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ग्ऱोबऱ इंटीग्रीटी ररऩोटट- २०११ 

‘ग्ऱोबऱ इंटटग्रग्रटी ररऩोटट’ षा अमेररकेतीऱ क्रिएटटव्ष कॉमन्श षी शंस्था दर ळवी करते. 
ळेगळेगळ्या देऴांतीऱ शरकारमधीऱ आणण शरकारी यंत्रणांमधीऱ ऱोकांची शचोटी, इमानदारी आणण 
कामाळरची ननष्ठा अऴा गोष्टींचा अंदाज येण्याच्या दृष्टीने षी शंस्था काषी ननकव ठरळून अषळाऱ 
तयार करते. २०१२ शाऱचा अषळाऱ ३१ देऴांचा अभ्याश करून बनळऱेऱा आषे. 

िाजकीय पक्ांच ेअथटकािण- पािदर्टकता  

षा अषळाऱ बनळताना शमुारे ३०० ळेगळेगळ्या गोष्टी वळचारात घेतल्या आषेत. ज्या आधारे 
एखाद्या देऴाच्या कारभारातीऱ शचोटीचा अंदाज येईऱ. यामध्ये ळतृ्तऩत्रीय क्रकंळा माध्यमांच े
स्ळातंत्र्य, न्याययंत्रणेच ेस्ळातंत्र्य आणण समता, भ्रष्टाचाराशारखी प्रकरणे बाषेर काढणाऱयांना 
शंरसण अशं वळवळध मुद्दयांचा शमाळेऴ षोतो.  

या अषळाऱातीऱ एक ळैशऴष््यऩूणट ननरीसण म्षणजे राजकीय ऩस ळ उमेदळार आणण 
त्यांच ेअथटकारण यात अशऱेल्या ऩारदऴटकतेचा अभ्याश. एखाद्या देऴाच्या राज्यकारभारातीऱ 
गैरकारभार आणण भ्रष्टाचाराचा शंबंध राजकीय ऩसांच्या अथटकारणाऴी अशू ऴकतो षे वळचारात 
घेऊन शुमारे ३० मुद्दयांच्या आधारे या अषळाऱात अभ्याश केऱा आषे.  

इति देर् 

राजकीय ऩसांच ेअथटकारण या वळवयाबाबत शाधारण शळटच देऴांमध्ये अत्यल्ऩ कायदे, 
अशऱेल्या कायद्यांची अंमऱबजाळणी नाषी अशे ननरीसण षा अषळाऱ नोंदळतो. या अषळाऱात १०० 
ऩैकी गुण देताना ३१ ऩैकी तब्बऱ २९ देऴांच ेगुण ६० ऩेसा कमी आषेत. भारताऱा तर याबाबत 
अळघे २८ गुण आषेत.  

राजकीय ऩसांच ेअथटव्यळषार या दृष्टीने अमेररका, जमटनी, आयऱडं, कोऱंबबया षे देऴ 
अत्यंत ऩारदऴटक आषेत. वळऴवेतः कोऱंबबयाचा (८५ गुण!) आळजूटन उल्ऱेख केऱा ऩाटषजे. 
कोऱंबबया षा भारताशारखाच वळकशनऴीऱ देऴ आषे. ऩण त्यांच्याकड ेराजकीय ऩसांच्या 
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अथटव्यळषाराबाबत काषी ठोश कायदे केऱेऱे आषेत ज्याची अमंऱबजाळणी करण्यातषी ते यऴस्ळी 
झाऱे आषेत. 

याउऱट ज्या चीनऴी आऩऱी शातत्याने तुऱना केऱी जाते नतथे राजकीय अथटव्यळषारातीऱ 
ऩारदऴटकता औवधाऱाषी नाषी. चीनऱा या वळवयामध्ये अळघे ४ गुण शमलाऱे आषेत.  

भािताबाबत- 

राजकीय ऩसांच ेअथटकारण या वळशऴष्ट वळवयामध्ये भारतात मुलात कायद्यांची कमतरता 
आषे. कायदे अशण्याच्या बाबतीत भारताऱा या ररऩोटट मध्ये अळघे ४ गुण शमलाऱे आषेत. आणण 
जजथे कायदे आषेत नतथे त्यांची अमंऱबजाळणी योग्य ऩद्धतीने झाऱेऱी नाषी अशा ननष्कवट या 
ररऩोटट मध्ये काढण्यात आऱेऱा आषे. 

भारतातीऱ राजकीय ऩसांच ेअथटव्यळषार याबाबत नोंदळऱेऱी काषी ननरीसणे-  

- एखाद्या राजकीय ऩसाऱा क्रकंळा उमेदळाराऱा क्रकती आग्रथटक मदत कराळी याबाबत 
स्ळतंत्र व्यकतींळर कोणतषेी बंधन नाषी. 

- एखाद्या कंऩनीने राजकीय ऩसाऱा द्याळयाच्या आग्रथटक मदतीबाबत कायद्याने काषी 
बंधने घाऱण्यात आऱेऱी अशऱी तरीषी याबाबत कुठेच ऩारदऴटकता नाषी अशे षा ररऩोटट 
नोंदळतो. 

- देणगी देणाऱयांची नाळे प्रशशद्ध करण्याच ेकायद्याने बंधन राजकीय ऩसांळर नाषी. 
- राजकीय ऩसांच्या अथटव्यळषारांच ेऱेखाऩरीसण करण्याची, अथळा अथटव्यळषारांळर नजर 

ठेळण्याची कोणतीषी स्ळतंत्र यंत्रणा भारतात अजस्तत्ळात नाषी. 
- ननळडणुकांच्या ळेली प्रचारादरम्यान राजकीय ऩसांनी कराळयाच्या खचाटळर बंधन नाषी. 

तशेच नेमकं क्रकती खचट षोतो आषे षे बघण्याची, मोजदाद करण्याची कोणतीषी यंत्रणा 
नाषी. 

- ननळडणुकांच्या ळेली उमेदळारांळर प्रचारादरम्यान खचट करण्याळर कायद्याने बंधन अशते. 
मात्र या बाबतच्या ननयमांच ेउल्ऱंघन केल्याळर शऴसा षोण्याच ेप्रमाण भारतात अत्यल्ऩ 
आषे.  
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- दर ळवी राजकीय ऩसांना आऩल्या अथटव्यळषाराबाबतचा अषळाऱ ननळडणूक आयोगाकड े
शादर करायऱा षळा अश ेकायद्यात म्षणऱे अशऱे तरी याची अमंऱबजाळणी षोत नाषी 
अशेच टदशून आऱे आषे. शऴळाय ननळडणूक आयोगाच्या ळेबशाईट ळर षा अषळाऱ प्रशशद्ध 
कराळा अश ेअशऱे तरी प्रत्यसात त ेनशल्याचचे आऩल्याऱा टदशून येते.  

- ननळडणुकीच्या ळेली प्रचारादरम्यान उमेदळाराने केऱेल्या खचाटच ेतऩऴीऱ नागररकांना 
बघण्याशाठी खऱेु अशतात.  

- मात्र नागररकांना बघण्याशाठी अशऱेल्या कोणत्याषी दस्तऐळजाचा दजाट मुलीच चांगऱा 
नशतो अश ेषा ररऩोटट नमूद करतो. माटषती अग्रधकार कायद्यामुले काषी प्रमाणात 
ऩारदऴटकता आऱी अशऱी तरी एकूण माटषतीचा दजाट चांगऱा नशणे षी गोष्ट मषत्ळाची 
आषे.  

- ननळडणुकांच्या ळेली उमेदळारांना आऩल्या माऱमत्तेचा तऩऴीऱ जाषीर कराळा ऱागतो. 
याबाबतीत कायद्याची अमंऱबजाळणी अगदी तंतोतंत षोते. 

- एकूण म्षणज ेराजकीय ऩस आणण उमेदळार यांना शमलणाऱया ऩैऴाचा कोणताषी टषऴोब 
क्रकंळा ऱेखाजोखा नशतो. ऩैशे कोठून आऱे आणण कोठे खचट झाऱे याबाबत कुठऱीषी 
ऩारदऴटकता नशणे षा प्रश्न मोठा आषे.  

 

भारतात शामाजजक शंस्था, कंऩन्या, शरकार या शळांच्या अथटव्यळषाराळर ऱस ठेळणाऱया 
यंत्रणा कायद्याने अजस्तत्ळात आषेत इतकेच नव्षे तर त्याची अमंऱबजाळणीषी षोत अशते. 
केळल राजकीय ऩसांच्या अथटव्यळषाराबाबत ऩारदऴटकता आणण्याशाठी कोणताषी स्ऩष्ट, ठोश 
कायदा नशणे षे नककीच आसेऩाषट आषे. 


