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снижавање корупције. Gupta и др. (2002)2 
је проучавао утицај корупције на неједна-
кост дохотка мерен Gini индексом. Показа-
ло се да корупција повећава неједнакост у 
образовању и подели земљишта, али и да 
неједнакост доприноси корупцији.

The Economist (2012)3 потенцира да су 
међународни напори ипак дали ефекте у 
борби против корупције. Нови закони су по-
дигли цене ‘преступа’, финансијска тржишта 
успешније ‘кажњавају’ корумпиране компа-
није, док је тржишни притисак порастао. 
Интернет помаже да се лако открију случаје-
ви ‘low-level’ корупције. Радна група основа-
на 2010. од стране Г20 је учинила више него 
што су многи посматрачи очекивали, посеб-

2 Gupta, S.; Davoodi, H.; Alonso-Terme, R. (2002): Does 
Corruption Affect Income Inequality and Poverty? 
Economics of Governance, Vol. 3: 23–45.

3 The Economist, Dec 15th 2012, ‚The politics of 
corruption: Squeezing the sleazy‘

 h t t p : / / w w w . e c o n o m i s t . c o m / n e w s / i n t e -
rnational/21568356-global-anti-corruption-efforts-
are-growing-scope-and-clout-year-set-be

Током 2012. тврдило се да би се суз-
бијањем корупције уштедело и до милијар-
ду евра годишње. Познати предузетници 
који су износили те тезе мало су се ућу-
тали последњих годину и по дана, како је 
постало јасно да од тих уштеда изгледа да 
нема скоро ништа. Посебно је прича о јав-
ним набавкама, као леглу корупције, била 
атрактивна, док се крајем 2013. једва и да 
помиње. У суштини те приче су биле прете-
ране, и није требало много разборитости да 
се спозна да борба против корупције неће 
донети у буџет огромне паре, довољне за 
покривање дефицита, па чак ни десетину од 
тог износа. Сива економија у нашој земљи 
јесте висока, али истовремено и слична као 
и код земаља на истом нивоу развоја. От-
ворено је питање, које је и Фискални савет 
потенцирао1, да ли ће пројектоване уштеде 
по основу боље наплате пореза у 2014. до-
нети планиране додатне приходе у буџет. 
На жалост, изгледа да су процене Владе по 
том питању оптимистичне. Парадоксално, 
додатни проблем је и то да ако се поверује 
у приче о невероватној корупцији, то може 
да доведе и до додатних трошкова, јер може 
да демотивише креаторе економске поли-
тике да предузму активне мере за смањи-
вање јавне потрошње или пак за повећање 
неких пореза.

Корупција у земљама у развоју и земаља у 
транзицији, те и у Србији, често представља 
озбиљан економски и политички проблем. 
Србија је ратификовала бројне конвенције 
ОУН, Савета Европе, Пакта за стабилност 
југоисточне Европе итд. које се тичу анти-
корупцијиских активности. Индикативно је 
да поједини аутори сматрају да корупција 
вероватно потиче из неједнакости, а то ука-
зује на смањење неједнакости као метод за 

1 h t t p : / / w w w . f i s k a l n i s a v e t . r s / i m a g e s / i z v e -
staji/26112013ocena_fs_i_budzeta.pdf
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винску дозволу, предузетник у Србији у про-
секу мора да прође кроз 18 процедура за које 
ће издвојити 269 дана). У решавању несол-
вентности, Србија је задржала 103. место са 
процедуром која у просеку траје две године, 
трошковима у вредности 20% некретнине и 
стопом повраћаја од 29%. По једноставности 
плаћања пореза Србија је на 161. месту, са 
66 уплата годишње које захтевају 279 сати. 
По лакоћи извршења уговора Србија је ове 
године на 116. месту, са 36 процедура и 635 
дана за извршење. За започињање бизниса у 
Србији потребно је шест процедура, 11,5 дана 
и ни динара издвајања за минимални капи-
тал, што је Србију сврстало на 45. место. Кад 
је реч о приступу струји, Србија је са прошло-
годишњег 76. места пала на 85. позицију, по 
основу регистрације непокретности је на 44. 
месту, док је по једноставности добијања 
кредита ове године пала са 40. на 42. пози-

цију. За заштиту ин-
веститора Србији је 
припало 80. место, 
а на основу једнос-
тавности прекогра-
ничне трговине 98. 
позиција на листи. 
Од земаља Западног 
Балкана, најбоље је 
позиционирана Ма-
кедонија која је ове 
године забележи-
ла благи пад са 23. 
на 25. место иако је 
спровела реформе у 
шест области. Црна 
Гора је напредовала 

седам позиција, на 44. место, након што је 
увела јединствени шалтер за брзе одговоре 
и систем нотара. БиХ је са ниједном спро-
веденом реформом на 131. позицији, што је 
пад за пет места. UNMIK-Косово је ове годи-
не међу водећим реформаторима у свету са 
реформама у области започињања бизниса, 
грађевинских дозвола и регистрације имо-
вине, а које су омогућиле скок од 12 места, 
на 86. позицију. Хрватска је спровела пет ре-
форми и себи обезбедила 89. место на листи, 
док је Албанија одмах иза ње са реформом у 
области плаћања пореза. Бугарска се налази 
на 58, а Румунија на 73. месту.5

5 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/
serbia

но при изради правила о одузимању имови-
не и недобијања виза за корумпиране члано-
ве државне администрације. Financial Action 
Task Force почео је четврти круг мониторин-
га чланица 2013, посебно ради ефикаснијег 
спровођења закона против прања новца.

Bribe Payers Index (Transparency 
International) базирана је на анкетирању 
3000 бизнисмена и рангира 28 земаља које 
обухватају 80% глобалне трговине и инвес-
тиција. Ради се о томе колико је велика ве-
роватноћа да ће компанија плаћати мито. 
Најгоре стоје Русија и Кина, а најбоље Хо-
ладнија и Швајцарска. Од привредних грана 
највише мита даје се, очекивано, у грађеви-
нарству. Индикативна је висока корелација 
овог индекса са индикатором перцепције ко-
рупције, што се види на графикону.4

Место Србије по индексима 
корупције

Крајем октобра 2013. Светска банка и 
Међународна финансијска корпорација из-
дале су нови извештај о условима пословања 
за 2014. (Doing Business), где је Србија је пала 
за седам места, на 93. позицију међу 189 зе-
маља. У претходних годину дана Србија није 
спровела ниједну регулаторну реформу, а у 
области плаћања пореза је отежала посло-
вање јер је повећала корпоративни порез. По 
лакоћи добијања грађевинске дозволе, Ср-
бија је на 182. позицији (да би добио грађе-

4 Bribery: Supply side. Nov 5th 2011, The Economist. 
http://www.economist.com/node/21536579
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бољем оперативном коришћењу постојећих 
капацитета. Решеност да се активније 
покрене борба против корупције последица 
је и финансијских потреба власти. Полиција 
и тужиоци спроводе низ операција високог 
профила. Од земаља региона најбољи 
рејтинг има има Словенија (2,25), од Србије 
су минимално боље Хрватска, Бугарска, 
Македонија и Румунија (рејтинг по 4,0), док 
слабији рејтинг имају БиХ (4,75), Црна Гора 
(5,0), Албанија (5,25) и UNMIK-Косово (6,0). 7

Годишњи извештај Transparency 
International8 о перцепцији корупције за 
2012. показује да је Србија забележила бла-
го побољшање у односу на претходну годину 
(дошла је на 80. са 86. места од 176 рангира-
них земаља; скор износи 39). Главни пробле-
ми Србије су недовољна реформа правосуђа, 
кршење антикорупцијских закона, ванин-
ституционална моћ политичких партија која 
утиче на рад јавног сектора, нетранспарен-
тан процес доношења одлука, непотребне 
процедуре и недовољни капацитети органа 
који врше надзор над применом закона.

Према извештају Transparency 
International о перцепцији корупције за 

7 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/
NIT2013_Tables_FINAL.pdf

8 Индекс перцепције корупције мери степен пер-
цепције корупције у јавном сектору и међу јавним 
службеницима у 176 земаља света. Обухвата 13 раз-
личитих анкета и истраживања које спроводе десет 
независних институција међу искусним посматра-
чима (пословним људима, аналитичарима и локал-
ним стручњацима). 

Табела 1. Глобалне позиције Србије 2014. и 
2013. у складу са Doing Business 

по разним аспектима пословања

Теме
DB 2014
позиција

DB 2013 
позиција

Отпочињање бизниса 45 38
Лакоћа добијања 
грађевинске дозволе 

182 182

Приступ струји 85 81
Регистровање имовине 44 41
Лакоћа добијања кредита 42 40
Заштита инвеститора 80 80
Плаћање пореза 161 157
Једноставност прекограни-
чне трговине

98 102

Лакоћа извршења уговора 116 100
Решавање несолвентности 103 104

http://www.doingbu.siness.org/data/exploreeconomies/serbia

Индикатори Freedom House6 за 2013. 
показују да Србија стагнира по индексу 
корупције (4,25). Наиме, у годишњем 
извештају „Nations in Transit 2013“ Србији је 
дат исти рејтинг као и претходне две године 
(4.25). Док системским изворима корупције 
Србија тек треба да се бави, напредак у борби 
против корупције у 2012–13. је евидентан у 

 http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/
Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/
English/DB14-Full-Report.pdf

6 Freedom House у годишњем извештају "Nations in 
Transit", поред осталог, покрива и корупцију. За ту 
намену користи се индекс који има вредности од 
1 до 7, као и остали индекси који сви заједно чине 
композитни индекс демократског скора.
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(Problems Doing Business 2008: Response 
Summary11). BEEPS показује да проблеми ве-
зани за пореске стопе представљају главну 
и веома озбиљну баријеру у Србији за 30% 
анкетираних предузећа (од 353 колико их је 
интервјуисано), а у SEE (земље југоисточне 
Европе) за 25% компанија. Корупција пред-
ставља главни и изузетно велики проблем 
фирми у Србији (за 37% анкетираних), а у 
SEE за 33%. Криминал, и крађе представљају 
главни и изузетно велики проблем у Србији 

за 13%, а у SEE 22% анкетираних. Пореска ад-
министрација представља главни и изузетно 
велики проблем у Србији за 14%, а у SEE за 
16%. Правосуђе представља главни и изузет-
но велики проблем у Србији за 18% анкети-
раних, а у SEE за 18%. Царина и трговинска 
регулатива представља главни и изузетно ве-
лики проблем у Србији за 18% анкетираних, 
а у SEE за 14%.

По Индексу контроле корупције (који 
практично приказује квалитет управљања) 
Светске банке (WGI – Worldwide Governance 
Indicators)12 Србија је направила значајан 

11 The World Bank Group January 2010, BEEPS At-A-
Glance 2008 Serbia, Problems Doing Business 2008: 
Response Summary http://www.doingbusiness.org/
rankings

12 WGI (Worldwide Governance Indicators) приказује 
агрегатне и појединачне индикаторе управљања за 
преко 200 економија у раздобљу 1996–2011, и то за 

2012. од земаља региона најбоље је пласи-
рана Словенија, која се налази на 37. месту, 
Хрватска је 62, Румунија 66, Македонија 69, 
БиХ 72, Црна Гора и Бугарска деле 75. ме-
сто, UNMIK-Косово је на 105. месту, Алба-
нија је 113.9

Годишњи извештај америчког Wall 
Street Journal и Heritage фондације (Index 
of Economic Freedom) за 2013. указује да се 
Србија налази на ниском 94. месту (индекс 
58,6; који је благо побољшан – за 0,6). По 

овом показатељу све земље региона се боље 
котирају: Бугарска је 60. место, Румунија 
59, Албанија 58, Црна Гора 70, Хрватска 
78, Словенија 76. Иначе, Wall Street Journal 
и Heritage фондација (Index of Economic 
Freedom) користе десет индикатора за оцену 
економске отворености, владавине закона и 
конкурентности земаља обухваћених истра-
живањем. Ти индикатори су поред ослобође-
ности од корупције и слобода пословања, 
слобода трговине, фискална слобода, трош-
кови владе, монетарна слобода, слобода ин-
вестиција, финансијска слобода, имовинска 
права и слобода рада.10

Веома се важним сматрају резултати до 
којих се долази преко Business Environment 
and Enterprise Performance Survey-а 

9 http://www.transparency.org/cpi2012/results
10 http://www.heritage.org/index/ranking
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зиција недвосмислено историјски минимум 
када је ранг Србије у питању. Историјски 
посматрано највећу вредност Индекса гло-
балне конкурентности од 3,90 Србија је ос-
тварила уочи првог таласа кризе 2008.15

Највећу вредност Индекса глобалне кон-
курентности и прво место на листи SEF-а у 
2013. години забележила је Швајцарска, док је 
најнижу вредност од 2,85 забележио Чад који 
је на последњем, 148. месту. Србија се налази 
на зачељу групе земаља у коју спадају Алба-
нија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, 
Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, 
Словачка и Словенија. Значајне падове на 
листи забележиле су Албанија и Словенија, 
док су значајан напредак на листи оствари-
ле Хрватска, Грчка, Македонија и Црна Гора. 
Најзначајнији пад Србија је забележила у об-
ластима инфраструктуре, макроекономског 
окружења и софистицираности финансијског 
тржишта, док је умерени пад забележен код 
ефикасности тржишта рада и технолошке ос-
пособљености. Значајних позитивних помака 
у 2013. години није било, а умерени помаци 
присутни су код ефикасности тржишта доба-
ра и софистицираности пословања.16

Благ напредак
Србије у изгледу?

Анкете показују да у Србији грађани ве-
рују да је ниво корупције у паду, док је, упр-
кос томе, мито све чешћа пракса (резултати 
Глобалног барометра корупције за 2013, који 
је урадио „Transparency International“17). 
Наиме, чак 55 одсто грађана сматра да се 
ниво корупције у односу на период од пре 
две године смањио, док се проценат грађана 
који су давали мито у 2012. повећао (и изно-
си 26 одсто).

Индикативно је и најновије истраживање 
Савета за борбу против корупције.18 Су-

15 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompet
itivenessReport_2012–13.pdf

16 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompet
itivenessReport_2012–13.pdf

17 h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n t n o s t . o r g . r s / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=41&Itemi
d=5&lang=en

18 http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/sr-Cyrl-CS/
izvestaji/cid1028/index/

помак после 2000. Тзв. Country’s Percentile 
Rank за Србију, који може ићи од 0 до 100, 
порастао је са 7 (2000) на 40 (2004), 48 
(2008), те на 55 (2011).13

Светски економски форум14 је септембра 
2013. објавио годишњу листу економија за 
2012/2013. по конкурентности. Србија је у 
2013. години имала вредност Индекса гло-
балне конкурентности од 3,77, која је у од-
носу на претходну годину опала за 0,1, што 
је довело до пада Србије са 95. на 101. место 
на листи. Остварена вредност Индекса гло-
балне конкурентности је на нивоу историјс-
ког минимума у седмогодишњем периоду 
од 2007. до 2013, док је забележена 101. по-

шест димензија управљања укључујући и контролу 
корупције. Индикатори комбинују виђења великог 
броја предузећа, грађана и стручњака испитани-
ка у индустријским и земљама у развоју. Творци 
WGI су: Daniel Kaufmann, Aart Kraay и Massimo 
Mastruzzi (2009). WGI омогућава компарацију међу 
земљама, као и праћење напретка током времена. 
Истраживања генерално показују да добро упра-
вљање има снажан, позитиван утицај на развој. 
Док WGI показује да су многе земље постигле на-
предак у управљању и борби против корупције у 
протеклој деценији, он такође открива да многим 
државама то није успело, наглашавајући озбиљне 
изазове који остају за њих. WGI показује да сада-
шњи стандарди управљања остављају много прос-
тора за побољшање, као у развијеним економијама 
тако и у земљама у развоју.

13 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
14 Индекс глобалне конкурентности је конструисан 

од стране експерата Светског економског форума. 
Полази се од претпоставке да у данашњој глоба-
лизованој привреди постоји велики број фактора 
који објашњавају конкурентност националних при-
вреда. Битна одлика глобалног индекса конкурент-
ности је и то што су сви фактори конкурентности 
подељени у 12 категорија. На овај начин аутори 
индекса су покушали да изврше степен агрегирања 
фактора тако да се на јаснији начин могу сагледати 
кључна поља деловања конкурентности. Приликом 
формулисања глобалног индекса конкурентно-
сти користи се укупно 110 фактора конкурентно-
сти. При томе, Светски економски форум обухвата 
већину фактора који су кључни за привредни раст 
и развој: институције, макроекономске факторе, 
инфраструктуру, образовање, технологију и остало. 
Подаци који се користе у истраживању добијају на 
два начина: директним мерењем (квантификовани 
подаци), који се добијају од релевантних статисти-
ка и међународних институција и анкетама (подаци 
се добијају анкетирањем представника економске 
заједнице тј. њиховим оценама субјективних поја-
ва). Проблем овог индекса је да се у великој мери 
ослања на податке добијене у различитим анкета-
ма што у одређеној мери субјективизира добијене 
оцене и може утицати на резултат истраживања.
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индикатори корупције или методе евалуације 
прогреса у борби против корупције.

Јасно је да су системске реформе пут који 
треба наставити. Ипак, често одокативне оце-
не, попут оних да се коруптивним каналима 
годишње „одлије“ чак 8% БДП-а, а у обла-
сти јавних набавки три до четири милијар-
де евра, се чине претераним и не доприносе 
борби против корупције. Наиме, реално је да 
би се снажним сузбијањем корупције могло 
уштедети око 1% БДП, на шта указује и ис-
траживање FREN (2013). Наиме, сива еконо-
мија је у Србији врло висока (око 30% БДП), 
али детаљнија анализа указује да ти додатни 
јавни приходи прикупљени у средњем року 
услед смањивања корупције могу да износе 
око 1% БДП, што је вишеструко мање од фи-
скалног дефицита Србије (близу 6% БДП). 
Процена могућих уштеда се заснива на томе 
да би сива економија у Србији у периоду од 
нпр. три године, у најбољем случају, могла 
да се сведе на ниво земаља Централне Ев-
ропе, а то значи да се смањи са 30% на око 
25% БДП. Смањење сиве економије за 5 про-
центних поена генерисало би додатне јавне 
приходе од око 1,5% БДП, и то под претпо-
ставком да при легализацији сиве економије 
не дође до смањења активности. Међутим 
претходна претпоставка није сасвим реална, 
јер ће само део активности у сивој економији 
моћи да се лега лизује, а поступак преузи-
мања угашених активности од стране пре-
дузетника и послодаваца који легално раде 
биће постепен. Реалније je да се у сред њем 
року остваре додатни приходи од сузбијања 
сиве економије од око 1% БДП. Прецењи-
вање могућих прихода од сузбијања сиве 
економије, може да одврати Владу од преду-
зимања мера штедње или чак да је наведе на 
смањење неких пореза.20

Очекивано је да наставак реформи у раз-
ним областима друштвеног живота, који 
је уско повезан и условљен европским ин-
теграцијама омогући да овај позитиван тр-
енд не буде прекинут, и по могућству убрзан. 
По параметрима нивоа корупције Србија за-
остаје за земљама региона који су у ЕУ или 
су близу уласка у ту интеграцију.

20 Квартални монитор, бр. 33, април-јун 2013. FREN, 
Београд. стр. 77.

протно очекивањима, истраживање јавног 
мњења показује да већина испитаника не 
сматра корупцију најозбиљнијим пробле-
мом у земљи. У зависности од конкретног 
истраживања јавног мњења, озбиљност про-
блема корупције се рангира на трећем или 
четвртом месту (8,7%–18%). Од 15 до 20 про-
цената испитаника је одговорило да је дало 
мито у протекла 3 месеца, односно 12 месе-
ци. Грађани Србије сматрају да је корупција 
најзаступљенија у политичким партијама 
које су на самом врху лествице (76,7 посто 
испитаника), праћене здравственим секто-
ром (73,6 посто).

Transparency International (Берлин) обја-
вила је индекс давалаца мита новембра 2011. 
На основу анкетирања 3000 пословних људи 
како виде вероватноћу да предузећа плаћају 
мито. Рангирано је 28 земаља које чине 80% 
глобалне трговине и инвестиција. Русија 
и Кина, очекивано, имају најпозамашније 
марже. Холандске и швајцарске компаније 
су виђене као најчистије, а следе их оне из 
Белгије, Немачке и Јапана. Грађевинар-
ство и индустрија, када су у питању влади-
ни уговори, што није изненађујуће, били су 
„најпрљавији“. Разочаравајуће, најновији 
подаци показују да нема значајних промена 
у односу на претходно издање у 2008. Ситу-
ација је лоша упркос великим променама у 
националним законодавством и међународ-
ним активностима против мита.19

Корупција може имати корене у култури 
и историји, али је то, пре свега, економски 
и политички проблем. Индикатори нивоа 
корупције у Србији, и поред тога што нису 
потпуно једнозначни, указују да после 2000. 
долази до тренда врло спорог пада коруптив-
них активности у нашој земљи. Финансијска 
и економска криза је зауставила овај тренд, 
али је он ипак настављен од 2012. Напредак 
у борби против корупције у Србији је оцењен 
као спор и од стране Савета Европе и Европс-
ке комисије. Ипак, евалуација напретка била 
би потпунија да постоје напреднији домаћи 

19 Обично је оптуживање званичника у сиромаш-
ним земљама за "лепљиве прсте" лакше (и мање 
ризично за правни одговор) него истраге против 
оних који их подмићују. Bribery: Supply side. The 
Economist, nov 5th 2011.
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корупције на овај показатељ. Нпр. када би 
Танзанија имала ниво корупције Британије 
њен ниво БДП-а би порастао за чак 20%. 
Lambsdorff показује да повећање корупције 
за један поен на скали од 10 (highly clean) 
до 0 (highly corrupt) смањује продуктивност 
за 4% БДП-а (корупција смањује утицај ква-
литета бирократије, те су кључне рефеор-
ме јавног сектора) и обара нето годишњи 
капитални прилив за 0,5% БДП-а. Иначе, 
Lambsdorf је утврдио малу корелацију из-
међу укупне величине јавног сектора и ко-
рупције.22

У студији Mo-а (2001) утврђен је сигни-
фикантан негативан утицај корупције на 
раст на узорку од 45 земаља у периоду 1970–
1985.23

Dreher & Herzfeld (2005) проучавајући 
трошкове корупције показују да повећање 
корупције за један поен редукује раст БДП-а 
за 0,13% и БДП per capita за 425 долара.24

Корупција смањује укупна улагања, огра-
ничава SDI и охрабрује претерана улагања 
у јавну инфраструктуру. Бројне емпиријс-
ке студије потврђују нагативан утицај ко-
рупције на раст БДП-а и продуктивности.25 
Корупција има негативан утицај на стране 
директне инвестиције (што показују студије 
Wei S. J. 200026, Davoodi & Abed 200227). 
Иначе, инвеститори дају предност заједнич-
ким улагањима јер домаћи партнери боље 
познају локалну корупционашку праксу.28

22 Lambsdorff, J. Graf (2003): How Corruption Affects 
Productivity. Kyklos, Vol. 56 (4): 459–76.

23 Mo, Pak Hung (2001): Corruption  and Economic 
Growth, in:  Journal of Comparative Economics, 29 
(1); pp. 6679.

24 Dreher A. and Herzfeld T, 2005, The Economic Costs 
of Corruption: A Survey and New Evidence; Thurgau 
Institute of Economics, Kreuzlingen and University of  
Konstanz. 

25 Tanzi V, Davoodi H, 1997,  Corruption, Public 
Investment, and Growth, IMF, NBER, International 
Monetary Fund (IMF) - Fiscal Affairs Department, 
October 1997. IMF Working Paper No. 97/139 

26 Wei, S-J. & Smarzynska B, 2000, Corruption and 
Composition of Foreign Direct Investment: Firm-. 
Level Evidence, NBER Working Paper 7969. 33.

27 Abed, George T. & Davoodi, Hamid R. (2002): 
Corruption, Structural Reforms, and Economic 
Performance in the Transition Economies, in: George 
T. Abed and Sanjeev Gupta (Ed.):  Governance, 
Corruption, & Economic Performance, International 
Monetary Fund, Publication Services, Washington, 
D.C.; pp. 489–537.

28 Интересантно је да је у СФРЈ то био једини начин 
да страни инвеститиори уђу на тржиште.

На крају, не треба очекивати да се про-
блем корупције може изоловано решавати 
и посматрати. Наиме, ниво корупције у ог-
ромној већини земаља зависи у доброј мери 
од достигнутог степена развијености: што 
земља постаје богатија корупција се мање 
исплати и све је ређе присутна. Примери из 
Србије, као што је три пута мања крађа ауто-
мобила од 2001. до 2012, или пак чињеница 
да је појава крађе гардеробе (нпр. патике) 
која је крајем 90-их била општа појава, да-
нас присутна само међу најсиромашнијим 
слојевима. У суштини, помаци се дешавају 
самим економским напретком, чак и да га 
не прате неке значајније акције које тарге-
тирају корупцију. Једноставно: богатији кра-
ду мање само зато што нису за то довољно 
мотивисани.

Веза корупције и економског 
развоја

Теза многих економиста да је корупција 
„ефикасно мазиво“ бирократског система, 
односно приватизована дерегулација, у ве-
ликој мери је оспорена, поред осталих, од 
Сјузан Роуз-Ејкерман, економисткиње која 
се дуго бавила феноменом корупције. Указа-
но је и на то да корупција снижава раст, иако 
су резултати почетних истраживања били 
двозначни. Када се доводи у везу однос ко-
рупције и инвестиција, студије су показале 
да корупција у великој мери одвраћа стране 
инвестиције. Занимљиво је и то да је утврђе-
но да стране инвеститоре велика корупција 
одвраћа мање од масовне ситне корупције. 
Роуз-Ејкерман указује на то да је једна од 
кључних теоријских и практичних тема веза 
корупције и стопе економског раста: висока 
корупција и ниске стопе раста су повезане. 
Ипак, ова веза није универзална, јер постоје 
и случајеви врло корумпираних земаља које 
имају високи раст.21

Lambsdorff (2003) се бавио односом БДП-
а и укупног капитала (као показетеља про-
сечне продуктивности капитала у земљи) 
према нивоу корупције. Он је на узорку од 
69 земаља открио значајан негативан утициј 

21 Роуз-Ејкерман С, 2007, Корупција и власт (Узроци, 
последице, реформа), Службени гласник, Београд, 
стр. 9. 
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корупцији од осталих, и то не научном индо-
ктринацијом, већ самим избором факултета.

Yang (2005)31је показао да су након спро-
вођења PSI програма (pre shipment inspection 
of import), наплаћене увозне царине порасле 
15–30 процентних поена (истраживање пе-
риода 1980–2000) у првих пет година про-
грама у просеку (трошкови програма су били 
2,6 пута мањи од остварених уштеда).

Упоређивањем налаза о мерама за 
смањење корупције примећено је да рефор-
ма која је усмерена на побољшање квалитета, 
слобода и независности медија има утицаја 
у смањивању корупције, као и независност 
тужилаштва. Најефикаснији начин је да се 
елиминишу програми који је подстичу, нпр. 
нема издавања лиценци за обављање посла, 
легализација нелeгалних активности или 
укидање одређених царина.32

На периферији ЕУ, која је у кризи, ко-
рупција је свакако раширена. Ипак, мно-
ге студије, па и она Mendez & Sepulveda 
(2006)33 указује да не постоји јасна веза 
корупције и економског раста у земљама 
које су ‘отворене’ (према Freedom House). 
Наиме, низак ниво корупције може чак 
имати благо позитиван утицај на раст, док 
је извесно да висок ниво корупције снажно 
успорава привредни раст. И бројне друге 
студије указују да је корупција много мање 
важна за економски раст него економска 
политика, квалитет институција у држави, 
те стање националне и глобалне привреде. 
Дакле, тренутно у европским државама које 
су у рецесији услед програма штедње, про-
пасти многих банака и немогућности да се 
води монетарна политика, чини се да ко-
рупција није приоритетно питање.34

31 Yang D, 2005. "Integrity for Hire: An Analysis of 
a Widespread Program for Combating Customs 
Corruption," Working Papers 525, Research Seminar 
in International Economics, University of Michigan.

32 Као што је био случај у СР Југославији 2001.
33 Fabio Mendez, Facundo Sepulveda, 2006,‘Optimal 

government regulations and red tape in an economy 
with corruption’. The Australian National University-
Centre for Economic Policy Research. Discussion 
Paper: 515. 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?-
q  =cache:http://cbe.anu.edu.au/research/papers/
ceprdpapers/DP515.pdf.

34 ‘The Surprising Relationship Between Corruption and 
Economic Growth’. Park MacDougald, July 16, 2013, 
Foreign Policy 

Ни приватизација сама по себи није ре-
шење проблема корупције (студије показују 
да утицај приватизације на ниво корупције 
није јасан). Примећено је да је корупција 
позитивно повезана са степеном у којем су 
државне регулације нејасне и лабаве. Сход-
но томе и приватизација у источној Европи 
била је праћена корупцијом, јер је било мало 
добре регулације. Из тога су истраживачи 
извели закључак да реформа треба да из-
бегава сложена правила, а посебно она који-
ма је веома тешко управљати. Смањивање 
корупције и избегавања пореза је у „trade of“ 
односу са смањењем праведности, што је ин-
дикативно за Србију.

Ни утицај нивоа конкуренције на распрос-
трањеност корупције у једном друштву није 
једнозначан. Она понекад може увећати 
уместо смањити корупцију. На пример, ако 
се фирме такмиче квалитетом, ствара се под-
стицај подмићивању оних који контролишу 
квалитет уместо подизања стандарда услуга.

Студије су показале и то да демократија 
смањује корупцију, али не тренутно (пар-
ламентаризам је праћен нижим нивоом ко-
рупције, док су системи са снажним предсе-
дницима опажени као више корумпирани). 
Демократија ограничава корупцију, али 
само на дуги рок и само ако ствара конку-
рентске услове.

Ни емпиријски резултати о утицају децен-
трализације на корупцију нису јединствени 
и зависе од тога како се децентрализација 
мери. Важан налаз је и то да државе које 
карактерише грађанска сарадња и поверење 
међу људима, као и оне са добро развијеним 
субнационалним јединицама, долазе у пози-
цију да изврше децентрализацију и у исто 
време смање корупцију.

Корупција код царина се своди на фал-
сификовање увозне документације (да би се 
смањила уплаћена царина) или на мито од 
увозника.29

Frank & Schulze (2000)30 су истражи-
вањем са подмићивањем међу студентима 
показали да су студенти економије склонији 

29 Овде је интересантан пример Србије, која је са 
увођењем ПДВ-а 2003. дошла у ситуацију да споз-
на да је њен увоз био значајно мањи, односно да је 
он био намерно прецењиван.  

30 Frank, B. & Schulze, G.G. (2000), Does economics 
make citizens corrupt? Journal of Economic Behavior 
and Organization 43, 101–103.
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