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Empiryczne badania
nad poziomem korupcji
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Wstêp
Prze³om XX i XXI wieku jest okresem gruntownych przemian zw³aszcza w Europie rodkowej i Wschodniej, w których wyniku wiele krajów do³¹czy³o do grona
pañstw o ustroju demokratycznym. Budowa systemu rz¹dów demokratycznych jest
jednak procesem ci¹g³ym i d³ugotrwa³ym, a wystêpuj¹ca wieloæ czynników czêsto
zaburza jego prawid³owy przebieg. Oprócz problemu narastaj¹cych nierównoci spo³ecznych, jednym z podstawowych obserwowanych zagro¿eñ jest znacz¹cy wzrost
zachowañ korupcyjnych. Zjawisko korupcji w pañstwach, które przechodz¹ skomplikowany i bolesny proces transformacji ustrojowej ma, zdaniem ekspertów, dwie
podstawowe przyczyny. Pierwsza zwi¹zana jest z wprowadzeniem radykalnych
zmian w systemie politycznym i ekonomicznym. Niejasnoci prawne i proceduralne, brak dowiadczenia, a co za tym idzie umiejêtnoci przewidywania oraz dostatecznych zabezpieczeñ przed gwa³townym, i zwykle skutecznym, naciskiem ró¿nych grup interesu powoduj¹ rozwój korupcji oraz nieetycznych zachowañ zarówno polityków, jak i pracowników administracji publicznej ró¿nych szczebli. Druga
przyczyna to fakt, i¿ czas trwania transformacji systemowej wydaje siê byæ zbyt
krótki, aby wytworzyæ i skutecznie wdro¿yæ mechanizmy proceduralne, instytucjonalne oraz kulturowe s³u¿¹ce ograniczaniu zachowañ korupcyjnych. Czêsto pod* Dr Józef P³oskonka  doradca Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli.
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krela siê równie¿ wp³yw wczeniejszych postaw i dowiadczeñ obywateli pañstw,
które wesz³y w okres transformacji1.
Liczba ksi¹¿ek, ekspertyz oraz prac naukowych dotycz¹cych problemu korupcji zaczê³a w latach 90. rosn¹æ lawinowo. Obliczono, ¿e w latach 19901999 ukaza³o siê ponad 4000 pozycji na ten temat2. Wród prac analitycznych powiêconych
korupcji wyró¿niæ mo¿na piêæ najbardziej istotnych grup problemowych. S¹ to:
 empiryczne pomiary poziomu korupcji;
 szacowanie ekonomicznych i spo³ecznych kosztów zachowañ korupcyjnych;
 analiza zwi¹zku poziomu korupcji ze wzrostem gospodarczym oraz z jakoci¹ rz¹dzenia;
 okrelenie dziedzin najbardziej podatnych na korupcjê oraz mechanizmów
sprzyjaj¹cych korupcji;
 analiza mo¿liwych koncepcji strategii antykorupcyjnych.
W niniejszym opracowaniu dokonam przegl¹du porównawczych badañ empirycznych nad zagadnieniem poziomu korupcji i kosztów zachowañ korupcyjnych
miêdzynarodowych instytucji, orodków naukowych, organizacji pozarz¹dowych
oraz firm doradczych. Prace te mo¿na podzieliæ  z punktu widzenia stosowanych
narzêdzi badawczych  na dwie podgrupy: badania ankietowe (metoda analizy pogl¹dów) oraz konstruowanie syntetycznych wskaników cz¹stkowych na bazie dostêpnych danych empirycznych (metoda taksonometryczna). Ponadto omówiê wybrane opracowania z zakresu studiów nad okreleniem dziedzin najbardziej nara¿onych na zjawisko korupcji oraz analizy mechanizmów zachowañ korupcyjnych.
W pierwszej jednak kolejnoci rozpatrzê istotê pojêcia korupcji, które jest ujmowane w literaturze w bardzo szeroki sposób, oznaczaj¹c ró¿norodne zachowania i zjawiska. Na zakoñczenie przedstawiê proponowane dzia³ania czy strategie zmierzaj¹ce do ograniczenia zjawiska szeroko rozumianej korupcji, tak aby z zajêcia o niskim ryzyku i wysokich dochodach sta³a siê zajêciem o wysokim ryzyku i niskich
dochodach3. Na tym tle omówiê sytuacjê w Polsce, zarówno w zakresie definioSzerzej zob. Korupcja w Polsce: Przegl¹d obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdzia³ania zjawisku.
Raport Banku wiatowego; Biuro Banku wiatowego w Polsce, Warszawa 1999, s. 3 oraz Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, Korupcja i polityka antykorupcyjna. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002.
2
Global Corruption Report  2001, www.transparency.org.
3
J. Wojciechowicz, w: Walka z korupcj¹: Strategie dzia³añ antykorupcyjnych dla Polski i dowiadczenia miêdzynarodowe. Biuro Banku wiatowego w Polsce, Warszawa 2001.
1



EMPIRYCZNE

BADANIA NAD POZIOMEM KORUPCJI

wania tego zjawiska, jak i dzia³añ ograniczaj¹cych, pokazuj¹c zw³aszcza rolê naczelnego organu kontroli, jakim jest Najwy¿sza Izba Kontroli.

Definicje i rodzaje korupcji
S³owo korupcja (corruption) jest jêzykowym okreleniem pewnego syndromu,
zjawiska wieloaspektowego i wielow¹tkowego, a raczej zespo³u zjawisk, którego
nie mo¿na zdefiniowaæ uniwersalnie. Nie istniej¹ wspólne, dla wszystkich pañstw
oraz instytucji zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem, zasady analizy zakresu, przyczyn i natury korupcji. Rozumienie tego s³owa zale¿y zarówno od perspektywy badawczej, jak i od instytucji czy pañstwa je stosuj¹cych. Inaczej jest ono rozumiane
z punktu widzenia psychologii, socjologii, etyki, historii czy prawa. Inaczej zagadnienie to bêdzie wygl¹daæ w ujêciu prawnokarnym, a inaczej w administracyjnym
czy gospodarczym4. Dobry i obszerny przegl¹d znaczenia pojêcia korupcji w Polsce, z nominalnego, realnego, syndromatycznego oraz prawnego punktu widzenia,
przedstawiony zosta³ w opracowaniu Najwy¿szej Izby Kontroli pt. Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK5. Pierwotnie nazwa korupcja oznacza³a
psucie siê, gnicie, rozk³ad moralny, potem w³¹czono w jej zakres znaczeniowy pojêcie ³apownictwa jako podstawowego przejawu zachowania korupcyjnego. Dlatego pojêcie korupcji jest bliskie takim pojêciom, jak sprzedajnoæ, przekupstwo czy
kupczenie wp³ywami. Realne, u¿ywane w Polsce definicje korupcji nawi¹zuj¹
b¹d to do osoby korumpowanej, b¹d do celu, jaki osoba korumpuj¹ca chce osi¹gn¹æ. Dlatego czêsto wyodrêbnia siê pojêcia korupcji w urzêdzie (lub korupcji administracyjnej), korupcji politycznej czy korupcji gospodarczej. Do pojêcia korupcji w urzêdzie nawi¹zuj¹ ustawowe typy przestêpstw: sprzedajnoci (art. 228 w polskim kodeksie karnym), przekupstwa (art. 229 kk) i powo³ywania siê na wp³ywy
(art. 230 kk). Korupcja w urzêdzie czêsto bardzo cile ³¹czy siê z korupcj¹ gospodarcz¹, rozumian¹ jako akty przekupstwa godz¹ce wy³¹cznie w zasady uczciwej
konkurencji. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e cile rozumiana korupcja gospodarcza
nie zawsze ³¹czy siê z korupcj¹ w urzêdzie, poniewa¿ nie zawsze sprawc¹ i podmiotem jej oddzia³ywania s¹ osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne6. Niemniej jednak,
4
R. Ga³êski: Wp³yw zachowañ korupcyjnych na prawid³owoæ aktu administracyjnego. Samorz¹d Terytorialny, 2000, nr 78 , s. 79.
5
Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli; marzec 2000 r., www.nik.gov.pl/
wyniki_kontroli/dokumenty/2000502.doc.
6
O. Górniok: Trzyg³owy smok. Rzeczpospolita z 28 grudnia 2000 r.
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ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polsce zasiêg i formy interwencji pañstwa oraz instytucji
publicznych w dzia³alnoæ gospodarcz¹ s¹ bardzo szerokie, czêstotliwoæ ³¹cznego
wystêpowania korupcji w urzêdzie i korupcji gospodarczej jest bardzo du¿a. Istnieje równie¿ bardzo niebezpieczne zjawisko ³¹czenia korupcji gospodarczej z korupcj¹ polityczn¹, rozumian¹ jako korupcja na wysokich szczeblach w³adzy lub zaw³aszczanie pañstwa. To ostatnie pojêcie najlepiej wyjaniæ, opieraj¹c siê na opracowaniach Banku wiatowego.
Podejcie ekspertów Banku wiatowego zak³ada, ¿e ró¿ne wymiary korupcji
mog¹ mieæ zupe³nie ró¿ne pochodzenie i konsekwencje7. Generalnie Bank wiatowy definiuje korupcjê jako wykorzystanie zajmowanego urzêdu lub stanowiska do
uzyskania nienale¿nych korzyci. Eksperci Banku wyró¿niaj¹ dwa podstawowe rodzaje korupcji. Pierwszy, zwany zaw³aszczaniem pañstwa (state capture), dotyczy
dzia³añ osób, przedsiêbiorców lub grup interesu (zarówno z sektora publicznego,
jak i prywatnego) maj¹cych na celu wp³yniêcie na korzystny dla siebie kszta³t uchwalanych ustaw, rozporz¹dzeñ, programów strategicznych oraz innych elementów polityki rz¹du, poprzez zapewnianie wysokim funkcjonariuszom publicznym (parlamentarzystom, politykom, cz³onkom rz¹du) nielegalnych i niejawnych korzyci materialnych. W tej sferze dzia³añ korupcyjnych gra toczy siê o przejêcie kontroli nad
kluczowymi zasobami publicznymi. Drugi rodzaj korupcji to korupcja administracyjna, czyli zamierzone, przez osobê publiczn¹, ominiêcie czy te¿ zniekszta³cenie
stosowania istniej¹cych przepisów, praw i regulacji w celu dostarczania innym korzyci, w zamian za zapewnienie osobie publicznej niejawnych i nielegalnych korzyci prywatnych. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e rozró¿nienie pomiêdzy zaw³aszczaniem pañstwa a korupcj¹ administracyjn¹ nie jest zwi¹zane z rozró¿nieniem pomiêdzy wielk¹ korupcj¹ a drobn¹ korupcj¹ oraz nie jest zwi¹zane z okrelonym
szczeblem rz¹dzenia w pañstwie. Rozró¿nienie nie jest zwi¹zane z tym, kto uzyska³
korzyæ ani jak wa¿na jest osoba publiczna, która zosta³a przekupiona, dotyczy natomiast natury relacji. Poprzez dzia³ania korupcyjne nazwane zaw³aszczaniem pañstwa zainteresowani, kreuj¹c nowe zasady (zwykle maj¹ce wp³yw na sferê ekonomii), formu³uj¹ je tak, aby umo¿liwia³y osi¹gniêcie osobistych korzyci. Natomiast poprzez korupcjê administracyjn¹ zainteresowani uzyskuj¹ zindywidualizowane wyj¹tki od powszechnie obowi¹zuj¹cych zasad lub przychylne stosowanie
tych zasad. Eksperci Banku wiatowego uwa¿aj¹, i¿ rozró¿nienie to ma wa¿ne anaJ. Hellman, J. Geraint, D. Kaufmann, M. Schankerman: Measuring Governance, Corruption and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment. World Bank, Policy Research Paper,
2000, nr 2312.
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lityczne i praktyczne implikacje przy rozwa¿aniu efektywnoci ró¿nych strategii
przeciwdzia³aj¹cych korupcji.
W marcu 2000 r. powsta³a, z inicjatywy polskiego rz¹du, Antykorupcyjna Grupa Robocza wspierana organizacyjnie przez Biuro Banku wiatowego w Polsce.
Wród cz³onków grupy, którzy reprezentuj¹ ca³e spektrum ¿ycia spo³ecznego i politycznego w Polsce, s¹ politycy i parlamentarzyci, urzêdnicy pañstwowi, naukowcy, dzia³acze organizacji pozarz¹dowych, zwi¹zkowcy, przedstawiciele Kocio³a oraz
dziennikarze. Cz³onkostwo w grupie ma charakter spo³eczny. Grupa dzia³a w oparciu o zasadê, ¿e walka z korupcj¹ mo¿e byæ skuteczna, jeli nie stanie siê ona przedmiotem gry politycznej. W og³oszonym w maju 2001 r. dokumencie o nazwie Za³o¿enia strategii przeciwdzia³ania korupcji w Polsce8 grupa sformu³owa³a swoj¹
definicjê pojêcia korupcji jako wykorzystanie zajmowanego urzêdu lub stanowiska
do uzyskania nienale¿nych korzyci. Korupcja mo¿e wystêpowaæ wewn¹trz sektorów publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego oraz pomiêdzy tymi sektorami. Relacje korupcyjne mog¹ zachodziæ pomiêdzy indywidualnymi przedstawicielami podmiotów dzia³aj¹cych w tych sektorach i/lub pomiêdzy grupami przedstawicieli.
Przedstawiciele ci mog¹ dzia³aæ w interesie okrelonych podmiotów, w interesie
w³asnym lub mog¹ ³¹czyæ obydwa te interesy. Do korupcji zaliczono:
 przekupstwo, czyli przyjmowanie/wrêczanie dóbr materialnych w zamian za
uzyskanie zamówieñ i kontraktów rz¹dowych, koncesji czy decyzji s¹dów,
unikniêcie obowi¹zku celnego, podatkowego b¹d wynikaj¹cego z innych
przepisów;
 kradzie¿ rozumian¹ jako zaw³aszczenie dla w³asnej korzyci rodków bud¿etowych i maj¹tku bêd¹cych dobrem publicznym;
 protekcjê rozumian¹ jako nepotyzm, czyli faworyzowanie oparte na pokrewieñstwie; kumoterstwo, czyli faworyzowanie oparte na nieformalnych powi¹zaniach;
 kupczenie wp³ywami, czyli wp³ywanie na proces kszta³towania prawa i polityki oraz na decyzje polityków najwy¿szego szczebla dla uzyskania nienale¿nych korzyci.
Inn¹ znan¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ zajmuj¹c¹ siê problemem korupcji w wiecie jest Transparency International. Celem tej organizacji jest
wzmacnianie rozliczalnoci rz¹dów oraz przeciwdzia³anie zjawiskom korupcji,
8

Raport jest dostêpny na stronie internetowej www.worldbank.org.pl/ECA/Poland.
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zarówno krajowej, jak i miêdzynarodowej. Wydaje ona tzw. ksi¹¿kê ród³ow¹ bêd¹c¹
kompilacj¹ najlepszych praktyk w dzia³aniach, przepisach i standardach przeciwdzia³ania korupcji9. Eksperci Transparency International przyjmuj¹ ogóln¹ definicjê korupcji za Bankiem wiatowym, lecz w swoich analizach i pomiarach stopnia korupcji
skupiaj¹ siê na korupcji administracyjnej, badaj¹c zw³aszcza zachowania osób publicznych, które jako politycy lub urzêdnicy kontroluj¹ ró¿ne dziedziny aktywnoci
publicznej b¹d decyzji administracyjnych. Wyró¿niaj¹ oni dwie kategorie korupcji
administracyjnej. Pierwsza wystêpuje wtedy, gdy us³uga lub kontrakt dostarczany jest
zgodnie z prawem, druga  gdy us³uga lub kontrakt wykonywane s¹ z pogwa³ceniem
prawa. W pierwszej sytuacji osoba publiczna uzyskuje nienale¿ne i nielegalne korzyci, wykonuj¹c to, do czego jest, zgodnie z prawem, zobligowana. W drugiej  nielegalna korzyæ jest uzyskiwana za otrzymanie niezgodnej z prawem us³ugi. Oba wymienione powy¿ej rodzaje korupcji administracyjnej wystêpuj¹ w ró¿nym zakresie
na wszystkich poziomach i szczeblach w³adzy publicznej.
Prawodawstwo Unii Europejskiej (acquis communautaire) z zakresu korupcji
w sensie formalnym jest dopiero w fazie tworzenia. Komisja Europejska opracowa³a szerokie wytyczne dobrego rz¹dzenia10, w przygotowaniu jest kodeks postêpowania dla cz³onków Parlamentu Europejskiego; trwaj¹ te¿ prace nad sformu³owaniem kodeksu dla urzêdników Komisji. Natomiast Rada Europy opracowa³a dwie
konwencje antykorupcyjne: prawnokarn¹ oraz cywilnoprawn¹, które  gdy zostan¹
ratyfikowane przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie  wejd¹ w sk³ad acquis. Poza
tym Komitet Ministrów Rady Europy zaaprobowa³ w 1997 r. Dwadziecia zasad
przewodnich zwalczania korupcji11. Zasady te, niewi¹¿¹ce dla ¿adnego pañstwa,
obejmuj¹ prawodawstwo antykorupcyjne oraz proponuj¹ okrelone rodki zapobiegania i przeciwdzia³ania korupcji.
W 2002 r. polski parlament uchwali³ dwie ustawy o wyra¿eniu zgody na ratyfikacjê przez prezydenta RP Cywilnoprawnej konwencji o korupcji12 oraz Prawnokarnej konwencji o korupcji13. W konwencji cywilnoprawnej  w art. 2  zawarta jest nastêpuj¹ca definicja korupcji: Korupcja oznacza ¿¹danie, proponowanie,
wrêczanie lub przyjmowanie, bezporednio lub porednio, ³apówki lub jakiejkolwiek innej nienale¿nej korzyci lub jej obietnicy, która wypacza prawid³owe wykoJ. Pope: Transparency International Source Book 2000, www.transparency.org./sourcebook/index.html.
EU Governance: A White Paper, Com(2001)428.
11
On the Twenty Guiding Principles for the Fight Against Corruption, www.cm.coe.int/ta/res/1997/97x24.htm.
12
Dz. U., 2002, nr 41, poz. 359.
13
Dz. U., 2002, nr 126, poz. 1066.
9
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nywanie jakiegokolwiek obowi¹zku lub zachowanie wymagane od osoby przyjmuj¹cej ³apówkê, nienale¿n¹ korzyæ lub obietnicê. Jest to szeroka definicja: obejmuje wszelkie akty korupcji w stosunkach wewnêtrznych i miêdzynarodowych, dotyczy zarówno funkcjonariuszy publicznych, jak i przedsiêbiorców, w tym prywatnych, okrela cztery odmienne formy (¿¹danie, proponowanie, wrêczanie, przyjmowanie), trzy sposoby (³apówka, nienale¿na korzyæ, obietnica) oraz dwa cele (wypaczenie prawid³owego wykonania, wypaczenie wymaganego zachowania).

Pomiar poziomu korupcji
Jeszcze na pocz¹tku lat 90. uwa¿ano, ¿e nie mo¿na mierzyæ i analizowaæ empirycznie wartoci poziomu korupcji w poszczególnych krajach. Takie badania porównawcze prowadzi od 1995 r. Transparency International. Opracowany zosta³ tzw.
indeks postrzegania korupcji (Corruption Perceptions Index  CPI), hierarchizuj¹cy
poszczególne kraje wed³ug stopnia, w jakim obserwuje siê w nich korupcjê wród
urzêdników publicznych i polityków. Indeks zosta³ oparty na dostêpnych badaniach
opinii publicznej oraz analizach prowadzonych wród ludzi biznesu i ekspertów na
temat poziomu korupcji w danym kraju. Operuje skal¹ od 0 (najbardziej skorumpowany) do 10 (najmniej skorumpowany). Indeks postrzegania korupcji mo¿na traktowaæ jako wynik sonda¿u sonda¿y, czyli oceny danego kraju pod wzglêdem stopnia, w jakim jest on postrzegany jako ojczyzna przyjmuj¹cych ³apówki  urzêdników publicznych, polityków czy parlamentarzystów14. Metodologiê opracowania
indeksu znaleæ mo¿na w pracy Johanna G. Lambsdorffa15. Wartoci CPI, publikowane co roku, pocz¹wszy od roku 1995, ustanawiaj¹  w oczach miêdzynarodowej
opinii publicznej  swoisty ranking krajów w zale¿noci od postrzeganego w nich
poziomu korupcji. Wartoci CPI za rok 200216 dotycz¹ 102 krajów, pierwsze trzy
miejsca na licie zajmuj¹ Finlandia (9,7) oraz Niemcy i Nowa Zelandia (po 9,5),
a ostatnie dwa Nigeria (1,6) oraz Bangladesz (1,2). Polska w tym rankingu zajmuje
45. miejsce ze wskanikiem 4,0. Na rysunku 1 przedstawiono wartoci wskanika
dla Polski w latach 19962002, zaznaczaj¹c równie¿ dla ka¿dego wskanika wartoæ odchylenia standardowego. Du¿¹ wartoæ odchylenia standardowego w latach
14
M. Marshall: Aktywizacja spo³eczeñstwa obywatelskiego, w: Walka z korupcj¹: strategie dzia³añ antykorupcyjnych dla Polski i dowiadczenia miêdzynarodowe. Biuro Banku wiatowego w Polsce, Warszawa 2001,
s. 7782.
15
J. G. Lambsdorff: Background Paper to the 2002 Corruption Perceptions Index, www.transparency.org/cpi/
2002/dnld/cpi2002.methodology.pfd.
16
www.transparency.org/cpi/2002/cpi2002.en.html.
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19961998 nale¿y interpretowaæ jako istnienie du¿ego rozrzutu rezultatów uzyskanych z ró¿nych róde³, co oznacza³o istnienie znacz¹cych ró¿nic w percepcji
poziomu korupcji w naszym kraju w tym okresie. Jak widaæ z rysunku, wartoæ
wskanika (uwzglêdniaj¹c wartoæ odchylenia standardowego) jest w zasadzie sta³a. Natomiast pozycja Polski w rankingu pañstw powoli siê obni¿a: w 1998 r. zajmowalimy 39. miejsce, a w nastêpnych latach kolejno 44., 43., 44. i w roku 2002
 45. miejsce. Dane te wiadcz¹ o stabilizacji postrzegania poziomu korupcji w naszym kraju.

Rysunek 1
Wartoæ wskanika indeksu postrzegania korupcji
dla Polski w poszczególnych latach

W 1999 r., chc¹c oszacowaæ przeszkody istniej¹ce w otoczeniu biznesu, Bank
wiatowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przeprowadzi³y
szerokie badania maj¹ce na celu zmierzenie wartoci korupcji, w rozbiciu na korupcjê zwi¹zan¹ z zaw³aszczaniem pañstwa oraz korupcjê administracyjn¹17. Badania
17
Badania te oznaczane s¹ w literaturze jako BEEPS  Business Environment and Enterprise Performance
Survey. Szeroki opis metodologii znaleæ mo¿na w pracy J. Hellman et al.: Measuring Governance, Corruption and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment. World Bank, Policy
Research Paper, 2000, nr 2312.
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te przeprowadzono poprzez osobiste rozmowy z zarz¹dami lub w³acicielami 3600
firm w 22 krajach bêd¹cych aktualnie w fazie transformacji spo³ecznej i gospodarczej. Zadawano identyczne pytania dotycz¹ce rzeczywistych dowiadczeñ szefów
firm w korupcyjnych kontaktach ³¹cznie z kosztami tych kontaktów. W zale¿noci
od wielkoci kraju odbyto rozmowy: w Rosji w 550 firmach, na Ukrainie i w Polsce
 w 250, w pozosta³ych krajach (Albania, Armenia, Azerbejd¿an, Bu³garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Wêgry, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, £otwa, Mo³dawia, Rumunia, S³owacja, S³owenia) w 125150 firmach. Doboru firm dokonano,
uwzglêdniaj¹c ich reprezentatywnoæ na rynku krajowym (rodzaj w³asnoci, rozmiar, sektor, po³o¿enie, wartoæ eksportu). Na rysunku 2 przedstawiono, opart¹ na
wyznaczonych indeksach korupcji administracyjnej oraz zaw³aszczania pañstwa,
dwuwymiarow¹ mapê rozmiarów tych dwóch typów korupcji 18.

Rysunek 2
Typologia korupcji  wyniki badañ BEEPS Banku wiatowego (1999 r.)

Jak widaæ z przytoczonych danych, Polska postrzegana jest  wród krajów
bêd¹cych w trakcie transformacji  jako kraj, w którym korupcja istnieje, aczkol18
Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate. The World Bank, Washington, D.C.,
September 2000, s. 15.
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wiek jej poziom nie jest alarmuj¹co wysoki. Razem z Estoni¹, S³oweni¹ i Wêgrami
wypadamy najlepiej wród pañstw o rednim poziomie korupcji. Dane te potwierdzaj¹ omówione wczeniej badania Transparency International, gdzie wy¿sz¹ od
nas wartoæ wskanika indeksu postrzegania korupcji maj¹ S³owenia (6,0), Estonia
(5,6) Wêgry (4,9) oraz Litwa (4,8).
Nale¿y podkreliæ, ¿e Bank wiatowy dysponuje najwiêksz¹ iloci¹ wiarygodnych informacji na temat zjawiska korupcji na wiecie. Wszystkie dane pokazuj¹ce
zarówno poziom korupcji w poszczególnych pañstwach (w tym równie¿ pe³ne wyniki badañ BEEPS), jak i wskaniki opisuj¹ce jakoæ rz¹dzenia oraz wyniki prac
analitycznych znaleæ mo¿na na stronie internetowej Banku wiatowego19.
W styczniu 2001 r. znana miêdzynarodowa firma audytorska Pricewaterhouse
Coopers przedstawi³a wyniki swoich badañ nad wp³ywem nieprzezroczystoci
(opacity) na koszt oraz dostêpnoæ kapita³u dla 35 krajów na wiecie20. Nieprzezroczystoæ zdefiniowano jako brak jasnych, cis³ych, formalnych, ³atwo dostêpnych
i szeroko akceptowanych praktyk na rynku kapita³owym. Powsta³ tzw. indeks nieprzezroczystoci oparty na danych z piêciu ró¿nych dziedzin wp³ywaj¹cych na rynek kapita³owy. S¹ to: poziom korupcji, system prawa, polityka ekonomiczna na
szczeblu rz¹dowym, standardy i praktyki ksiêgowoci oraz system regulacji. Indeks
nieprzezroczystoci opracowano na podstawie badañ ankietowych w ka¿dej z wymienionych dziedzin, przeprowadzonych z szefami finansowymi, szefami banków
w badanych krajach oraz pracownikami Pricewaterhouse Coopers w danym kraju.
Wartoæ liczbow¹ uzyskano poprzez urednienie piêciu sk³adowych. Najlepsz¹ teoretycznie mo¿liw¹ wartoci¹ by³o 0 (idealne warunki przezroczystoci), a najgorsz¹
teoretycznie  150. Najlepsze rzeczywiste wyniki uzyska³y: Singapur (29), USA
i Chile (po 36) oraz Wielka Brytania (38), najgorsze: Chiny (87) i Rosja (84). Polska z wartoci¹ 64 znalaz³a siê wród 35 krajów na 25. miejscu. Z piêciu krajów
Europy Wschodniej lepsz¹ od nas wartoæ wskanika uzyska³y Wêgry (50) oraz
Litwa (58), natomiast gorsz¹ Czechy oraz Rumunia (po 71).
Eksperci Banku wiatowego uwa¿aj¹, ¿e poziom korupcji jest nierozerwalnie
zwi¹zany z jakoci¹ rz¹dzenia w danym pañstwie. Przez jakoæ rz¹dzenia eksperci
Banku rozumiej¹ jakoæ procedur oraz instytucji, przy których pomocy sprawowana jest w danym kraju w³adza. W tym zakresie wyró¿niaj¹:
19
20

www.worldbank.org/wbi/governance.
www.pricewaterhouse.com.
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 procesy s³u¿¹ce do wyboru rz¹du oraz do jego kontrolowania i egzekwowania odpowiedzialnoci za rezultaty sprawowanej w³adzy;
 zdolnoæ rz¹du do skutecznego zarz¹dzania zasobami, do formu³owania,
wdra¿ania i egzekwowania okrelonych polityk oraz regulacji prawnych;
 szacunek obywateli i rz¹du do instytucji, które zarz¹dzaj¹ ekonomi¹, oraz
ich wzajemne oddzia³ywanie.
Do oceny jakoci rz¹dzenia w poszczególnych krajach eksperci pos³u¿yli siê
metod¹ taksonometryczn¹, konstruuj¹c (z ponad 300 wskaników cz¹stkowych) szeæ
zagregowanych wskaników syntetycznych21, bêd¹cych statystyczn¹ kompilacj¹ postrzegania jakoci rz¹dzenia przez du¿¹ liczbê ankietowanych respondentów (organizacji pozarz¹dowych, agencji zarz¹dzania ryzykiem, pozarz¹dowych instytutów badawczych). Pierwszy z nich  zwany wskanikiem opiniowania i rozliczalnia (Voice
and Accountability)  mierzy procesy ustanawiania rz¹du, sposoby jego rozliczalnia
i procedury zmiany rz¹du. Zawiera on szereg wskaników cz¹stkowych mierz¹cych
ró¿ne aspekty wymienionych procesów politycznych, m.in. zakres swobód obywatelskich oraz praw politycznych obywateli. Wskaniki cz¹stkowe mierz¹ zasiêg uczestnictwa obywateli danego kraju w ustanawianiu rz¹dów oraz niezale¿noæ mediów
w monitorowaniu w³adzy i egzekwowaniu odpowiedzialnoci za osi¹gane przez ni¹
rezultaty. Drugi wskanik  zwany wskanikiem stabilnoci politycznej (Political Stability)  jest kombinacj¹ wskaników cz¹stkowych mierz¹cych prawdopodobieñstwo
destabilizacji lub obalenia rz¹du na drodze niekonstytucyjnej b¹d przez zastosowanie przemocy, z uwzglêdnieniem mo¿liwych dzia³añ terrorystycznych. Wskanik efektywnoci rz¹dzenia (Government Effectiveness) okrela zdolnoæ rz¹du do sprawowania w³adzy w sferze dostarczania us³ug publicznych oraz formu³owania i egzekwowania w³asnej polityki. Wskaniki cz¹stkowe mierz¹ jakoæ dostarczanych us³ug publicznych, jakoæ pracy administracji, kompetencjê urzêdników s³u¿by cywilnej oraz
poziom ich niezale¿noci od nacisków politycznych, jak równie¿ poziom wiarygodnoci anga¿owania siê rz¹du w rozwi¹zywanie istotnych problemów. Nastêpny wskanik  jakoci regulacji (Regulatory Quality)  mierzy zdolnoæ rz¹du do formu³owania i egzekwowania wewnêtrznych regulacji prawnych. Zawiera on wskaniki cz¹stkowe mierz¹ce wp³yw rz¹du na wolny rynek w takich sferach, jak kontrola cen, nadzór bankowy, ciê¿ary narzucane przez nadmierne regulacje dotycz¹ce rozwoju biznesu czy handlu zagranicznego. Nastêpny wskanik  zasad prawa (Rule of Law)  za21
D. Kaufmann, A. Kraay, P. Zoido-Lobatón: Aggregating Governance Indicators. World Bank, Working
Paper, 1999, nr 2195.
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wiera wskaniki cz¹stkowe opisuj¹ce zakres zdarzeñ kryminalnych zarówno bez przemocy, jak i z jej u¿yciem, poziom skutecznoci oraz przewidywalnoæ wymiaru
sprawiedliwoci, jak równie¿ stopieñ wykonalnoci zobowi¹zañ. Ostatni wskanik
syntetyczny  wskanik kontrolowania korupcji (Control of Corruption)  mierzy postrzeganie szeroko rozumianej korupcji, pocz¹wszy od koniecznoci dodatkowej zap³aty za wykonanie okrelonej us³ugi, poprzez wp³yw korupcji na otoczenie biznesu,
a¿ do korupcji na wysokich stanowiskach publicznych powoduj¹cej zaw³aszczanie
pañstwa. Istnienie korupcji oznacza manifestacjê braku szacunku do regu³, jakie 
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem  powinny rz¹dziæ na styku interesu publicznego
i prywatnego.

Tabela
Ocena jakoci rz¹dzenia w Polsce
na podstawie zagregowanych wskaników syntetycznych w %
Wskanik

Opiniowanie
i rozliczalnoæ
Stabilnoæ
polityczna
Efektywnoæ
rz¹dzenia
Jakoæ
regulacji
Zasady
prawa
Kontrolowanie
korupcji

 

Polska
Polska
rednia
rednia
rednia
19971998 20002001 dla krajów dla krajów na wiecie
Europy
post(OECD)
rodkowej sowieckich 20002001
i
20002001
Wschodniej
20002001

Procent
krajów
maj¹cych
wskanik
gorszy
ni¿
Polska

82,6

86,6

69,4

31,3

92,0

87

80,5

72,5

56,5

30,5

89,7

73

80.0

62,7

50,9

20,5

90,1

63

70,9

67,7

53,8

14,5

87,5

68

70,3

69,6

57,1

25,9

90,1

70

72,7

69,8

54,9

21,1

89,8
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Dane bêd¹ce w posiadaniu Banku wiatowego22 zawieraj¹ wartoci szeciu omówionych powy¿ej wskaników syntetycznych  stanowi¹cych szeciowymiarow¹
mapê jakoci rz¹dzenia  dla 175 krajów, wyliczonych z danych dostêpnych w latach
20002001. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ ich porównania z danymi z lat 19971998.
Ciekawe bêdzie przeanalizowanie danych dotycz¹cych Polski, zarówno w ca³ej szeciowymiarowej przestrzeni jakoci rz¹dzenia, jak i w sferze kontrolowania
korupcji. Dane przedstawia tabela. Wszystkie wskaniki podane s¹ w procentach
(przyjêty sposób normalizacji poszczególnych wskaników powoduje, ¿e wartoæ
rednia  uwzglêdniaj¹ca wszystkie kraje  wynosi dok³adnie 50%). Kraje Europy
rodkowej i Wschodniej to: Albania, Bonia i Hercegowina, Bu³garia, Serbia, Czechy, Estonia, Wêgry, Litwa, £otwa, Macedonia, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia, i Jugos³awia. Jestemy w tej grupie na 1. miejscu dla pierwszego wskanika,
na 4. dla szóstego, a na 5. dla pozosta³ych wskaników.
Dane te s¹ potwierdzeniem wyników innych badañ poziomu korupcji na wiecie. Polska wród wymienionych krajów jest w czo³ówce, znacznie powy¿ej redniej regionalnej (wspólnie ze S³oweni¹, z Estoni¹, Czechami i Wêgrami) o relatywnie niskim poziomie korupcji, z relatywnie dobrym poziomem kontrolowania korupcji oraz jakoci rz¹dzenia. Jednak porównuj¹c nasze wskaniki ze redni¹ dla 25
krajów Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nale¿y przyznaæ,
¿e mamy jeszcze bardzo du¿o do zrobienia.

Ekonomiczne i spo³eczne koszty
zachowañ korupcyjnych
W ci¹gu ostatnich kilku lat opublikowano wiele prac przedstawiaj¹cych wiarygodne empiryczne dane potwierdzaj¹ce zarówno ekonomiczne, jak i spo³eczne koszty korupcji. Pokazano, jak korupcja utrudnia inwestowanie, redukuje wzrost gospodarczy, ogranicza handel, zniekszta³ca rozmiary i strukturê wydatków rz¹dowych,
os³abia system finansowy, wzmacniaj¹c si³ê szarej strefy23. Przedstawiono silny zwi¹zek pomiêdzy poziomem korupcji a wzrastaj¹cym poziomem ubóstwa i nierównoci¹ dochodów.
www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2001.htm.
Wei S. -J.: Corruption in Economic Development: Benefical Grease. Minor Annoyance or Major Obstacle
World Bank, Policy Research Working Paper, 1999, nr 2048; S. Johnson, D. Kaufmann, A. Shleifer: The
Unofficial Economy in Transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1997, nr 2, s. 159239; P.
Mauro: Corruption and the Composition of Goverment Expenditure. Journal of Public Economics, 1998,
nr. 69, s. 263279.
22
23
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Badania empiryczne wielokrotnie potwierdza³y wp³yw poziomu niepewnoci
w otoczeniu biznesu na stopê inwestycji w danym kraju. Wzrost niepewnoci zwi¹zany z istnieniem korupcji i jego wp³yw na efektywny koszt inwestycji powoduje,
i¿ uredniony poziom inwestycji krajowych brutto, w krajach o stwierdzonym wysokim poziomie korupcji, jest o 20% ni¿szy ni¿ w krajach, gdzie stwierdzono niski
poziom korupcji. Szczególnie jednoznaczne s¹ dane dotycz¹ce urednionego poziomu wyników finansowych firm w krajach o wysokim i niskim poziomie korupcji.
Stwierdzono, i¿ redni wzrost rocznej sprzeda¿y w okresie trzech lat w krajach o niskim poziomie korupcji wynosi³ 17%, a w krajach o wysokim poziomie korupcji
spad³ do 10%24. Istnieje równie¿ wiele danych wskazuj¹cych na bezporedni wp³yw
poziomu korupcji w danym kraju na poziom ubóstwa. Poniewa¿ wysoki poziom
korupcji jest nierozerwalnie zwi¹zany z ni¿szym tempem wzrostu ekonomicznego,
os³abia to g³ówny czynnik pozwalaj¹cy wyci¹gn¹æ ludzi z ubóstwa. Ponadto korupcja bezporednio wp³ywa na warunki ¿yciowe osób ¿yj¹cych w biedzie. Wynika to
z faktu, ¿e wysoki poziom korupcji wyranie utrudnia dostêp do us³ug publicznych,
w tym równie¿ do systemu pomocy socjalnej dla osób ¿yj¹cych na skraju ubóstwa.
Jak pokazuj¹ dane empiryczne25, w krajach o wysokim poziomie korupcji prawie
30% gospodarstw domowych potwierdzi³o swoje zaanga¿owanie w proceder wrêczania ³apówek. Jakkolwiek korupcja na poziomie gospodarstw domowych dotyczy i biednych i bogatych, to jednak bardziej dotyka rodzin o niskim poziomie dochodów. Najbiedniejsi zwykle s¹ bardziej bezradni w stosunku do urzêdnika wymuszaj¹cego na nich korzyæ materialn¹, a koszt ³apówek stanowi wy¿szy udzia³
w ich wydatkach.
Korupcja w krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej jest równie¿ przedmiotem niepokoju ekspertów i urzêdników Unii. Raport ogólny z 2001 r. wskazywa³ na korupcjê jako powszechny problem w wielu krajach kandyduj¹cych, wzywaj¹c do podjêcia konsekwentnych i zdecydowanych wysi³ków w celu jego zwalczania26. W raporcie okresowym, wydanym w padzierniku 2002 r.27, Komisja Europejska uzna³a, ¿e korupcja stanowi problem systemowy w Rumunii, jest powa¿nym problemem lub budzi niepokój w przypadkach Bu³garii, Czech, Polski i S³oAnticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate. The World Bank, Washington, D.C.,
September 2000, s. 19.
25
U. Zvekiv: Criminal Victimisation in Countries in Transition. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Publication 1998, nr. 61, Rome.
26
Making a Success of Enlargement: Strategy Paper and Report of the European Commission on the Progress
Towards Accesion by Each of the Candidate Countries, www.europa.eu.inf/comm/enlargement/report 2001.
27
www. europa.eu.inf/comm/enlargement/report 2002.
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wacji, w przypadku za Litwy, £otwy i Wêgier stanowi ród³o utrzymuj¹cego siê
niepokoju. Komisja wstrzyma³a siê od krytycznych uwag na temat korupcji jedynie
w odniesieniu do Estonii i S³owenii. Unijni eksperci s¹ zgodni co do faktu, ¿e korupcja podwa¿a zasady demokracji oraz zagra¿a rozwojowi gospodarki. Korupcja
skutkuje marnotrawstwem rodków, rosn¹c¹ nierównoci¹ w dystrybucji dóbr oraz
zwiêksza stopieñ nieufnoci wobec administracji publicznej oraz rz¹du28. Polska
w ramach cz³onkostwa w OECD ratyfikowa³a w 2000 r. Konwencjê o zwalczaniu
przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w miêdzynarodowych
transakcjach handlowych. Omówienie sposobu monitorowania wdra¿ania postanowieñ konwencji oraz walki z korupcj¹ w ramach OECD znaleæ mo¿na w opracowaniu Filipa Jasiñskiego29.
Równie¿ eksperci Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego w swoich opracowaniach wielokrotnie przedstawiali dane empiryczne wskazuj¹ce na negatywny wp³yw
korupcji na wzrost ekonomiczny pañstwa. Przyk³adowo, Paulo Mauro30 na podstawie
analiz ekonometrycznych pokaza³, ¿e wzrost korupcji o 1 punkt (w skali od 0 do 10)
powoduje zmniejszenie rzeczywistego wzrostu produktu krajowego brutto na g³owê
o od 0,3 do 1,8 punktu procentowego. Inne prace31 pokazuj¹, jak korupcja zmniejsza
wzrost gospodarczy poprzez redukowanie prywatnych inwestycji, nadmierne obci¹¿anie sektora prywatnego, s³abe zarz¹dzanie zasobami bogactw naturalnych, blokowanie niezbêdnych reform strukturalnych. Warto zwróciæ uwagê na interesuj¹ce analizy poparte empirycznymi dowodami wykonane przez Georgea Abeda i Hamida
Davoodiego32. Analizuj¹c równoczenie dostêpne wskaniki korupcji oraz wskaniki
opisuj¹ce skutecznoæ reform strukturalnych w pañstwach Europy rodkowej
i Wschodniej oraz postsowieckich, pokazali oni, ¿e przy wyjanianiu ró¿nic w dokonaniach ekonomicznych tych krajów, postêp w reformach strukturalnych jest statystycznie bardziej istotny, a ekonomicznie bardziej wa¿ny ni¿ wp³yw poziomu korupcji na te dokonania. Korupcjê mo¿na zatem traktowaæ bardziej jako objaw (symptom) le¿¹cy u podstaw nieskutecznego wykonywania polityki w pañstwie i s³aboci
28
K. A. Elliott: Corruption as an International Policy Problem, w: A. J. Heidenheimer (ed.): Political Corruption: Concepts and Contexts. Transaction Publishers, New Brunswick 2002.
29
F. Jasiñski: Walka z korupcj¹ w ramach OECD. S³u¿ba Cywilna, 2001, nr 2, s. 158162.
30
P. Mauro: Corruption and Composition of Government Expenditure. Journal of Public Economics, 1999, nr 69.
31
Pe³ny przegl¹d prac dotycz¹cych wp³ywu korupcji na wzrost gospodarczy poparty modelami ekonometrycznymi znaleæ mo¿na na stronie internetowej www.imf.org/external/pubs/res/index.htm.
32
G. Abed, H. Davoodi: Corruption, Structural Reforms and Economic Performance in the Transitions Economies. IMF Working Paper, 2000, nr 00/132.

 !

JÓZEF P£OSKONKA
jego instytucji ekonomicznych, co w konsekwencji pozwala umieszczaæ strategie
antykorupcyjne w kontekcie reform strukturalnych i instytucjonalnych. Udowodniono równie¿, ¿e skutecznie przeprowadzone reformy strukturalne s¹ wa¿nym czynnikiem zmniejszaj¹cym poziom korupcji, a co za tym idzie  w dwójnasób zwiêkszaj¹cym wzrost gospodarczy.
W Polsce problemem korupcji w aspekcie instytucjonalnej niewydolnoci pañstwa i zagro¿enia dla rozwoju polityczno-gospodarczego zajmuje siê od lat prof.
Antoni Z. Kamiñski. W swoim opracowaniu33 jednoznacznie opowiada siê on za
drog¹ reform strukturalnych jako podstawowym narzêdziem ograniczaj¹cym zjawisko korupcji w Polsce.

Opracowania i ekspertyzy dotycz¹ce
mechanizmów powstawania korupcji w Polsce
W latach 19992002 ukaza³o siê kilka istotnych dokumentów i opracowañ systemowych dotycz¹cych korupcji w Polsce. Pierwszy, przedstawiony pod koniec
1999 r. przez Biuro Banku wiatowego w Warszawie34, zawiera³ przegl¹d dziedzin
szczególnie podatnych na korupcjê w Polsce wraz z ich wstêpn¹ hierarchizacj¹, która
mia³a byæ przydatna polskiemu rz¹dowi w procesie formu³owania skutecznej strategii i programu zwalczania korupcji. Drugi dokument, przedstawiony w marcu
2000 r., przygotowany zosta³ przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli35. Stanowi on pierwsz¹, bardzo udan¹ próbê spojrzenia na problem zagro¿enia korupcj¹ w Polsce poprzez analizê wyników kontroli uzyskanych przez najwy¿szy organ kontroli w pañstwie. Dokonano w nim przegl¹du bogatego materia³u z 57 kontroli wykonanych
w latach 19952000 pod k¹tem zdefiniowania g³ównych zagro¿eñ oraz najczêstszych mechanizmów sprzyjaj¹cych zachowaniom korupcyjnym. Izba kontynuowa³a swoj¹ dzia³alnoæ analityczn¹, przygotowuj¹c i przedstawiaj¹c Sejmowi RP oraz
opinii publicznej (w maju 2001 r.) nastêpn¹ analizê wyników kontroli przeprowadzonych w 2000 r.36 Ponadto NIK opracowa³a i wdro¿y³a do realizacji (w padzier33
A. Z. Kamiñski: Korupcja jako syndrom instytucjonalnej niewydolnoci pañstwa i zagro¿enia dla rozwoju
polityczno-gospodarczego Polski. Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, 1997, nr 29.
34
Korupcja w Polsce: Przegl¹d obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdzia³ania zjawisku, www.worldbank.org.pl/ECA/Poland.
35
Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli, marzec 2000 r., www.nik.gov.pl/
wyniki_kontroli/dokumenty/2000502.doc.
36
Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli, marzec 2000 r., www.nik.gov.pl/
wyniki_kontroli/dokumenty/2001136.doc.
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niku 2000 r.) specjaln¹ metodykê kontroli sfer zagro¿onych korupcj¹ oraz przekaza³a Sejmowi (w kwietniu 2002 r.) kolejne opracowanie pt. Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych Najwy¿szej Izby Kontroli, powiêcone
g³ównie wnioskom de lege ferenda, maj¹cym istotne znaczenie dla ograniczenia
zjawisk korupcyjnych w Polsce.
Wspomnia³em ju¿ o Antykorupcyjnej Grupie Roboczej dzia³aj¹cej przy wsparciu organizacyjnym Biura Banku wiatowego w Warszawie i jej Za³o¿eniach strategii przeciwdzia³ania korupcji w Polsce. W opracowaniu tym przedstawiono dziedziny, w których korupcja powoduje najwiêksze koszty, a ryzyko jej wystêpowania
wydaje siê byæ szczególnie wysokie, oraz zaproponowano dzia³ania maj¹ce na celu
zmniejszenie poziomu korupcji.
Przy Fundacji im. Stefana Batorego dzia³a Program przeciw korupcji, który
podejmuje dzia³ania informacyjne i edukacyjne maj¹ce na celu zmianê postaw wobec zjawiska korupcji, zapoznawanie z ró¿nymi przejawami korupcji i uwiadamianie znaczenia przejrzystoci i etyki w ¿yciu publicznym. Ciekawe raporty, analizy
i poradniki dotycz¹ce problemów korupcji w Polsce znaleæ mo¿na na stronie internetowej Fundacji37.
W listopadzie 2002 r. przedstawiony zosta³ raport Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej38. Program ten realizowany jest od 2000 r. przez Instytut
Spo³eczeñstwa Otwartego39, propaguj¹cy odpowiedzialny i zrównowa¿ony proces
rozszerzenia Unii Europejskiej poprzez m.in. monitorowanie spraw zwi¹zanych
z przestrzeganiem prawa w dziesiêciu krajach Europy rodkowej i Wschodniej (oraz
w piêciu krajach UE) i wspomagaj¹cy niezale¿ne monitorowanie procesu akcesji
do Unii Europejskiej przez przedstawicieli spo³eczeñstwa obywatelskiego. Czêæ
raportu dotycz¹ca Polski zawiera analizê poszczególnych sfer nara¿onych na korupcjê w naszym kraju, omówienie stanu prawodawstwa antykorupcyjnego oraz
ogólne zalecenia na przysz³oæ.
Rozpoznane i sygnalizowane w omówionych powy¿ej dokumentach mechanizmy sprzyjaj¹ce korupcji mo¿na podzieliæ na trzy zagadnienia funkcjonalne
1) brak jednoznacznego sposobu postêpowania spowodowany niekompletnoci¹, niespójnoci¹, nieszczelnoci¹ oraz ogólnikowoci¹ wielu obowi¹http://www.batory.org.pl/program/przeciw-korupcji/publikacje/.
Korupcja i polityka antykorupcyjna. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej. Fundacja im.Stefana Batorego, Warszawa 2002.
39
Program Monitoringu Akcesji do UE Instytutu Spo³eczeñstwa Otwartego, www.eumap.org.
37
38
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zuj¹cych uregulowañ prawnych oraz nadmiern¹ uznaniowoci¹ w³adzy wykonawczej, czêsto powoduj¹cy tzw. wymuszanie urzêdnicze, czyli wskazywanie przez decydenta kolegi, który  w ramach umowy cywilnej  rozwi¹¿e okrelony problem;
2) brak jawnoci postêpowania spowodowany brakiem znanych a priori, zobiektywizowanych kryteriów przyznawania i korzystania ze rodków publicznych, przejrzystoci procedur decyzyjnych, w tym zw³aszcza w sferze
ochrony zdrowia i zamówieñ publicznych, faktyczn¹ nierównoci¹ dostêpu
zarówno do okrelonych us³ug publicznych, jak i do informacji publicznej,
lekcewa¿eniem dokumentacji i sprawozdawczoci;
3) brak skutecznego systemu kontroli wewnêtrznej, w tym zw³aszcza brak
oceny rzetelnoci i prawdziwoci owiadczeñ o stanie maj¹tkowym osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, s³aboæ i nieskutecznoæ audytu wewnêtrznego,
niewystarczaj¹ca skutecznoæ zintegrowanych dzia³añ kontrolno-represyjnych
pañstwa, a w konsekwencji s³aba egzekucja osobistej odpowiedzialnoci funkcjonariuszy publicznych za decyzje dotycz¹ce dyspozycji rodkami publicznymi (zawieranie umów, tworzenie podmiotów gospodarczych lub wnoszenie
do nich mienia publicznego).

Strategie przeciwdzia³ania korupcji
Istnieje co najmniej kilka sposobów podejcia do polityki przeciwdzia³ania
korupcji. Najbardziej ogólny podzia³ obejmuje trzy zasadnicze podejcia.
Pierwsze (zwane czasami podejciem karno-administracyjnym) k³adzie nacisk
na naprawê prawa i sposobu dzia³ania administracji publicznej, tak aby zdecydowanie ograniczyæ lub zlikwidowaæ wszelkie niespójnoci, nieszczelnoci oraz ogólnikowoci obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych oraz nadmiern¹ uznaniowoæ w³adzy wykonawczej. Takie dzia³ania, ³¹cznie ze wzmocnieniem systemu kontroli wewnêtrznej oraz skuteczn¹ kontrol¹ zewnêtrzn¹, powinny spowodowaæ znacz¹cy
wzrost prawdopodobieñstwa wykrywania zachowañ korupcyjnych oraz skuteczne
egzekwowanie prawa antykorupcyjnego poprzez zdecydowane karanie osób, którym korupcjê udowodniono. Podejcie takie czasami zawiera propozycje utworzenia zewnêtrznej jednostki koordynuj¹cej politykê antykorupcyjn¹. Wed³ug ekspertów Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej40, takimi przede wszyst40
Korupcja i polityka antykorupcyjna. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002.
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kim kryteriami kieruje siê Komisja Europejska, zalecaj¹c doprowadzenie szeroko
pojêtego prawa antykorupcyjnego do formy optymalnej i w pe³ni wdro¿onej. Dotyczy to zarówno prawa karnego, jak i problemu konfliktu interesów oraz zasad monitorowania, nadzoru i audytu administracji pañstwa (poprzez systemy kontroli finansowej i audytu wewnêtrznego, jak równie¿ skuteczne dzia³ania najwy¿szych organów kontroli).
Drugie podejcie  promowane zw³aszcza przez ekspertów Banku wiatowego
i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego  opiera siê na koniecznoci przeprowadzania fundamentalnych reform ekonomicznych, których celem jest usuniêcie
warunków daj¹cych podstawê do istnienia korupcji. Takie reformy powinny doprowadziæ do powstania w danym kraju silnej i sprawiedliwej w³adzy, respektuj¹cej
interes publiczny oraz do racjonalnego zarz¹dzania silnymi, niezbêdnymi w ka¿dym demokratycznym pañstwie instytucjami publicznymi. Cele te mo¿na osi¹gn¹æ
poprzez racjonalne i skutecznie wdro¿one reformy administracji publicznej, finansów publicznych, systemu podatków, systemu wydatków publicznych oraz prywatyzacjê niektórych us³ug publicznych. Podejcie to zak³ada, ¿e z korupcj¹ walczy
siê, zmieniaj¹c rodowisko, w którym ona istnieje, a nie ograniczaj¹c jej poszczególne przypadki. Postuluje wiêc wprowadzenie systemu dobrego i skutecznego rz¹dzenia pañstwem poprzez osi¹gniêcie stabilnoci ekonomicznej, racjonalnego systemu wolnego rynku, demokratyzacjê oraz skuteczne rozliczalnie rz¹du.
Trzecie podejcie  promowane zw³aszcza przez ekspertów Transparency International oraz OECD  polega na budowaniu tzw. narodowego systemu prawoci
(National Integrity System)41 traktowanego jako koncepcyjne i praktyczne narzêdzie do budowy programów i projektów przeciwdzia³aj¹cych korupcji. System ten
powinien zawieraæ zestaw celów oraz sposobów dzia³añ zapisanych w strategiach
poszczególnych, kluczowych dla systemu instytucji lub sfer aktywnoci (zwanych
filarami systemu). Filary systemu powinny, funkcjonuj¹c w sposób skuteczny, ale
niezale¿nie od siebie, wzajemnie na siebie oddzia³ywaæ (proces interakcji) w zakresie dwóch oddzielnych, lecz wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych celów. Pierwszym z nich
jest walka z korupcj¹ jako czêæ walki ze z³ym rz¹dzeniem i nieetycznym zachowaniem, drugimpodnoszenie poziomu rz¹dzenia poprzez wzrost uczciwoci i prawoci w ¿yciu publicznym. Budowa systemu prawoci jest zatem odejciem od systemu typu góradó³ (góra wymyla to, co podleg³e jednostki powinny realizowaæ)
na rzecz budowania uk³adu wzajemnej horyzontalnej interakcji poszczególnych fi41

J. Pope: Transparency International Source Book 2000, www.transparency.orgsourcebook/index.html.
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larów systemu. Zale¿noæ miêdzy nimi wynika ze wspólnego przyjêcia odpowiedzialnoci za skutek dzia³ania prowadz¹cego zawsze do osi¹gniêcia globalnego celu,
jakim jest wzrost poziomu rz¹dzenia.
System prawoci rozwi¹zuje problem korupcji w sektorze publicznym w ramach procesów rz¹dowych (kodeksy postêpowania przywódców, tworzenie infrastruktury etycznej)42 oraz dziêki szerokiemu uczestnictwu spo³eczeñstwa obywatelskiego, sektora prywatnego i rodków masowego przekazu. W ten sposób dzia³ania
przeciwko korupcji s¹ inicjowane i wspierane nie tylko przez polityków i decydentów, ale tak¿e przez obywateli. Budowa takiego systemu powinna byæ ukoronowaniem ka¿dej skutecznej strategii przeciwdzia³ania korupcji, poniewa¿ zak³ada ona,
¿e korzenie korupcji siêgaj¹ znacznie g³êbiej ni¿ s³aboæ i nieefektywnoæ rz¹dzenia. Reforma administracji publicznej i zarz¹dzania finansami publicznymi jest warunkiem koniecznym do ograniczenia zachowañ korupcyjnych, ale nie jest warunkiem wystarczaj¹cym.
S³usznoæ tego typu mylenia zdaj¹ siê potwierdzaæ najnowsze badania empiryczne przeprowadzone przez Dany`ego Kaufmanna i Aarta Kraaya43. Opieraj¹c siê
na ekonometrycznych metodach statystycznych, pokazali oni istnienie silnej pozytywnej korelacji pomiêdzy wysokoci¹ dochodów na g³owê mieszkañca a jakoci¹
rz¹dzenia w danym pañstwie. Tê pozytywn¹ korelacjê mo¿na jednak  zdaniem autorów  rozdzieliæ na:
1) silne dodatnie sprzê¿enie zwrotne id¹ce w kierunku od lepszego rz¹dzenia
do wy¿szych dochodów na g³owê mieszkañca oraz
2) s³abe ujemne sprzê¿enie zwrotne id¹ce w przeciwnym kierunku od wysokoci dochodów do jakoci rz¹dzenia. Pierwszy efekt potwierdza znan¹ tezê
o wp³ywie dobrego rz¹dzenia na rozwój ekonomiczny. Drugi  do tej pory
empirycznie niestwierdzany  wiadczy o tym, ¿e nie istnieje tzw. spirala moralnoci, w której coraz wy¿sze dochody na g³owê mieszkañca prowadz¹ do
coraz lepszego rz¹dzenia. Autorzy t³umacz¹ owo ujemne sprzê¿enie zwrotne
wp³ywem tego rodzaju korupcji, które nazywamy zaw³aszczaniem pañstwa
lub korupcj¹ polityczn¹, wskazuj¹c na prawdopodobieñstwo okopania siê
czêci elit nielegalnie zaw³aszczaj¹cych okrelone elementy pañstwa. Nale¿y
42
Przegl¹d problemów zwi¹zanych z promowaniem postawy etycznej w s³u¿bie publicznej w aspekcie dowiadczeñ pañstw OECD zob. w: J.Bertók: Promowanie postawy etycznej w s³u¿bie publicznej  dowiadczenia pañstw OECD. S³u¿ba Cywilna, 2001, nr 2, s. 5178.
43
D. Kaufmann, A. Kraay: Growth without Governance, 2002, www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthbov.htm.
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zatem, w ka¿dym pañstwie, biednym czy bogatym, rozwijaæ dzia³ania, które
swym zasiêgiem obejm¹ tak¿e szersze powi¹zania strukturalne. Dzia³ania te
 maj¹ce na celu wsparcie zdolnoci pañstwa do skutecznego przeciwdzia³ania wszelkim zachowaniom korupcyjnym  powinny prowadziæ do rozszerzania obszaru politycznej jawnoci i rozliczalnoci, przy znacz¹cym udziale
niezale¿nych mediów i obywateli.
Zamys³ budowy narodowego systemu prawoci jest bardzo prosty: podstawowe instytucje w pañstwie dzia³aj¹ w ramach wielokierunkowej strategii bêd¹cej sum¹
wzajemnie powi¹zanych strategii poszczególnych instytucji, które  ka¿da w ramach swoich ustawowych kompetencji  wspólnie wspieraj¹ ow¹ narodow¹ prawoæ, tak jak filary wspieraj¹ce sklepienie gmachu. Gdy rozwiniemy tê analogiê,
wówczas oka¿e siê, ¿e jeli którykolwiek z filarów prawoci os³abnie, pozosta³e
bêd¹ musia³y dwigaæ wiêkszy ciê¿ar. Jeli os³abnie kilka z nich, obci¹¿enie bêdzie
nierówno roz³o¿one i kula zrównowa¿onego rozwoju stoczy siê44. Istotne jest zatem zachowanie ogólnej równowagi miêdzy filarami, st¹d ka¿dy naród ma motywacjê, by utrzymywaæ te instytucje (filary) we wzajemnie uzupe³niaj¹cej siê równowadze. Zwykle jako instytucje bêd¹ce filarami narodowego systemu prawoci wymienia siê:
 parlament (wola polityczna);
 instytucje odpowiedzialne za reformy administracji (promowanie postawy
etycznej);
 instytucje nadzoruj¹ce (najwy¿sze organy kontroli, urzêdy rzecznika praw
obywatelskich);
 instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego (zaanga¿owanie spo³eczne, wiadomoæ);
 s¹downictwo;
 rodki masowego przekazu;
 instytucje reprezentuj¹ce sektor prywatny.
Nie wydaje siê mo¿liwe, aby do skutecznego zwalczania korupcji wystarczy³o
tylko jedno z wy¿ej przedstawionych podejæ. Efektywna strategia antykorupcyjna
powinna zawieraæ wszystkie trzy podejcia, w stopniu proporcjonalnym do rzeczywistych warunków panuj¹cych w danym kraju.
44
P. Langseth, P. J. Pope and R. Stapenhurst: The Role of a National Integrity System in Fighting Corruption.
The World Bank, Washington, D.C. 1997.
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Rola najwy¿szych organów kontroli
w zwalczaniu korupcji
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych elementów krajowego programu na rzecz walki z korupcj¹ powinno byæ wzmocnienie instytucji publicznych bêd¹cych (lub mog¹cych byæ) filarami narodowego systemu prawoci.
Wród tych instytucji najwy¿szy organ kontroli odgrywa szczególnie istotn¹ rolê,
poniewa¿ pomaga upowszechniaæ rozs¹dne zarz¹dzanie finansami oraz sprawne
wykonywanie zadañ publicznych przez podmioty sektora publicznego45. Odpowiedzialne zarz¹dzanie finansami jest istotnym elementem narodowej prawoci, a najwy¿szy organ kontroli stanowi zwykle podporê krajowego systemu prawoci. Jest
bowiem organem odpowiedzialnym za kontrolowanie przychodów i wydatków pañstwa w ramach corocznie przeprowadzanej kontroli bud¿etu pañstwa, badaj¹c uczciwoæ finansow¹ i wiarygodnoæ przedk³adanych informacji. Natomiast w ramach
kontroli wykonania zadañ (tzw. kontrola efekt za pieni¹dze) badany jest stan sprawnoci wykonywania zadañ publicznych poprzez analizê zarówno legalnoci, jak wydajnoci i skutecznoci wykonywanych zadañ.
Kontrola zewnêtrzna zawsze dzia³a na korzyæ rozliczalnia publicznego, jako
¿e dodaje wiarygodnoci zapewnieniom osoby lub podmiotu przedk³adaj¹cego sprawozdanie, dostarcza te¿ cennych spostrze¿eñ i informacji parlamentowi oraz obywatelom. Jest zatem bardzo op³acalnym rodkiem promowania przejrzystoci i jawnoci w dzia³aniach rz¹du i innych instytucji ¿ycia publicznego; przyczynia siê równie¿ do poprawy wyników podejmowanych przez nich dzia³añ. Poza tym dostarcza
spo³eczeñstwu informacji na temat naruszeñ powszechnie przyjêtych standardów
etycznych oraz odchyleñ od zasady legalnoci, rozliczalnoci, oszczêdnoci, wydajnoci i skutecznoci.
Liczne badania opinii publicznej pokazuj¹, ¿e wielu obywateli nie wierzy, by
urzêdy administracji publicznej zawsze dzia³a³y w interesie publicznym. Z kolei
najwy¿sze organy kontroli s¹ postrzegane jako niezale¿ni stra¿nicy interesu publicznego, co sytuuje je na dobrej pozycji, by upowszechniaæ przejrzystoæ i etyczne
postêpowanie w ramach ich kompetencji.
Równie¿ Najwy¿sza Izba Kontroli uznaje badanie zagro¿enia korupcj¹ za jeden z priorytetowych kierunków swojego dzia³ania46. Realizowane przez Izbê pro45
K. M. Dye and R. Stapenhurst: Pillars of Integrity: The Importance of Supreme Audit Institutions in Curbing
Corruption. The World Bank, Washington 1998.
46
Priorytety kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli na lata 20022005., w: Plan pracy NIK na r. 2003, listopad 2002.
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cesy kontrolne wspomagaj¹ walkê z korupcj¹ poprzez umacnianie ram prawnych
i instytucjonalnych administracji publicznej, w tym zw³aszcza zmniejszanie arbitralnoci w stosowaniu zasad i przepisów prawa, upraszczanie procedur administracyjnych oraz wprowadzanie przejrzystoci w podejmowaniu decyzji, co ma znacz¹cy wp³yw na ograniczenie tendencji do wykorzystywania rodków publicznych
do osi¹gniêcia osobistych korzyci.
Systemowe podejcie Najwy¿szej Izby Kontroli do tej kwestii pozwala jej na
konsekwentne realizowanie strategii ograniczania zjawiska korupcji w Polsce. Najwy¿sza Izba Kontroli, poprzez swoje procedury, ma o wiele wiêksze mo¿liwoci
rozpoznania i okrelenia potencjalnego obszaru wystêpowania korupcji ni¿ procesowego jej udokumentowania (udowodnienia). Standardowy zakres kontroli procesów decyzyjnych jest zwykle niewystarczaj¹cy, aby skutecznie oceniæ ich rzeczywisty cel (lub powód). Zwalczanie zjawiska korupcji nie jest przecie¿ celem ustawowym Najwy¿szej Izby Kontroli, jest to statutowe zadanie organów cigania (podleg³ych resortom spraw wewnêtrznych, finansów i sprawiedliwoci). Strategiczne
dzia³ania Izby s¹ wiêc ukierunkowane na podnoszenie skutecznoci i efektywnoci
postêpowañ kontrolnych, na szerok¹ popularyzacjê wiedzy oraz na aktywne wspó³dzia³anie zarówno z parlamentem, jak i z niezale¿nymi orodkami eksperckimi
w pracach nad zmian¹ sposobu funkcjonowania pañstwa.

Zakoñczenie
Korupcja jest problemem, z którym zmierzyæ siê musz¹ wszystkie pañstwa. Jednak¿e w³aciwe rozwi¹zania mo¿na wypracowaæ tylko we w³asnym kraju. Stanowisko w tej sprawie powinni zaj¹æ nie tylko politycy, istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿
najwy¿sze organy kontroli oraz szeroko rozumiane spo³eczeñstwo obywatelskie.
S³owo korupcja  obejmuj¹ce ró¿norodnie definiowane zjawiska i zachowania
 jest chyba najczêciej u¿ywanym s³owem na wiecie, dyskutuj¹ o niej rz¹dy, radz¹ parlamenty, informuj¹ rodki masowego przekazu. A przecie¿ nadu¿ycia i korupcja to sprawa zachowañ ludzi. Z psychologicznego punktu widzenia zachowania korupcyjne mo¿na traktowaæ jako sytuacjê ulegania pokusie47 lub upokorzenia48. Czy zjawisko korupcji zwi¹zane jest bardziej z drobn¹ irytacj¹, czym pra47
T. Tyszka: Psychologia korupcji, w: A. Kodera i A. Sadowski (red.): Klimaty korupcji. Warszawa 2002,
s. 7681.
48
M. Kosewski: Kiedy urzêdnicy naruszaj¹ wartoci moralne i jak mo¿na to ograniczyæ. S³u¿ba Cywilna,
2001, nr 3, s. 922.
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wie naturalnym w ¿yciu codziennym, czy te¿ z du¿¹ przeszkod¹ maj¹c¹ istotny
wp³yw na rozwój spo³eczny lub gospodarczy? Coraz wiêcej badañ empirycznych
wskazuje na fakt, ¿e stwierdzona empirycznie wartoæ poziomu korupcji parametryzuje nasz¹ dotychczasow¹ niewiedzê (lub intuicjê), dotycz¹c¹ aktualnego stanu
instytucji publicznych i ekonomicznych oraz koniecznych reform strukturalnych i instytucjonalnych. Poziom korupcji staje siê wiêc wa¿nym wskanikiem poziomu jakoci rz¹dzenia oraz koniecznoci przeprowadzenia powa¿nych reform strukturalnych i instytucjonalnych.
Rz¹dzenie, zgodnie z definicj¹ Programu Narodów Zjednoczonych do spraw
Rozwoju (UNDP), to sprawowanie gospodarczej, politycznej i administracyjnej
zwierzchnoci w celu prowadzenia spraw pañstwa na wszystkich szczeblach. Sk³adaj¹ siê na nie mechanizmy, procesy oraz instytucje, poprzez które obywatele wyra¿aj¹ swoje interesy, wykonuj¹ swoje ustawowe prawa, spe³niaj¹ swoje obowi¹zki
oraz rozwi¹zuj¹ powsta³e miêdzy nimi spory. Rz¹dy obejmuj¹ pañstwo, którego
znacz¹c¹ czêæ w Polsce stanowi samorz¹d terytorialny, a tak¿e wykraczaj¹ poza
nie, ogarniaj¹c sektor prywatny oraz organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Dobre rz¹dy politycy opieraj¹ na dwóch fundamentalnych misjach. Pierwsza
to idea silnej i sprawiedliwej w³adzy, respektuj¹cej w pe³ni interes publiczny oraz
precyzyjnie okrelaj¹cej swobody jednostki w perspektywie dobra ogó³u. Druga
dotyczy budowania oraz racjonalnego zarz¹dzania instytucjami publicznymi. Z punktu widzenia obywatela wskanikami dobrego rz¹dzenia jest rozliczanie publiczne
i przejrzystoæ szeroko rozumianej w³adzy publicznej. Zapewniaj¹ one, ¿e priorytety polityczne, spo³eczne i ekonomiczne opieraj¹ siê na szerokim konsensusie spo³ecznym oraz ¿e g³osy najubo¿szych i najs³abszych s¹ brane pod uwagê podczas
podejmowania decyzji dotycz¹cych alokacji zasobów. Dobre rz¹dy skutkuj¹ lepszym rozwojem ekonomicznym i zrównowa¿onym wzrostem gospodarczym. Jak
zwiêle wyrazi³ to Jeremy Rifkin49: Gospodarka i polityka s¹ po to, ¿eby ludzie
lepiej ¿yli. Natomiast wed³ug Zyty Gilowskiej50 miar¹ sukcesu transformacyjnego nie jest tworzenie nowych instytucji, lecz racjonalnoæ funkcjonowania istniej¹cych oraz obywatelska aprobata dla ich poczynañ.
W powy¿szym kontekcie warto na zakoñczenie przypomnieæ interesuj¹ce badania prowadzone we W³oszech51 przez Roberta Putnama, które mia³y na celu wyPodstawowa teza wywiadu z J. Rifkinem: Globalny fajrant. Gazeta Wyborcza z 2930 grudnia 2001 r.
Z. Gilowska: Regionalne uwarunkowania reform strukturalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 2000, nr 2.
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janienie znacznych ró¿nic pomiêdzy regionami W³och pod wzglêdem sprawnoci
administracji regionalnej i lokalnej. Z badañ tych wy³aniaj¹ siê dwa najbardziej prawdopodobne typy równowagi spo³ecznej, bêd¹ce tak naprawdê dwiema równie prawdopodobnymi drogami rozwoju lokalnego, regionalnego i/lub narodowego. S¹ to
wspólnota obywatelska oraz familijna amoralnoæ. Putnam tak konkluduje swoje
badania: Akcje spo³ecznego kapita³u, takie jak zaufanie, normy i sieci stowarzyszeñ, zwykle s¹ samowzmacniaj¹ce i kumuluj¹ siê. Dodatnie sprzê¿enia zwrotne
prowadz¹ do równowagi spo³ecznej, dla której typowy jest wysoki poziom wspó³pracy, zaufania, obywatelskiego zaanga¿owania i wspólnego dobrobytu. Te cechy
okrelaj¹ wspólnotê obywatelsk¹. I odwrotnie  niedostatek tych cech we wspólnocie nieobywatelskiej jest tak¿e samowzmacniaj¹cy siê. Wy³amywanie siê, nieufnoæ, wymigiwanie, wyzysk, izolacja, nie³ad i stagnacja nawzajem siê stymuluj¹.
Opieraj¹c siê na wnioskach z badañ Putnama, Antoni Z. Kamiñski52 podkrela,
i¿ warunkiem koniecznym istnienia demokracji jest zasada respektowania przez
elity rz¹dz¹ce interesu publicznego. Dynamiczne spo³eczeñstwo, czyli zbiorowoæ
zdolna do formu³owania racjonalnych celów i tworzenia instytucji s³u¿¹cych ich
osi¹gniêciu, wymaga skutecznych i sprawnych instytucji publicznych. Z drugiej strony, stabilna i skuteczna w³adza publiczna powoduje wzmocnienie wzajemnego zaufania miêdzy obywatelami, lojalnoci (narodowej, regionalnej czy lokalnej) oraz
umiejêtnoci organizacyjnych spo³eczeñstwa.
Nie ma innej drogi w ograniczeniu poziomu korupcji ni¿ budowa i umacnianie
w naszym kraju narodowego systemu prawoci. Systemu, w którym ka¿da instytucja
robi to, co nale¿y do jej ustawowych kompetencji, a suma tych dzia³añ, bêd¹ca sum¹
wzajemnie powi¹zanych strategii poszczególnych instytucji, tworzy tak bardzo oczekiwan¹ wartoæ dodan¹  zrównowa¿ony rozwój gospodarczy. Rolê Najwy¿szej Izby
Kontroli w tym procesie przedstawiono w poprzednim rozdziale, warto na zakoñczenie kilka s³ów powiêciæ roli systemu administracji publicznej w naszym kraju. Uwa¿am, i¿ na drodze tworzenia nowoczesnej administracji publicznej poczynilimy ju¿
znaczne postêpy. Trzeba jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e konieczna jest w tym zakresie dalsza praca. Chcia³bym tu wskazaæ na trzy jej zasadnicze kierunki.
Po pierwsze, konieczne jest pe³ne dostosowanie administracji centralnej do roli
postrzeganej w nowy sposób  przede wszystkim jako kreatora kierunków polityki
oraz twórcy i egzekutora standardów dzia³ania administracji publicznej.
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Drugi kierunek to reforma funkcjonalna polskiej administracji. Jest ona
absolutnie niezbêdna, aby dzia³ania polskich urzêdów administracji publicznej zaczê³y byæ rzeczywicie wyznaczane przez cele, dla których te instytucje s¹ powo³ywane.
Trzeci kierunek to wzmacnianie przez administracjê publiczn¹ wszystkich
aspektów spo³eczeñstwa obywatelskiego. Kapita³ spo³eczny jest fundamentem
ka¿dego rozwoju. Podstaw¹ kapita³u spo³ecznego s¹ lokalne spo³ecznoci. W³adza
publiczna szczebla lokalnego i regionalnego powinna zatem wspieraæ, a nie t³umiæ
wszelkie inicjatywy spo³eczeñstwa obywatelskiego. Utrudnianie budowy i rozwoju
instytucji spo³ecznych, takich jak organizacje samopomocowe, parafialne, kulturalne, samorz¹dowe, s¹siedzkie, sportowe, edukacyjne, samokszta³ceniowe, mniejszoci narodowych itd. czêsto prowadzi do zjawisk stanowi¹cych najwiêksze zagro¿enie dla spo³eczeñstwa obywatelskiego: zorganizowanej przestêpczoci, fundamentalizmu, szowinizmu, populizmu i ekstremizmu.
Wyzwanie stoj¹ce dzi przed polsk¹ w³adz¹ publiczn¹  zarówno szczebla centralnego, jak i regionalnego oraz lokalnego  mo¿na w najwiêkszym skrócie okreliæ nastêpuj¹co: powinna ona byæ dla pañstwa i jego obywateli dobrym narzêdziem
i tym samym wspieraæ wysi³ek spo³eczeñstwa staraj¹cego siê znaleæ godne miejsce w europejskiej i wiatowej spo³ecznoci. A to bêdzie w pe³ni mo¿liwe wówczas, gdy w polskiej administracji kultura osi¹gania rezultatów na dobre zast¹pi anachroniczn¹ ju¿ kulturê stosowania przepisów.
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