskib for TI, der med et tematisk fokus samler forskning og analyse om korruption fra hele
verden.
Download rapporten fra Transparency Internationals hjemmeside:


http://www.transparency.org/publications/gcr

