
EKONOMIE VANDE KORRUPTIE

dan de kwaal," aldus Broeders. ,,In ons
onderzoek hadden wij komrptiebestrij-
ding voor ogen, niet het stimuleren van
efficiEntie. Het is aan de politiek om te
beslissen waar het evenwicht moet lig-
gen."
KARTELvoRrurxc. ..Hoe kennisinten-
siever het produkt, hoe moeilijker om
komrptie te ontdekken," zegt Broeders,
,,zeker als er veel geld mee gemoeid is.
Zo zijn bestellingen van potloden en pa-
perclips minder konuptiegevoelig dan
de levering van complexe en relatief
unieke goederen als defensiematerieel
en bouwprojekten. Die dingen koop je
zomaar niet in de winkel. De overheid
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,,Kom4fii,e kan een iltwennidd,elz(jn aoor
dn ekonomip - aooral in
ontwikkehngslanden. Monr toch : het
slorpt geld op dat aoor produkticaere
doelcn zou kunnen dienen,"

moet al uitstekend geschoold zijn om er
achter te komen dat ze voor een bouw-
werk veel meer betaalde dan de werke-
lijke kosten."

Een andere gevoelige karakteristiek is
geheimhouding. , ,Dat geeft  aan de
beambte een grote speelruimte," aldus
Broeders. ,,Daarom is de polit ie zo
kwetsbaar voor komrptie. Geheime ak-
tiviteiten kennen daarbij een groter ge-
vaar op kartelvorming: het is gemakke-
lijker om samen korrupt te zijn dan op
je eentje. Een tijdje geleden konden af-
geperste winkeliers in Amsterdam geen
klacht neerleggen omdat verschillende

geledingen van de politie bij de zaak be-
trokken waren."

Hoe meer overheidsregulering, hoe
meer mogeli jkheden een ambtenaar
heeft om konuptieve praktijken op te
zetten. Daarom heerst omkoperij zo
vaak in planekonomieEn.

Tenslotte, in landen met een sterke
familie- of stammenkultuur komt kor-
ruptie vaker voor. ,Je voelt je niet zo
verantwoordelijk voor de rest van de
maatschappij," aldus Hakfoort.,,Voor-
beelden zijn Italid of vele Afrikaanse
landen."
PoLARrzATrE. Is komrptie slecht voor
de ekonomie of niet ? ,,Volgens een
aantal studies kan het een smeermiddel
zijn, vooral in ontwikkelingslanden,"
zegt Hakfoort. ,,Een ondernemer die er
wil investeren hoeft de lanse bureaukra-
tische doolhof niet te nemln en ziet zo
zijn onzekerheid wegvallen. Bovendien
trekt een land op die manier de handig-
Ste en meest ondernemende bedrijven
aan."

Toch is de maatschappij slechter af
omdat korruptie geld opslorpt dat voor
produktievere doelen had kunnen die-
nen : ambtenaren dienen in de watten
gelegd, de overheid koopt veel te dure
produkten, en zo meer.

,,Belangrijk zijn de indirekte kosten",
stelt Broeders. ,,Een komrpte overheid
verliest haar legitimiteit. De burger doet
niet meer wat zij verlangt, zodat haar
optreden effektiviteit mist en zij steeds
meer beheerskosten moet maken. Vroe-
ger gehoorzaamde men de veldwachter,
nu is daar een politie-eenheid in ge-
vechtskledij voor nodig. Daarom wor-
den zo veel strafzaken tegen komrpte
ambtenaren geseponeerd : de overheid
heeft er niets bij te winnen zichzelf pu-
bliekelijk aan de schandpaal te nage-
len."

BelgiE wordt vaker gekonfronteerd
r", loqrptieschandalen dan Nederland
omdat onze samenleving meer gepolari-
zeerd is. ,,Aantijgingen van korruptie
zijn dan bruikbaarder in de politiek",
zegt Broeders.,,Nederlanders houden
van consensas: wij vergaderen ons
blauw tot we het eens zijn. Belgen ver-
kiezen het kompromis: jederee-n levert
iets in, maar blijft het fundamenteel on-
eens." JVG T

Jeroen Broeders en Jacco Hakfoort; Een
steekpenning bederft het hart. In : Ekonomisch
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KORRUPTOLOGIE
Hoe moetje korruptie
bestrijden ? Welke
ambtenaren zijn
smeergeld,geaoekg ?
En : is dic komtptie
u)el zo slecht
uoor de ekonomie ?

l bij al kan de overheid niets
beters doen dan zich neerlegg-

n, gen bij een bepaalde mate van
komrptie bij ambtenaren. Dat is de stel-
ling van Jeroen Broeders en Jacco Hak-
foort, ekonomen van de Universiteit van
Amsterdam. ,,Het is niet haalbaar, te
kostelijk, of zelfs niet wenselijk om ie-
dere ambtenaar in de gaten te houden,"
zegt Hakfoort. ,,Dan wordt het pas echt
een bureaukratie."

Het feitelijke niveau van korruptie
hangt af van een afweging van de amb-
tenaar: zullen de baten opwegen tegen
de kosten ? Naast de opbrengsten -
een envelop met geld, snoepreisjes. een
gratis verbouwing - zien Broeders en
Hakfoort een drietal kosten : sanktie bij
ontdekking, morele en psychische kos-
ten (aftrankelijk van zijn waardenpa-
troon, heeft de ene ambtenaar meer
,,problemen" met komrptie dan de ande-
re) en moeite (tijd en energie) om kor-
ruptieve zaken rond te krijgen. Verder
speelt de tijdshorizon een rol: in een
onstabiel regime is de kans op komrptie
hoger omdat ambtenaren niet zeker zijn
van hun baan, en dus hun inkomen. Ook
de leeftijd is van belang - ,,Nog even
een grote slag slaan vlak voor mijn pen-
sionering"...

,,Om kom.rptie terug te dringen moet
je de verwachte opbrengsten verminde-
ren en de verwachte kosten verhogen,"
aldus Hakfoort. ,,Je kan bij voorbeeld je
ambtenaren beter betalen, zodat ze meer
te verliezen hebben bij konuptie. Ver-
scherp de sankties, met effektieve ge-
vangenisstraffen. Versterk toezicht en
openbaarheid van bestuur. Yoer job-ro-
tatie in en verhoog de psychische kosten
via bewustmakingscampagnes."

Deze maatregelen kunnen ongewen-
ste gevolgen hebben: zo kan sterker
toezicht rigiditeit in de hand werken, en
zo meer. ,,Het middel wordt dan erger
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