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CORUPŢIA ÎN LANŢURILE DE
APROVIZIONARE
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JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

Lanţ = 1. Șir de verigi, de plăci, de zale etc. metalice, unite între ele pentru a forma un lot, care servește spre a lega ceva, a
transmite o mișcare etc. 2. Șir continuu de elemente, ființe, lucruri, stări asemănătoare.
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Companiile, oricât de mari sau

care afectează întreaga activitate a compa-

mici ar fi, au nevoie de un lanţ de

niei și provoacă pierderi semnificative, atât

aprovizionare pentru a-şi desfăşura activi-

financiare, cât și de reputație. Astfel, este

tatea. Un lanţ de aprovizionare este un

foarte important ca o companie să îşi mon-

sistem de organizații, oameni, activități,

itorizeze cu atenție lanțul de aprovizionare,

informații și resurse implicate în deplas-

precum și să dezvolte şi să implementeze

area unui produs sau serviciu de la furnizor

mecanisme de integritate în vederea pre-

la client. Astfel, el transformă resurse natu-

venirii și combaterii actelor de corupție în

rale, materii prime și componente într-un

cadrul său.

produs finit, care este livrat la consumatorului. În cazul produselor reciclabile,

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

lanţul continuă, produsele finite reintrând
în el pentru a fi reciclate.

Pentru a reduce riscul de corupţie
în cadrul lanţurilor de aprovizionare, companiile pot să apeleze la standardele deja
existente în domeniu. Pe lângă asta, ele

Lanţul de aprovizionare al unei

pot semna pacte de integritate cu colabor-

companii este extrem de important pentru

atorii lor şi pot cere ca aceştia să predea

buna funcţionare a activităţii acesteia. Din

rapoarte sau să fie audiate periodic în ceea

păcate, importanţa lor, precum şi modul în

ce priveşte activitatea lor. Toate aceste

care sunt constituite, face ca lanţurile de

măsuri sunt vitale pentru prevenirea şi

aprovizionare să fie foarte vulnerabile la

reducerea corupţiei în cadrul lanţurilor de

acte de corupţie, cum ar fi mita și frauda,

aprovizionare.

