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Daimler znowu korumpuje

Łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB)
dokonało szeregu zatrzymań w związku z podejrzeniem korupcji we
władzach Rygi. Firma należąca do koncernu Daimler miała
przekupywać urzędników ratusza w zamian za zamówienia publiczne.

Dochodzenie prowadzone przez KNAB we współpracy z niemiecką prokuraturą i  policją dotyczy
przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. Przedstawiciele producenta autobusów i
autokarów,  EvoBus GmbH, który jest  zintegrowany z  grupą Daimler  AG,  czołowym światowym
wytwórcą samochodów, mieli przekazać łapówki o łącznej wysokości przekraczającej 4,3 miliona
dolarów.  W  ramach  prowadzonych  czynności  funkcjonariusze  wkroczyli  do  szeregu  obiektów,
również poza terytorium Łotwy.

Wszystko wskazuje na to, że wykryty proceder korupcyjny miał miejsce w okresie lipiec 2002 -
grudzień 2006.  W tych latach niemiecka firma dostarczyła  na potrzeby miejskiego transportu 117
autobusów marki Mercedes Benz. W toku przetargu w porozumieniu z ryskimi urzędnikami, EvoBus
zawyżało ceny pojazdów, po czym z pozyskanych w ten sposób funduszy wypłacało odpowiednim
osobom nienależne gratyfikacje.

Jak donosi łotewska prasa, jedną z zatrzymanych osób jest były czołowy przedstawiciel miejskiego
przedsiębiorstwa  transportowego,  Rigas  Satiksme.  Zastosowano  wobec  niego  środek
zapobiegawczy w postaci aresztu, co może wskazywać na powagę sprawy. Już teraz mówi się, że
jest to największa afera korupcyjna w łotewskiej historii.

Jeśli  podejrzenia  się  potwierdzą,  będzie  to  kolejny  dowód  na  powszechność  stosowania  w
poprzednich latach przez koncern Daimler przekupstwa, by zapewnić sobie zyski. W zakończonym w
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2010  roku  postępowaniu  przed  amerykańskim  sądem  firma  zgodziła  się  zapłacić  grzywnę  w
wysokości 185 milionów dolarów w zamian za odstąpienie od oficjalnego procesu. Śledczy w toku tej
sprawy ustalili,  że  koncern w przynajmniej  22 krajach wypłacił  łapówki  na sumę 56 milionów
dolarów, co miało mu zagwarantować zyski rzędu 2 miliardów dolarów.
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O korupcyjnych podejrzeniach w Radzie Miasta nasz Serwis donosił już w czerwcu 2010 roku, w
artykule Daimler mógł płacić radzie miejskiej w Rydze.

Natomiast więcej  informacji  na temat korupcji  w koncernie można znaleźć w artykule Daimler
zapłaci 185 milionów dolarów grzywny.

 

 


