Việt Nam tham nhũng thứ ba châu Á?
Tổ chức Tư vấn Rủi ro Chính trị-Kinh tế (PERC), trụ sở tại Hong Kong, đặt Việt Nam vào vị trí thứ ba
trong danh sách các nước tham nhũng nhất châu Á-Thái Bình Dương trong một phúc trình kinh tế
mới ra. Ở vị trí quốc gia tham nhũng nhất là Indonesia, một trong những nền kinh tế đang phát triển
mạnh ở châu lục này. Đứng thứ hai, trước Việt Nam, là Campuchia. Sau Việt Nam là Philippines.
PERC đã xem xét 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương trên góc độ của nhà đầu tư nước ngoài. Tổ
chức này đã tham khảo ý kiến của 2.174 doanh nhân hạng trung và cao cấp làm ăn trong khu vực.
Tổ chức này nhận xét rằng tại Indonesia, tham nhũng lan tràn trên mọi cấp độ và nỗ lực đấu tranh
chống tham nhũng của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đang bị cản trở khi các thế lực cảm
thấy bị đe dọa tìm cách chính trị hóa chủ đề này.
Phúc trình của PERC viết: "Tham nhũng đã trở thành một tội danh mà những kẻ tham nhũng sử
dụng để tự vệ và chống lại cải cách. Chính cuộc chiến chống tham nhũng nay lại bị đe dọa làm tham
nhũng."
Indonesia bị chấm 9,07 điểm trên 10 trong khảo sát 2010, từ chỗ có 7,69 điểm năm ngoái.
Các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Malaysia cũng bị cho là có mức độ tham nhũng cao.
Trong khi đó Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hong Kong, Australia và Singapore là ít tham nhũng nhất.
Bản phúc trình cũng xem xét ảnh hưởng của nạn tham nhũng lên hệ thống lãnh đạo chính trị và hành
chính của các nước và môi trường đầu tư-kinh doanh. PERC cũng tìm hiểu xem các công ty làm ăn
tại các quốc gia khác nhau khi phát hiện ra tham nhũng có thể làm gì để đối phó.
Trong khi đó, cuối năm ngoái Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) ra báo cáo
nói các lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới đều chưa làm đủ để chống tham nhũng trên toàn cầu.
Đưa ra sau một năm nhiều nền kinh tế bị khủng hoảng, báo cáo nhận định rằng "tham nhũng là mối
nguy cơ đối với phục hồi kinh tế và là thách thức lớn đối với các quốc gia đang xung đột".
Bảng xếp hạng các nước theo mức độ tham nhũng công bố hôm nay 17/11 cũng nói rằng hiện trên
thế giới đang thiếu vắng một tâm lý khẩn trương về việc chống tham nhũng, và thậm chí có thái độ
coi tham nhũng là chuyện "làm ăn bình thường".
Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định chống tham nhũng là một trong các ưu tiên hàng đầu, nhưng
cũng thừa nhận cuộc chiến này đang gặp nhiều khó khăn.
Indonesia most corrupt of key Asian nations – PERC (Reuters)
http://in.reuters.com/article/idINIndia-46740620100308
Indonesia, one of the star emerging markets over the past year, was rated the most corrupt of 16 major
Asia-Pacific investment destinations in a business survey released on Monday.
With corruption rampant at all levels, President Susilo Bambang Yudhoyono's drive to fight graft has been
hampered by the politicisation of the issue by those threatened by his efforts, the Hong Kong-based
Political & Economic Risk Consultancy said.
"Corruption has become a charge being used by corrupt people to protect themselves and to stifle reform.
The whole fight against corruption is in danger of being corrupted," it said.
Indonesia scored 9.07 out of 10 as the most corrupt nation in the 2010 survey, up from 7.69 points a year
ago. The survey polled 2,174 middle and senior business executives in Asia, Australia and the United
States.
Cambodia was ranked second most corrupt, followed by Vietnam, the Philippines, Thailand, India,
China, Malaysia, Taiwan, South Korea, Macao, Japan, the United States, Hong Kong, Australia and -rated as the least corrupt in the survey -- Singapore.
The survey looked at how corruption affected different levels of political leadership and the civil service,
and how major institutions fared in terms of corruption.
It also examined how corruption is perceived to affect the overall business environment, and how easy or
difficult it is for companies to deal with the problem internally and externally when they encounter it.

