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K OR R U P TIE

KORRUPTOLOGIE
Hoemoetje korruptie
bestrijden ? Welke
ambtenarenzijn
smeergeld,geaoekg
?
En : is dic komtptie
u)elzo slecht
uoorde ekonomie?
l bij al kan de overheid niets
betersdoen dan zich neerlegggen bij een bepaaldemate van
n,
komrptie bij ambtenaren.Dat is de stelling van JeroenBroedersen JaccoHakfoort, ekonomenvan de Universiteitvan
Amsterdam.,,Het is niet haalbaar,te
kostelijk,of zelfs niet wenselijkom iedere ambtenaarin 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 ambtenaar: zullen de batenopwegentegen
de kosten? Naast de opbrengsteneen envelopmet geld, snoepreisjes.
een
gratis verbouwing- zien Broedersen
Hakfoort een drietal kosten : sanktiebij
ontdekking,moreleen psychischekosten (aftrankelijk van zijn waardenpatroon, heeft de ene ambtenaarmeer
,,problemen"met komrptie dan de andere) en moeite (tijd en energie)om korruptieve zaken rond te krijgen. Verder
speeltde tijdshorizoneen rol: in een
onstabielregimeis de kansop komrptie
hoger omdat ambtenarenniet zeker zijn
van hun baan,en dushun inkomen.Ook
de leeftijd is van belang- ,,Nog even
eengrote slag slaan vlak voor mijn pensionering"...
,,Om kom.rptieterug te dringen moet
je de verwachteopbrengsten
verminderen en de verwachtekosten verhogen,"
aldus Hakfoort. ,,Jekan bij voorbeeldje
ambtenarenbeterbetalen,zodatze meer
te verliezen hebbenbij konuptie. Verscherp de sankties,met effektieve gevangenisstraffen.
Versterk toezicht en
van bestuur.Yoerjob-roopenbaarheid
tatie in en verhoogde psychischekosten
via bewustmakingscampagnes."
Deze maatregelenkunnen ongewenste gevolgenhebben: zo kan sterker
toezichtrigiditeitin de handwerken,en
zo meer. ,,Het middel wordt dan erger
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dan de kwaal," aldusBroeders.,,In ons geledingenvan de politie bij de zaakbeonderzoekhadden wij komrptiebestrij- trokken waren."
ding voor ogen,niet het stimulerenvan
Hoe meer overheidsregulering,
hoe
efficiEntie.Het is aan de politiek om te meer mogelijkhedeneen ambtenaar
beslissenwaar het evenwichtmoet lig- heeft om konuptieve praktijken op te
gen."
zetten. Daarom heerst omkoperij zo
KARTELvoRrurxc...Hoe kennisinten- vaak in planekonomieEn.
siever het produkt, hoe moeilijker om
Tenslotte, in landen met een sterke
komrptie te ontdekken,"zegt Broeders, familie- of stammenkultuurkomt kor,,zekerals er veel geld meegemoeidis. ruptie vaker voor. ,Je voelt je niet zo
Zo zijn bestellingenvan potlodenen pa- verantwoordelijkvoor de rest van de
perclips minder konuptiegevoeligdan maatschappij,"aldus Hakfoort.,,Voorde levering van complexe en relatief beeldenzijn Italid of vele Afrikaanse
unieke goederenals defensiematerieel landen."
en bouwprojekten.Die dingenkoop je
PoLARrzATrE.Is komrptie slechtvoor
zomaarniet in de winkel. De overheid de ekonomieof niet ? ,,Volgenseen
aantal studieskan het een smeermiddel
zijn, vooral in ontwikkelingslanden,"
zegt Hakfoort. ,,Een ondernemerdie er
wil investerenhoeft de lanse bureaukratische doolhof niet te nemln en ziet zo
zijn onzekerheidwegvallen.Bovendien
trekt een land op die manier de handigSte en meest ondernemendebedrijven
aan."
Toch is de maatschappijslechter af
omdat korruptie geld opslorpt dat voor
produktieveredoelen had kunnen dienen : ambtenarendienen in de watten
gelegd,de overheid koopt veel te dure
produkten,en zo meer.
,,Belangrijk zijn de indirekte kosten",
stelt Broeders.,,Een komrpte overheid
verliesthaarlegitimiteit. De burger doet
niet meer wat zij verlangt, zodat haar
optredeneffektiviteit mist en zij steeds
meer beheerskosten
moet maken.VroeI JEROEN BROEDERS
ger gehoorzaamdemen de veldwachter,
EN JACCO HAKFC'C'RT
nu is daar een politie-eenheidin ge(UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM)
vechtskledij voor nodig. Daarom wor,,Kom4fii,ekan eeniltwennidd,elz(jn aoor
den zo veel strafzakentegen komrpte
dn ekonomip- aooral in
ambtenarengeseponeerd: de overheid
ontwikkehngslanden.Monr toch : het
slorpt geld op dat aoorprodukticaere
heefter nietsbij te winnen zichzelfpudoelcnzou kunnendienen,"
bliekelijk aan de schandpaalte nagelen."
moet al uitstekendgeschooldzijn om er
BelgiE wordt vaker gekonfronteerd
achterte komendat ze voor een bouw- r", loqrptieschandalen dan Nederland
werk veel meer betaaldedan de werke- omdat onze samenlevingmeer gepolarilijke kosten."
zeerd is. ,,Aantijgingenvan korruptie
Een anderegevoeligekarakteristiekis zijn dan bruikbaarder in de politiek",
g e h e i mh o udi ng.,,D at geeft aan de zegt Broeders.,,Nederlanders
houden
beambteeen grote speelruimte,"aldus van consensas:wij vergaderenons
Broeders.,,Daaromis de politie zo blauw tot we het eenszijn. Belgenverkwetsbaarvoor komrptie. Geheimeak- kiezen het kompromis: jederee-nlevert
tiviteiten kennendaarbij een groter ge- iets in, maar blijft het fundamenteelonvaarop kartelvorming:het is gemakke- eens."
JV G T
lijker om samenkorrupt te zijn dan op
je eentje.Een tijdje geledenkonden af- Jeroen Broeders en Jacco Hakfoort; Een
geperstewinkeliersin Amsterdamgeen steekpenningbederft het hart. In : Ekonomisch
klacht neerleggenomdat verschillende StatistischeBerichten, 9 maart I 994.
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