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Prevenir
la corrupció

La societat assisteixperplexaals episodisdecorrupció i
comissiódefrausqueesdetectenenempreses,partits i
institucions. I no és per a menys, atesos els perversos
efectesquelesasevesconseqüènciestenentantenper

judiciseconòmicsdirectescomperalamateixamoraldelasoci
etat.Encaraqueelscasosméspròximscreenunaindignacióciu
tadanamésgran, la sevaextensió té–ambdiferents intensitats–
unabastmundial.Hoconstatenlamentablement lesnombroses
i documentades investigacions d’entitats públiques i privades
com l’Eurobaròmetre de la CE, l’Índex de Percepció de la Cor
rupciódeTransparènciaInternacional,oel recentestudiglobal
sobre el fraude l’ACFE.Davant d’això, és lícit que la ciutadania
espregunti comiperquèescometenaquests actes fraudulents;
o si existeixunperfildeldefraudador.
El criminòleg Donald Cressey va establir el 1973 l’anomenat

“TriangledeFrau”,enelqualdescriuelsfactorsqueafavoreixen
lasevacomissió.Elfraucomportal’existènciad’unincentiuoun
elementdepressiópercometre’l,siguiunamotivaciópersonalo
empresarial; la percepció d’una oportunitat per durlo a terme,
on el defraudador parteix d’una situació de confiança i estatus
en la sevaorganitzacióen laqualnohiha–osónfebles–elscon
trols; i finalment, la comissió del frau requereix una racionalit
zació de l’acte per qui el comet, sigui un sentiment d’injustícia,
l’autopercepcióde superioritat o la imitació de conductes simi
larsd’igualsosuperiors.
Davant aquestespràctiques, unade lesmesuresdeprevenció

mésefectiveshaestat lacreacióenempreses iorganitzacionsde
canals de denúncia o bústies ètiques i de bon govern, una eina

quehadegarantirlaconfiden
cialitat, anonimat i protecció
dels denunciants. I amb això,
són imprescindiblesunmillor
coneixement de les causes,
dels factors personals i orga
nitzatius que poden facilitar
aquestes males pràctiques,
dels senyals d’alerta que po
den ser observats, i unes vies

adequadespercanalitzarles.
La constatacióde l’existència del frau i la corrupció coma fe

nòmensuniversals–ielsgravíssims iperniciososefecteseconò
mics i socialsquecomporten–exigeix tantel compromís i acció
dels responsables d’institucions públiques i privades com un
bonfuncionamentdelsòrgansdecontrol interniextern.Peròfa
falta unamicamés.Hade ser la societat enel seuconjunt la que
esposicioni i afronti la necessitat de combatre i eliminar aquest
flagell social.Atesa la sevamagnitud iperversosefectes sobreel
benestar general, només amb el compromís col∙lectiu aconse
guiremmitigar aquest execrable fenomen global, que aEuropa
s’estima que arriba a desviar 120.000 milions d’euros anuals.
Aquestés l’úniccamíque tenim.
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El fraunos’elimina
nomésambcontrols
interns i l’acció
de l’administració




