Grupul IBM are interdictie temporara de a face afaceri cu guvernul american
Conform listei EPLS (Excluded Parties List System) incepand cu
data de 27 martie 2008, grupului IBM i-a fost interzis, temporar, orice
contact comercial cu guvernul Statelor Unite ale Americii, ca urmare a
actiunii EPA (Agentia Americana pentru
Protectia Mediului).
EPA a suspendat temporar IBM de la
accesul la noi contracte federale, in
conformitate cu Ordinul Prezidential
12549, creat in 1986 in timpul
administratiei Regan pentru limitarea
fraudelor si a abuzurilor in programele
federale. Aceasta interdictie priveste
toate agentiile federale si toate diviziile
IBM. Motivele acestei interdictii nu au fost
date publicitatii.
EPA a luat aceasta decizie in cadrul unei
anchete privind o posibila afacere de
coruptie cu ocazia unei oferte lansate de
catre administratia americana in luna
martie 2006.

Un comunicat oficial al IBM din 31 martie 2008
anunta ca suspendarea temporara are legatura
cu o investigatie EPA si se refera la posibile
incalcari ale regulilor achizitiilor federale ale
Biroului Federal de Achizitii in ceea ce priveste
o oferta depusa in martie 2006. Comunicatul mentioneaza ca IBM a
servit pe parcursul mai multor decenii comunitatea agentiilor federale
aplicand cele mai inalte criterii in materie de etica in afaceri. IBM
asigura tuturor angajatilor instruire in conformitate cu propriul sau Ghid
de Conduita in Afaceri cat si un curs specializat acelor angajati care
lucreaza cu guvernul federal, pentru a asigura respectarea tuturor
regulior federale in vigoare.
In conformitate cu procedurile federale de achizitii, IBM are la dispozitie
30 de zile pentru a contesta suspendarea temporara, care poate
continua pe o perioada de pana la un an, in functie de data la care se
va incheia investigatia.
Un oficial al EPA a confirmat ca suspendarea are legatura cu un
contract pe zece ani in valoare de 84 milioane $ atribuit in 12 februarie
2007 catre CGI Federal, o divizie americana a companiei canadiene
CGI Group Inc. Contractul are ca obiect modernizarea sistemului de
management financiar al agentiei. IBM, care a concurat si el pentru
obtinerea acestui contract a contestat doua luni mai tarziu atribuirea. Se
pare ca pana in prezent nu s-a luat inca o decizie cu privire la
contestatia facuta de IBM. Oficiali ai IBM confirma cooperarea lor cu
biroul procuraturii districtului Virginiei de Est care a citat IMB-ul si pe
cativa angajati ai sai sa depuna marturie in fata juratilor in legatura cu
interactiunile dintre EPA si angajati ai IBM. Citatiile au fost emise pe 28
martie in baza unei investigatii a EPA privind acuzatii de obtinere
nelegala de informatii de la un angajat al EPA despre un contract in
procedura de licitatie.
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Lista EPLS este o baza de
date online pentru agentiile
guvernamentale
care
numesc partile excluse de
la primirea de contracte
federale, subcontracte sau
anumite tipuri de asistenta
financiara si nefinanciara si
alte
beneficii.
Guvernul
poate lua astfel de masuri in
cazul incalcarii regulilor de
achizitii frederale, a regulilor
speciale
ale
agentiilor
guvernamentale, sau ale
altor legi si regulamente
federale.

Codul de cauza si solutie
Cod: S
Cauza: Suspendarea contactelor cu
toate
agentiile
federale,
in
conformitate cu Ordinul Prezidential
12549 si regulamentele agentiilor, in
baza unei inculpari sau a altor dovezi
relevante (a) suspectarea comsiei de
o activitate ilegala care este motiv de
interdictie sau (b) alte cauze de
interdictie
in
conformitate
cu
regulamentele agentiilor.
Solutie:
Persoanele listate sunt excluse ca si
participanti sau organizatori de la
toate
tranzactiile
primare
sau
secundare
din
cadrul
tuturor
agentiilor si nu pot beneficia de
programe de achizitie federala.
In plus, agentiile si participantii nu pot
reinnoi
sau
prelungi
durata
contractelor
sau
subcontractelor
obtinute anterior cu aceste persoane.
Exceptiile de la aceasta solutie
necesita o rezolutie scrisa, din partea
Directorului sau reprezentantului
Agentiei Federale, care sa motiveze
necesitatea tranzactiei.
Suspendarile sunt actiuni temporare
dar perioada suspendarii nu este
determinata. Astfel, data expirarii
suspendarii va fi listata ca si
“nedeterminata” (Indef.).
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Fred McNeese, purtator de cuvant al IBM, a
declarat ca au fost luati prin surprindere de
suspendarea guvernamentala. IBM va coopera
in aceasta investigatie dar va lupta sa limiteze
consecintele ei, a mai spus el.
Suspendarea ar putea fi serioasa, dar inca nu
sunt clare motivele in momentul de fata.
Stan Soloway, care conduce Professional
Services Council, si care ii reprezinta pe IBM
si pe alti furnizori guvernamentali, se plange
ca EPA a impus suspendarea fara ca IBM sa
fie mai intai informat si fara sa i se dea
posibilitatea sa raspunda. “In mod normal o
suspendare nu intra in vigoare decat daca este
vorba de o infractiune foarte grava care sa fie
probata cu documente. Miscarea facuta de
EPA este neobisnuita si are ramificatii
enorme.”

Venituri in 2006: 91.4 miliarde $
Profit in 2006: 9.5 miliarde $
Venituri in 2005: 91.1 miliarde $
Profit in 2005: 7.9 miliarde $

Rezultate 2007:
Venituri: 98.8 miliarde $
Profit: 10.4 miliarde $
Numar total de angajati: 355.766
Numar de actionari: 613,993

In ciuda importantei clientilor publici pentru IBM,
investitorii nu s-au aratat prea afectati de anuntul
suspendarii, titlurile IBM scazand in prima zi cu doar
0,99%, la 114 dolari pe actiune.

“Pare a fi o problema grava” declara Bjorklund
(Senior Vice President la FedSources). Pana
cand nu se rezolva problema, probabil ca nici
o agentie federala nu va mai acorda contracte
sau noi sarcini IMB-ului. El spune ca interdictia
poate dura cateva zile sau cateva luni. Totusi,
Bjorklund este de parere ca agentiile sunt
autorizate sa atribuie contracte companiei in
cauza, in situatia in care acestea prevad
aspecte pe care doar acea companie le poate
indeplini.
IBM a castigat un contract de 244 milioane $
pe patru ani cu Agentia de Cercetare Avansata
pentru Proiecte de Aparare (Defense
Advanced Research Projects Agency)
pentru dezvoltarea unui aparat care sa asigure
o performanta de 100 de ori mai mare decat
cea obtinuta in prezent de un super-computer
de uz general.
IBM a fost angajata de Departamentul National
pentru Administrarea Securitatii Nucleare (The
Energy Department's National Nuclear
Security Administration) sa proiecteze si sa
construiasca primul supercomputer din lume
care sa exploateze puterea procesorului Cell
BE. Rezultatul va fi un aparat capabil sa
proceseze 1.000 de trilioane de calculatii pe
secunda.

In anul fiscal 2007 IBM a castigat din contractele federale
1,427 miliarde $ cu (un numar de 3.396 de tranzactii),
reprezentand circa 1,5% din totalul veniturilor sale in anul
2007.
IBM se situeaza in 2007 pe locul 37 in Top 100 al
companiilor cu contracte federale (conform sursei
guvernamentale www.usaspending.gov).
IBM se situeaza in 2007 pe locul 18 in Top 100 al
companiilor furnizoare de IT si integratori de sisteme
pentru
guvern
(conform
listei
Washington
Technology’s 2007 Top 100)
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Comentarii

Impact: Suspendarea blocheaza intregul canal de
distribuitori federali ai companiei IBM

“Nu vezi asa ceva prea des, mai ales cand este
vorba de companii foarte mari” a spus Ray
Bjorklund, senior vice president la FedSources. El
a mentionat compania MCI ca fiind una dintre
exceptii. Dupa ce a cerut intrarea in faliment, MCI a
primit o suspendare de la contracte cu guvernul
american care a tinut din august 2003 pana in
ianuarie 2004.
“Guvernul american contribuie doar cu 2% la
veniturile totale ale IBM, din care circa jumatate
vine din contractele multianuale existente si care
nu vor fi afectate de suspendare” , este de parere
Richard Gardner, analist la Citigroup.
Aceasta suspendare costa IMB-ul 3,5 milioane $
pe zi, asa ca nu este de gluma. Daca managerii
care se ocupa de contractele cu guvernul nu au fost
instruiti cu privire la practicile ilegale in achizitiile
guvernamentale, atunci IBM trebuie sa plateasca
pretul. In orice caz, toti angajatii implicati ar trebui
sa fie urmariti penal. (NetworkWorld.com
Community)
“Noul parteneriat dintre IBM si Forterra Systems
Inc. nu va fi afectat de suspendare”, conform celor
declarate de vicepresedinte pe probleme de
marketing la Forterra, Chris Badger.
Analistul David W. Wright este de parere ca
interdictia ar putea ajuta alti furnizori de servicii,
cum ar fi CGI, sa puna mana pe un numar mai
mare de contracte guvernamentale, cel putin pe
termen scurt.
Aceste contracte fac parte din strategia de crestere
pe termen lung a CGI, crede Mike Abramsky,
avand in vedere ca 29% din venituri sale provin din
activitatile in Statele Unite, iar 15% (in ultimele 12
luni) provin din contracte federale. In plus, acuzatiile
contra IBM ar putea avea ca efect reluarea
contractului de 84 milioane $ pe zece ani, atribuit lui
CGI de catre EPA, si care este in momentul de fata
suspendat. Bunele relatii dintre CGI si EPA se pare
ca nu se vor opri aici. Grupul a obtinut recent
dreptul de a participa impreuna cu alte patru
societati, la o cerere de oferta pentru departamentul
de cercetare - dezvoltare al EPA. Contractul, cu o
durata de sapte ani, este estimat la 100 milioane $,
din care intre 30% si 50% i-ar reveni lui CGI.
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Distribuitorii si integratorii de sisteme au
interdictie de a vinde produsele si serviciile IMB
catre guvernul federal. GSA (Administratia
Serviciilor Federale Generale) a confirmat ca
suspendarea se aplica pentru toate vanzariledirecte sau indirecte- ale IBM. Un purtator de
cuvant al GSA a afirmat ca guvernul nu poate
cumpara produse IBM, indiferent de sursa.
Masura va avea un impact major asupra
partenerilor IBM. Unii dintre ei s-ar putea sa aiba
relatii cu mai multi furnizori, dar altii au relatii doar
cu IBM. Pe termen lung acestia vor incheia
contracte si subcontracte cu competitia, ceea ce ar
putea costa IBM-ul mult mai mult decat vanzarile
lui directe.
Multi dintre cei care au contracte guvernamentale
sunt de parere ca suspendarea va pedepsi financiar
companiile care se bazeaza pe produsele IBM
atunci cand liciteaza, ceea ce va incetini achizitiile
federale si in final va lovi in capacitatea guvernului
de a obtine produsele de care are nevoie.
Restrictia i-a infuriat pe unii contractori impotriva
actiunii initiate de EPA. “Toata aceasta afacere este
extrem de neplacuta, iar cineva trebuie sa-i intrebe
pe cei de la EPA ‘Cine sunteti voi sa opriti accesul
guvernului la componente IT de mare importanta, si
sa ne puneti noua in brate astfel de probleme?’ a
spus un furnizor de produse IT pentru guvern, si
care nu a vrut sa-si decline identitatea.
“De ce un oficial dintr-o agentie are posibilitatea de
a opri o intreaga activitate?” intreaba Daniel
Serpico, presedinte si CEO la Jeskell -un partener
IBM- :”Suntem 60 de angajati al caror business este
sa vindem produse de calitate guvernului federal.
Bineinteles, nu aprob comportamentul lipsit de
etica, dar nu suntem noi cei care sa fi facut ceva de
genul asta. Nu mi se pare corect. Loveste in toata
lumea- inclusiv in guvern.”
Bob Laclede, vicepresedintesi director general la
distribuitorul IT Ingram Micro spune: ”Suspendarea
va scutura bine de tot piata federala de IT. Mai mult
ca sigur ca vor exista intarzieri (pentru distribuitori),
sau chiar orientarea catre alti producatori. Sper ca
IBM va rezolva foarte repede aceasta problema.
Pentru ca este posibil sa fie lovite multe
companii care se bazeaza pe afacerile acestui
furnizor. Vor fi multi cei care isi vor interpela
congresmenii si senatorii pentru a le spune ca ei nu
au nici o legatura cu povestea asta.”
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