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КОРУПЦИЈА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ве о ма сло же ни фе но мен ко руп ци је са 

аспек та ње ног ути ца ја на еко ном ски раз вој. По ка зу је се ко ли ко ве-
ли ка ен дем ска ко руп ци ја, ко ја је за сту пље на и у Ср би ји, на но си 
ве ли ке ште те при вре ди и дру штву, ра за ра ин сти ту ци је си сте ма и 
оне мо гу ћа ва еко ном ски раз вој. По ред то га што се ана ли зи ра ју раз-
ме ре не га тив ног ути ца ја ко руп ци је на ин ве сти ци је и раз вој, ана ли-
зи ра ју се и ефек ти ко руп ци је на по слов не ре зул та те ком па ни ја ко је 
вр ше под ми ћи ва ње.

По се бан осврт у ра ду се да је на мо гу ћу и ну жну бор бу про-
тив ко руп ци је, ка ко би се све ла у дру штве но при хва тљи ве окви ре 
и та ко пре ста ла би ти ве ли ка пре пре ка еко ном ском и дру штве ном 
раз во ју. Ви со ка ко руп ци ја у Ср би ји је ре зул тат не у спе шних и спо-
рих ре форм ских про це са, као и сла бих и не из гра ђе них ин сти ту ци-
ја. По ред то га про па да ње сред ње кла се је та ко ђе по го до ва ло екс-
пан зи ји ко руп ци је у Ср би ји. На кра ју се, има ју ћи у ви ду ове узро ке 
ко руп ци је, ука зу је на мо гу ће ме ре за ње но су зби ја ње.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, еко ном ски раз вој, ин сти ту ци је, не фор ма лан 

по рез, сред ња кла са

1. Увод

Ко руп ци ја се све ви ше сма тра ве ли ком пре пре ком еко ном-
ском раз во ју. Пре ма јед ном ско ра шњем ис тра жи ва њу Свет ске бан-
ке ви ше од 160 јав них зва нич ни ка и гра ђа на из 60 зе ма ља у раз во ју 
на ве ло је ко руп ци ју као фак тор број је дан у смет њи еко ном ском 
ра сту и раз во ју њи хо вих зе ма ља. Свет ска бан ка је да ла ве о ма за-
бри ња ва ју ће оце не о ве ли чи ни и опа сно сти од ко руп ци је. Ка ко је 
ко руп ци ја по ста ла пла не тар ни про блем то су Ује ди ње не на ци је у 



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.43-54.

44

Мек си ку 2003. го ди не усво ји ле Кон вен ци ју про тив ко руп ци је. Том 
при ли ком је Свет ска бан ка из не ла по да так да тро шко ви ко руп ци је 
на гло бал ном ни воу из но се 5% свет ске еко но ми је или ви ше од 1,5 
три ли о на УСА до ла ра го ди шње.

Ко руп ци ја је ве о ма сло жен фе но мен и не ма пре ци зне и све-
о бу хват не де фи ни ци је.1) Обич но се под овим пој мом под ра зу ме ва 
под ми ћи ва ње др жав них слу жбе ни ка, но то је су ви ше по јед но ста-
вљен по глед на ко руп ци ју. Свет ска бан ка је да ла јед ну ве о ма крат-
ку де фи ни ци ју, ко ја се ина че ве о ма че сто упо тре бља ва и ко ја гла си: 
„Ко руп ци ја је зло у по тре ба јав ног овла шће ња ра ди сти ца ња при-
ват не ко ри сти“.2)

Слу ча је ви ко руп ци је при сут ни су у свим обла сти ма јав-
них де лат но сти, по пут јав них на бав ки, суд ских про це са, из да ва-
ња до зво ла (на ро чи то гра ђе вин ских) и сл. Она та ко ђе об у хва та и 
по лу јав не сфе ре, као што су фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја и 
спорт ска так ми че ња. Обич но се пра ви раз ли ка из ме ђу два ти па ко-
руп ци је, ко је тре ба раз ли ко ва ти: пр ви тип је ми то ко је се да је у за-
ме ну за до би ја ње до зво ла ко је су по треб не за вр ше ње ле ги тим них 
де лат но сти. Дру ги тип је ми то у за ме ну за по вла шће ни трет ман, на 
при мер до би ја ње уго во ра на тен де ру за јав не на бав ке чак и ка да 
фир ма ни је нај бо љи по ну ђач. 

За ко руп ци ју, као и мно ге дру ге ства ри ва жи пра ви ло: за игру 
је по треб но дво је. Јед на стра на тре ба да бу де вољ на да дâ ми то, а 
дру га да га при ми. На тај на чин обе стра не има ју ко ри сти од ова кве 
тран сак ци је: стра на ко ја пла ћа до би ја нео п ход ну до зво лу, а стра на 
ко ја при ма до би ја обич но но вац. Са ста но ви шта по је дин ца ко руп-
ци ја мо же да бу де свр сис ход на.

Ко руп ци ја је фе но мен ко ји, бар до ско ри јег вре ме на, ни је 
био у фо ку су еко но ми ста. Они су нај че шће ми сли ли да ко руп ци ја 
ни је ва жна. Код мно гих је до не дав не про шло сти пре о вла да ва ло 
ми шље ње да је до вољ но из гра ди ти си стем сло бод не тр жи шне при-
вре де, па да ће ти ме и про блем ко руп ци је ауто мат ски не ста ти. Но, 
по што се у прак си то ни је по твр ди ло и ка ко је по след њих де це ни ја 
ко руп ци ја еска ли ра ла, то је и ве ћи на еко но ми ста при хва ти ла ста-
но ви ште да ко руп ци ја има не га ти ван ути цај на еко ном ски раст.

Да нас је ипак не по бит но утвр ђе но да ко руп ци ја сма њу је по-
ре ске при хо де, уве ћа ва рас хо де јав них слу жби и по гре шно пре у-
сме ра ва ре сур се у при ват ном сек то ру. Утвр ђе на је не га тив на ко ре-

1) Ши ре о ком плек сно сти де фи ни са ња ко руп ци је ви де ти: Ab hi jit Ba ner jee, Send hil Mul la i-
nat han and Re ma Han na: “Cor rup tion”, NBERWorkingPaper,Cam brid ge, April 2012.

2) „Си стем и ко руп ци ја“, збор ник ра до ва, Ин сти тут дру штве них на у ка Цен тар за еко ном-
ска ис тра жи ва ња, Бе о град 2000, стр. 49.



ДанилоБ.Шуковић Корупцијаиекономскиразвој

45

ла ци ја из ме ђу ко руп ци је и при вред ног раз во ја. Ко руп ци ја је је дан 
од нај ком плек сни јих иза зо ва са ко јим се су о ча ва отво ре но дру-
штво. Уко ли ко по лу ге ко руп ци је ста ве под кон тро лу зва нич не др-
жав не ин сти ту ци је та ко да оне ра де у ко рист пар ти ку лар них, а не 
оп штих ин те ре са, та да у дру штву до ла зи до ста ња ко је је Свет ска 
бан ка де фи ни са ла „за ро бље на др жа ва“. Овај фе но мен се по ја вљу је 
ка да кри ми нал не гру пе и оли гар си про дру у др жав не по сло ве, или 
ка да се ство ри чвр ста спре га по ли тич ких пар ти ја, кри ми нал них 
струк ту ра, из вр шне и суд ске вла сти ра ди пот чи ња ва ња оп штих ин-
те ре са при ват ним ин те ре си ма. По ли ти ча ри у Ср би ји су до ско ра 
при зна ва ли по сто ја ње ове спре ге код нас и ње но раз би ја ње су сма-
тра ли кључ ним фак то ром еко ном ског опо рав ка Ср би је.3)

Бор ба про тив ко руп ци је је по ста ла им пе ра тив и од ве ли ког 
је ин те ре са ка ко за вла де, та ко и за на ци о нал не ком па ни је, као и 
за моћ не ме ђу на род не ком па ни је, ко је су ко рум пи ра ле слу жбе ни-
ке вла да ши ром све та. То ком по след њих три де сет го ди на ве ли ке 
свет ске ком па ни је до жи ве ле су ве ли ке ко руп ци о на шке скан да ле. 
До бро су по зна ти при ме ри Ен ро на, Вор лдко ма, Пар ма ла та, Си мен-
са, Хун да и ја, БЕА си сте ма и Ха ли бур то на, од ко јих су ови зад њи 
под ми ћи ва ли слу жбе ни ке вла да ши ром све та.

У овом ра ду пр во ће мо ана ли зи ра ти еко ном ске по сле ди це 
ко руп ци је, од но сно ште ту ко ју она ства ра, ка ко дру штву у це ли ни 
та ко и ком па ни ја ма и по је дин ци ма ко ји су при ну ђе ни да ула зе у 
раз не аран жма не под ми ћи ва ња. У дру гом де лу ра да ука за ће мо на 
нео п ход не про ме не ко је је по треб но пред у зе ти да би се ко руп ци ја 
све ла у дру штве но при хва тљи ве окви ре и ти ме зна чај но сма њи ла 
ње на ве ли ка ште та ко ју на но си гра ђа ни ма и при вре ди.

2. ЕКОНОМСКА ЦЕНА КОРУПЦИЈЕ, 
ОДНОСНО ШТЕТА КОЈУ ОНА СТВАРА

По сто је бој ни по ку ша ји да се еко ном ске по сле ди це ко руп-
ци је кван ти фи ку ју. Ов де ће мо на ве сти два при ме ра, од ко јих се је-
дан од но си на ути цај ко руп ци је на ди рект не стра не ин ве сти ци је, а 
дру ги на при мер кон крет не про це не ште те у слу ча ју узи ма ња ми та 
др жав ног слу жбе ни ка.

У јед ној сту ди ји4) Шанг Јин Веј, про фе сор Ке не ди шко ле 
за јав ну упра ву Уни вер зи те та у Хар вар ду ис пи тао је ула га ња 14 

3) Шу ко вић, Да ни ло: „Ко руп ци ја, мо рал, еко но ми ја“ у збор ни ку ра до ва „Мо рал и еко но-
ми ја“, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град 2008, стр. 58.

4) На ве де но пре ма: По уп Џе ре ми, Ан ти ко руп циј ски при руч ник: су прот ста вља ње ко руп-
ци ји кроз си стем дру штве ног ин те гри те та, Тран спа рент ност – Ср би ја, Бе о град, 2004. 
стр. 6.
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зе ма ља тра ди ци о нал них из во зни ка ка пи та ла у 45 зе ма ља при ма-
о ца ка пи та ла и до био из не на ђу ју ће ре зул та те. Он је по ре дио ста-
ње ко руп ци је са мар ги нал ним по ре ским сто па ма и за кљу чио да на 
ска ли 1 до 10, по ве ћа ње ни воа ко руп ци је за је дан по ен, до во ди до 
сма ње ња ди рект них стра них ин ве сти ци ја за 16 про це на та или за 
екви ва лент по ве ћа ња мар ги нал не по ре ске сто пе за око 3 про цен-
та. Дру гим ре чи ма, ако узме мо при мер да до ђе до по гор ша ња ста-
ња ко руп ци је у зе мљи до ма ћи на са ни воа Син га пу ра (са ран гом од 
при бли жно 0) до ни воа Мек си ка (са ран гом 6,75) то би иза зва ло 
по ве ћа ње мар ги нал не по ре ске сто пе за стран це од 21 про це нат. То 
је без сум ње до вољ но да пот пу но уга си на де јед не зе мље да ће има-
ти при лив ди рект них стра них ин ве сти ци ја.

Пре ма то ме ко руп ци ја се мо же сма тра ти као до да тан, ма да 
не фор ма лан по рез, ко ји те ре ти при ват ни сек тор, по рез на ко ји су 
стра ни ин ве сти то ри ве о ма осе тљи ви. Зна чи да би јед на зе мља, што 
на рав но зна чи и за наш слу чај, при ву кла оп ти ма лан ни во ди рект-
них стра них ин ве сти ци ја, она мо ра да сма њи ко руп ци ју и ти ме 
ели ми ни ше не фор мал ни по рез на ин ве сти ци је.

Tran spa rensy In ter na ti o nal у Ве ли кој Бри та ни ји је из вр шио 
про це ну ште те ко ју је Ен гле ској на нео је дан др жав ни слу жбе ник 
у Ми ни стар ству од бра не, ко ји је осу ђен на че ти ри го ди не за тво ра 
због узи ма ња ми та од нај ма ње 2,25 ми ли о на САД до ла ра. Ана ли за 
је по ка за ла да је овај слу жбе ник на нео при вре ди и дру штву Ве-
ли ке Бри та ни је ште ту од 200 ми ли о на САД до ла ра. У об ра чун је 
укљу че на ште та због гу бит ка рад них ме ста у фа бри ка ма Ве ли ке 
Бри та ни је ко је су из гу би ле на руџ би ну, гу би так про фи та ко ји је во-
дио сма ње њу вред но сти пред у зе ћа у спро во ђе њу при ва ти за ци је, 
гу би так ви со ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка, пла ћа ње ви ших це на 
не го што је би ло нео п ход но и слич но.

Као што ви ди мо, ко руп ци ја на но си ве ли ку ште ту при вре ди и 
сла би ње ну кон ку рент ност. По ред по ме ну тих по ку ша ја кван ти фи-
ка ци је не га тив них ефе ка та ко руп ци је тре ба има ти у ви ду и већ до-
бро по зна ти про ра чун Па о ла Ма у ра, ко ји је при ме ном ре гре си о не 
ана ли зе уста но вио да опа да ње ин дек са ко руп ци је за 2,4 (на ска ли 
од 1 до 10) по ве ћа ва на ци о нал ни про из вод за 4 про цент на по е на.5)

Но, без об зи ра на број не по ку ша је кван ти фи ка ци је ефе ка та 
ко руп ци је, ме то до ло шки је ве о ма те шко об у хва ти ти број не ње не 
по сле ди це. Кад се по ред то га има у ви ду да је ко руп ци ју ве о ма 
те шко от кри ти и до ка за ти, та да ми сте ри ја око ко руп ци је по ста је 
пот пу на. Но, без об зи ра на ком плек сност овог фе но ме на ви ше ни је 

5) Ma u ro, Pa u lo: “The Ef fects of Cor rup tion on Growth, In vest ment, and Go vern ment Ex pen di-
tu re: A Cross-Co un try Analysis“ CorruptionandtheGlobalEconomy, In sti tu te for In ter na ti-
o nal Eco no mics, Was hing ton D.C, 1997. p. 91.
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спор но да ко руп ци ја но си са со бом еко ном ску не е фи ка сност, од но-
сно не ра ци о нал ну ало ка ци ју ре сур са. 

До бит ко ја се по сти же ко руп ци јом, по пра ви лу се не пре но си 
на но ве ин ве сти ци је, по што се не по ште но сте че ни но вац ко ри сти 
за не кон тро ли са ну по тро шњу или се пре ба цу је на стра не бан ков не 
ра чу не. Та кви тран сфе ри пред ста вља ју од лив ка пи та ла из до ма ће 
еко но ми је. По што се за из нос су ме под ми ћи ва ња обич но по ве ћа ју 
це не ро ба, по том и тра жња опа да, струк ту ра про из вод ње по ста је 
про из вољ на, а по тро шња се сма њу је. Та ко ко руп ци ја сни жа ва оп-
шти ни во бла го ста ња.

3. ЕФЕКТИ КОРУПЦИЈЕ НА ПОСЛОВНЕ РЕЗУЛТАТЕ 
КОМПАНИЈА КОЈЕ ВРШЕ ПОДМИЋИВАЊЕ

Ви де ли смо да ко руп ци ја на на ци о нал ном ни воу про у зро ку је 
ве ли ку ште ту и прак тич но оне мо гу ћа ва ква ли те тан еко ном ски раз-
вој. Пи та ње је ка кве еко ном ске ефек те мо гу оче ки ва ти фир ме ко је 
ула зе у ко руп ци о на шке аран жма не.

Ра ни ја ли те ра ту ра о ко руп ци ји за сту па ла је ста но ви ште да 
под ми ћи ва ње до при но си по ве ћа њу ефи ка сно сти и ве ћем при хо ду 
ком па ни ја јер се „под ма зи ва њем точ ко ва би ро кра ти је”, не са мо от-
кла ња спо рост би ро крат ских про це ду ра, што до при но си сма ње њу 
тран сак ци о них тро шко ва, већ се до ла зи и до зна чај них по сло ва ко-
ји до но се до бру за ра ду. Пла ћа њем ко руп ци је фир ме сма њу ју тран-
сак ци о не тро шко ве ко ји би у су прот ном би ли не из бе жни.

Ме ђу тим, но ви прав ци у ли те ра ту ри за у зи ма ју не га ти ван 
став, твр де ћи да „гра бљи ве ру ке” вла да из вла че рен ту из пред у зе ћа 
и та ко им на но се еко ном ску ште ту.6) У том сми слу под ми ћи ва ње је 
као „пе сак у ма ши ни” ко ји под сти че ад ми ни стра тив но за др жа ва-
ње, од но сно би ро крат ске пре пре ке, јер вла ди ни зва нич ни ци из бе-
га ва ју да до не су по треб ну од лу ку или ре ше ње док се не ре а ли зу је 
ко руп ци ја ко ју они оче ку ју. А у слу ча ју кад не ма ко руп ци је, од но-
сно ка да је она ве о ма ни ска и ад ми ни стра ци ја је ефи ка сни ја, јер 
не оче ку је под ми ћи ва ње и ком па ни је не ма ју огром не тро шко ве за 
под ми ћи ва ње, због че га су у та квим си ту а ци ја ма еко ном ски ефи-
ка сни је.

Упр кос огром ној ака дем ској ли те ра ту ри о ко руп ци ји, ве о ма 
ма ло има ем пи риј ских до ка за о фак то ри ма ко ји ути чу на ве ли чи ну 
под ми ћи ва ња и на ко ри сти ко је фир ме има ју од ко руп ци је. То ни је 

6) Ши ре о ово ме ви де ти: Yan Le ung Che ung, P. Rag ha ven dra Rau and Aris Sto u ra i tis: “How 
much do firms pay as bri bes and what be ne fits do they get? Evi den ce from cor rup tion ca ses 
wor ldwi de”, NBERWorkingpaperseries17981, Cam brid ge, April 2012.
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из не на ђе ње, због то га што ко руп ци ја оста је обич но нео т кри ве на. 
Под ми ћи ва ње је екс трем но те шко от кри ти и до ка за ти јер обе стра-
не у опе ра ци ји под ми ћи ва ња има ју ко ри сти, па јед на дру гу скри-
ва ју и шти те.

С об зи ром да су огра ни че ни из во ри по да та ка о ко руп ци ји на 
ни воу ком па ни ја, ис тра жи ва ња ко руп ци је се нај ве ћим де лом фо-
ку си ра ју на ње не узро ке и кон се квен це на ни воу од ре ђе не зе мље. 
Ака дем ска ис тра жи ва ња ко руп ци је су обич но фо ку си ра на на про-
у ча ва ње ма кро узро ка и по сле ди ца. Ове сту ди је до ла зе до за кључ-
ка да ко руп ци ја има не га тив не ефек те на еко ном ске пер фор ман се 
зе мље, да сма њу је њен GДП по ста нов ни ку, да не по вољ но ути че 
на стра не ди рект не ин ве сти ци је и еко ном ски раст и да до во ди до 
пре ко мер ног по ве ћа ња еко ном ских не јед на ко сти, од но сно до ве ли-
ког дру штве ног ра сло ја ва ња.

Ко руп ци ја се по ве зу је и са се том по ли тич ких и ре гу ла тор них 
фак то ра, као што су ве ли чи на јав ног сек то ра, ауто крат ска вла да, 
сла ба ре гу ла ти ва и ни ска еко ном ска кон ку рен ци ја, као и са се том 
кул тур них ва ри ја бли као што су ни зак ни во оп штег по ве ре ња, не-
про те стант ска по пу ла ци ја и сл. На ко руп ци ју ути чу и ге о граф ски 
и исто риј ски усло ви, као што су бо гат ство при род них ре сур са, ко-
руп ци ја у су сед ним зе мља ма, као и раз да љи на од нај ве ћих свет-
ских тр го вин ских цен та ра.

Фак то ри на ни воу зе мље су зна чај ни за про у ча ва ње ко руп-
ци је, али на ше раз у ме ва ње ко руп ци је за ви си и од про у ча ва ња овог 
фе но ме на на ни воу пред у зе ћа, где мно га пи та ња оста ју без од го во-
ра. Пол Хи ли и Џорџ Се ра фим7) су по ку ша ли да од го во ре на не ка 
од ових пи та ња ко ри сте ћи узо рак од 480 нај ве ћих свет ских ком-
па ни ја. Ис тра жу ју ћи ко ли ко фир ме ши ром све та пла ћа ју за под-
ми ћи ва ње и ка кве ко ри сти има ју од то га, ови ауто ри су до шли до 
за кључ ка да ја ка еко ном ска пер фор ман са ком па ни ја и ранг по ли ти-
ча ра ко ји се под ми ћу ју зна чај но ути чу на ве ли чи ну ми та ко је ком-
па ни је пла ћа ју. Фир ме ко је те же да по ве ћа ју раст про да је сво јих 
про из во да, као и ком па ни је са ни жим еко ном ским пер фор ман са ма 
пла ћа ју ве ћу ко руп ци ју. Они та ко ђе за кљу чу ју да по ли ти ча ри са 
ве ћом по ли тич ком сна гом, ко ји пред во де др жа ву, као пред сед ник 
др жа ве, пре ми јер, ми ни стри и чла но ви пар ла мен та узи ма ју ве ће 
из но се за ко руп ци ју ко ју вр ше, пр вен стве но због то га што они ути-
чу на за кљу чи ва ње уго во ра ко ји ком па ни ја ма до но се ве ли ке ко ри-
сти, од но сно ве ли ке про фи те. Фир ме чи ји ди рек то ри су ма ње од го-
вор ни вла сни ци ма и у чи јој зе мљи је ма ње раз ви је на кон ку рен ци ја 

7)  Healy, Paul and Ge or ge Se ra fe im: „Ca u ses and Con se qu en ces of Firm Di sclo su res of An ti-
cor rup tion Ef forts“, Har vard Bu si ness School, Workingpaper12-077, Fe bru ary, 2012.
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и где је ма њи ути цај ме ди ја, по пра ви лу пла ћа ју и ве ће из но се за 
под ми ћи ва ње.

Они та ко ђе за кљу чу ју да ви си на сред ста ва ко ју фир ме пла-
ћа ју за под ми ћи ва ње за ви си и од др жав не ре гу ла ти ве у зе мљи у 
ко јој се вр ши ко руп ци ја. Ако по сто ји ма ње за стра ши ва ње за при-
хва та ње ко руп ци је, као што је слу чај у зе мља ма са ни ским ни во ом 
гра ђан ских сло бо да, ве ли ким не јед на ко сти ма, ја ким вој ним ути-
ца јем, ни ским GДП по ста нов ни ку, не по у зда ном по ли ци јом и где 
не ма јав них по да та ка о из во ри ма до хот ка по ли ти ча ра, ком па ни је 
ко је до ла зе у те зе мље при ну ђе не су да пла ћа ју ве ће из но се за ко-
руп ци ју.

Као што ви ди мо мно го фак то ра ути че на то ко ли ки ће из нос 
сред ста ва ком па ни је пла ти ти у од ре ђе ној зе мљи за ко руп ци ју. Дру-
го је пи та ње ко је бе не фи те оне мо гу оче ки ва ти за из вр ше но под-
ми ћи ва ње. Ком па ни је ко је има ју бо ље еко ном ске ре зул та те, ко је су 
еко ном ски успе шни је, од ко руп ци је оства ру ју ве ће ма те ри јал не ко-
ри сти. Фир ме ко је под ми ћу ју по ли ти ча ре у си ро ма шни јим зе мља-
ма, зе мља ма где су огра ни че на људ ска пра ва, ве ли ке еко ном ске 
не јед на ко сти, сла ба по ли ци ја, не тран спа рент ни из во ри и при хо ди 
по ли ти ча ра, та ко ђе до би ја ју ве ће ко ри сти од под ми ћи ва ња. На су-
прот њи ма, фир ме има ју ма ње ко ри сти од ко руп тив ног де ло ва ња 
у зе мља ма у ко ји ма по сто ји ве ћа ре гу ла ци ја и чи је су пра во суд-
не ин сти ту ци је ја ке и где се про пи си про тив ко руп ци је до след ни је 
при ме њу ју.

Но, без об зи ра на то што мно го фак то ра ути че на ве ли чи ну 
ко ри сти ко ју под ми ћи ва њем по сти жу ком па ни је, на рав но у слу ча ју 
да не бу ду от кри ве не у ко руп ци ји, што је по пра ви лу нај че шћи слу-
чај, број не про це не по ка зу ју да је ко руп ци ја ја ко ис пла ти ва. Та ко 
гру па ауто ра8) за кљу чу је да се за сва ки до лар ко ји је утро шен за 
ко руп ци ју, од но сно под ми ћи ва ње, тр жи шна вред ност фир ме по ве-
ћа ва за 11 до ла ра. Слич ну про це ну је из вр ши ло и Ми ни стар ство 
прав де САД ко је је до шло до слич ног за кључ ка да се за је дан до лар 
дат за ми то тр жи шна вред ност ком па ни је по ве ћа ва за 10 до ла ра.

С дру ге стра не ко руп ци ја има и не га тив не по сле ди це на по-
слов ни успех ком па ни ја, уко ли ко до ђе до раз от кри ва ња слу ча ја 
под ми ћи ва ња. Та ко Пол Хи ли и Џорџ Се ра фим9) на во де да ком па-
ни ја ко ја је у про бле му са ко руп ци јом ге не ри ше ни жи ни во про да је 
и гу би спо соб ност да стек не пред ност на ска ли кон ку рент но сти, 
због че га ње на про фи та бил ност опа да. Ове ком па ни је су сре ћу се 

8) Yan Le ung Che ung, P. Rag ha ven dra Rau and Aris Sto u ra i tis: “How much do firms pay as 
bri bes and what be ne fits do they get? Evi den ce from cor rup tion ca ses wor ldwi de”, NBER
Workingpaperseries17981, Cam brid ge, April 2012.

9)  Ци ти ра но де ло, фу сно та 2.
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са ши ро ким спек тром про бле ма, као што су по ве ћа ње тро шко ва и 
сма њи ва ње при хо да, опа да ње ре пу та ци је и гу дви ла, не спо соб но-
сти да при ву ку ху ма ни ка пи тал и сл.

4. КАКО СУЗБИТИ КОРУПЦИЈУ

Као што смо ви де ли ко руп ци ја је ве ли ки про блем мно гих 
зе ма ља у ко је спа да и Ср би ја. Она ко чи при вред ни раз вој и оне-
мо гу ћа ва из град њу де мо крат ских ин сти ту ци ја, не ги ра европ ске 
вред но сти, под ри ва со ци јал ну ста бил ност и на ру ша ва по ве ре ње 
јав но сти. Ин декс пер цеп ци је ко руп ци је у Ср би ји из но сио је 1,3 
по сле де мо крат ских про ме на кра јем 2000. го ди не. У ме ђу вре ме ну 
овај ин декс је по ве ћан на са мо 3,8, што зна чи да је у Ср би ји ко-
руп ци ја са да ма ња не го што је би ла де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Ме ђу тим, она је и да ље ве о ма ви со ка, ен дем ска по ја ва ко ја 
је за хва ти ла све де ло ве дру штва. Она је ши ро ко рас про стра ње на, 
због че га је на ша зе мља свр ста на у ви со ко ко рум пи ра не, где се ко-
руп ци ја оте ла кон тро ли. Због то га је су зби ја ње ко руп ци је нај ве ћи 
им пе ра тив Ср би је у ци љу ње ног еко ном ског раз во ја и ин те гра ци ја 
у европ ске то ко ве.

Из број не ли те ра ту ре о ко руп ци ји се мо же ви де ти да ви со ка 
ко руп ци ја и не у спе шне ре фор ме „иду ру ку под ру ку”. Ра ди ка лан 
за о крет у спро во ђе њу еко ном ских ре фор ми је ну жан услов да се 
на по љу бор бе про тив ко руп ци је мо гу по сти ћи ви дљи ви ре зул та ти.

За Ср би ју је оте жа ва ју ћа окол ност, ка да је у пи та њу бо ра 
про тив ко руп ци је и то што је то ком по след њих де це ни ја услед ве-
ли ког по ра ста си ро ма штва и дру штве ног ра сло ја ва ња, сред ња кла-
са нај ве ћим де лом не ста ла и пре шла у си ро ма шни слој. Са мо ја ка 
сред ња кла са мо же из вр ши ти по ли тич ки при ти сак на вла да ју ће 
по ли тич ке струк ту ре да бу ду до след не у бор би про тив ко руп ци је 
и да се из бо ре за из град њу сло бод них и ја ких ин сти ту ци ја, што је 
кључ ни услов да се по стиг не успех у бор би про тив ко руп ци је. За-
пра во са мо ја ка сред ња кла са мо же из вр ши ти ути цај на вла да ју ће 
струк ту ре да се ство ри ја ка по ли тич ка во ља да се су зби је ко руп ци-
ја, и да по ли ти ча ри ту во љу ствар но ре а ли зу ју, јер је по ли тич ка во-
ља кључ ни услов да се по стиг не успех у бор би про тив ко руп ци је. 

Ако прет по ста ви мо да по сто ји по ли тич ка во ља и да ће се 
про блем сред ње кла се ре ши ти са еко ном ским опо рав ком, на рав но 
не у крат ком ро ку, та да се по ста вља пи та ње ко ји је сле де ћи кључ-
ни ко рак у бор би про тив ко руп ци је. Ко руп ци ја се мо же су зби ти 
до дру штве но под но шљи вог ни воа по ди за њем ни воа дру штве ног 
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ин те гри те та.10) Да нас је оп ште при хва ће но да мо де ран си стем вла-
сти под ра зу ме ва од го вор ност. Без то га ни је дан си стем не мо же да 
функ ци о ни ше на на чин ко ји би про мо ви сао јав ни ин те рес, уме сто 
при ват них ин те ре са оних ко ји има ју кон тро лу. Зе мља ко ја на сто ји 
да из гра ди де мо крат ски си стем тре ба да на сто ји да из гра ди си стем 
ко ји не ће би ти за сно ван на хи је рар хи ји у ко ме ауто крат ска вла да-
ју ћа ели та из да је на ре ђе ња ко ја они на дну хи је рар хи је у ве ћој или 
ма њој ме ри спро во де. По треб но је кре та ти се ка си сте му „хо ри-
зон тал не од го вор но сти”, у ко јој је моћ рас пр ше на, где ни ко не ма 
мо но пол и где сва ко од го ва ра по себ но.

У та квом си сте му су до ви ни су ви ше су до ви вла да ју ће ели те, 
већ по ста ју ин сти ту ци је ко је по сту па ју не за ви сно спро во де ћи вла-
да ви ну пра ва у скла ду са за ко ном. Ипак, та не за ви сност ни је ап со-
лут на. Су ди је од го ва ра ју за сво је по је ди нач не од лу ке кроз жал бе ни 
по сту пак, а сва ки су ди ја је од го во ран за свој ин те гри тет и струч-
ност не ком дру гом те лу, би ло да је то пар ла ме нат или пра во суд ни 
са вет. То је те ло да ље од го вор но не ком дру гом, а на кра ју од го ва ра 
гра ђа ни ма ко ји сво ју оце ну ис ка зу ју на из бо ри ма. Сто га стан дар ди 
од го вор но сти по ве зу ју раз ли чи те еле мен те, или „сту бо ве”, ко ји се 
кроз то по ве зу ју и оја ча ва ју јед ни дру ге.

Ка да се си стем хо ри зон тал не од го вор но сти ство ри као део 
дру штве ног на по ра да се сма њи ко руп ци ја, та да он пред ста вља си-
стем дру штве ног ин те гри те та. Овај си стем има за циљ да рас по ре-
ди од го вор ност из ме ђу ор га на и гра на вла сти. Њи ма се ре гу ли ше 
су коб ин те ре са у јав ном сек то ру и он под ра зу ме ва од го вор ност, 
тран спа рент ност, пре вен ти ву и ка жња ва ње.

Ус по ста вља њем си сте ма дру штве ног ин те гри те та ко руп ци ја 
по ста је „ви со ко ри зич ни по ду хват” са „ма лом за ра дом”. Овај си-
стем те жи да спре чи да се ко руп ци ја уоп ште и де си, уме сто да се 
осла ња на ка жња ва ње на кон што је до ње до шло.

Из град ња не за ви сних и ја ких ин сти ту ци ја је дуг и му ко тр-
пан пут, али је ди ни на чин да се у бор би про тив ко руп ци је, као оп-
штем дру штве ном злу, по стиг не истин ски успех.

* 
* *

Ако по сма тра мо рас про стра ње ност ко руп ци је на свет ској ге-
о граф ској кар ти ви де ће мо да је она, са из у зет ком Ита ли је, Чи леа и 

10)  Шу ко вић, Да ни ло: „Ко руп ци ја у Ср би ји и ка ко је су зби ти“ у збор ни ку ра до ва 
„Cоцијални ка пи тал и дру штве на ин те гра ци ја“, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2006, 
str. 404.
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још не ко ли ко зе ма ља, нај ви ша у зе мља ма ко је су нај сла би је раз ви-
је не. Ве ро ват но је ве ћи на зе ма ља за па ла у за ча ра ни круг ко руп ци је 
и си ро ма штва, што је ве ро ват но и слу чај Ср би је. 

Ко руп ци ја је по пра ви лу ве о ма ви со ка и та мо где су ре форм-
ски про це си не у спе шни или ма ње успе шни. Ка ко је Ср би ја има ла 
не до пу сти вих про пу ста у спро во ђе њу ре фор ми, од ко јих до бар део 
ни је ре а ли зо ван ни до да нас, то се узро ци ње не ви со ке ко руп ци је 
не на ла зе са мо у ње ном те шком на сле ђу из по след њих де це ни ја 
про шлог ве ка, већ и у за о ста лим и не у спе шним ре фор ма ма по сле 
де мо крат ских про ме на.

Ко руп ци ја је сво је вр стан до дат ни по рез и ка ко смо по ка за-
ли у овом ра ду, по ве ћа ње ко руп ци је за је дан по ен на ска ли од 0 до 
10, зна чи сма ње ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја за 16%. То на-
рав но зна чи и су прот но, ако же ли мо да по ве ћа мо ди рект не стра не 
ин ве сти ци је мо ра мо и да сма њи мо ни во ко руп ци је. Ка ко су стра не 
ин ве сти ци је, у усло ви ма ка да је на ци о нал на за ду же ност до сти гла 
кри тич но ви сок ни во и не по сто ји рас по ло жи ва до ма ћа аку му ла-
ци ја, стра не ин ве сти ци је по ста ју из у зет но зна чај не за еко ном ски 
опо ра вак Ср би је. Ви со ка ко руп ци ја је озбиљ на за пре ка стра ним 
ин ве сти ци ја ма и еко ном ском раз во ју Ср би је.

Увек су у исто ри ји ин сти ту ци је, по себ но суд ство, би ле зна-
чај не за еко ном ски раз вој. Тре ба се са мо под се ти ти да је Адам 
Смит, ко ји се сма тра осни ва чем еко ном ске на у ке, пи сао у XVI II 
ве ку да су не са вр ше ност за ко на и не си гур ност ње го ве при ме не 
из у зет но огра ни ча ва ли тр го ви ну у оно вре ме. Ср би ја има ве ли ке 
про бле ме у раз во ју и ја ча њу ин сти ту ци ја, по себ но са пра во су ђем 
чи ја ре фор ма је за па ла у пра ви „ћор со как“. Од успе шно сти ре ви-
зи је про па ле ре фор ме пра во су ђа умно го ме ће за ви си ти из град ња 
сло бод ног и не за ви сног суд ства, што је на рав но је дан од кључ них 
усло ва за сма ње ње ко руп ци је и ства ра ња бо љег по слов ног ам би-
јен та. 

За Ср би ју је из у зет но ва жно, да би се из ву кла из за ча ра ног 
кру га ко руп ци је и си ро ма штва, да ра све тли 24 спор не при ва ти за-
ци је ко је је ис тра жи вао Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, а ко је је 
Европ ска уни ја по ста ви ла Ср би ји као им пе ра тив на ње ном пу ту ка 
учла ње њу у ЕУ. При ти сак ЕУ за су зби ја ње ко руп ци је у Ср би ји је 
зна ча јан са мо ако он ре зул ти ра из град њом не за ви сних и ста бил них 
ин сти ту ци ја, ко је ће би ти кључ на пре пре ка ко руп ци ји, с јед не, и 
сна жна по лу га еко ном ском раз во ју, с дру ге стра не.
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Resume
In this pa per, we analyze the highly com plex phe no me non of 

cor rup tion in terms of its im pact on eco no mic de ve lop ment. This pa-
per shows how gre at en de mic cor rup tion, which is pre sent in Ser bia, is 
espe ci ally da ma ging to the eco nomy and so ci ety, de stroying the in sti tu-
ti ons of the system and hin de ring eco no mic growth. It is analyzing the 
ex tent of the ne ga ti ve im pact of cor rup tion on in vest ment and growth, 
as well as the ef fects of cor rup tion on the bu si ness per for man ce of com-
pa ni es that ca rry out bri bery.

In par ti cu lar, it is con clu si vely esta blis hed that cor rup tion re du-
ces tax re ve nu es, in cre a ses ex pen di tu res of pu blic ser vi ces and wrongly 
di verts re so ur ces to the pri va te sec tor. It is esta blis hed the ne ga ti ve cor-
re la tion bet we en cor rup tion and growth. If the cor rup tion is put un der 
con trol of the of fi cial sta te in sti tu ti ons and in that way it works for the 
be ne fit of par ti cu lar rat her than the ge ne ral in te rest of so ci ety, then the re 
is a con di tion which the World Bank de fi nes as “sta te cap tu re”.

The pa per con ta ins a re vi ew of so me exam ples of qu an tifying 
eco no mic ef fects of cor rup tion, which in di ca te that cor rup tion is an ad-
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di ti o nal tax on that fo re ign in ve stors are very sen si ti ve. In cre a se cor rup-
tion by one po int on a sca le of 1 to 10, me ans re duc tion in fo re ign di rect 
in vest ment by 16%.

One of the qu e sti ons that this pa per de als with is the as ses sment 
of the ef fects of cor rup tion on the bu si ness per for man ce of com pa ni es 
that ca rry out bri bery. In con nec tion with this, cor rup tion is as so ci a ted 
with a set of po li ti cal and re gu la tory fac tors such as the si ze of the pu-
blic sec tor, autoc ra tic go vern ment, low re gu la tion and low eco no mic 
com pe ti tion, as well as a set of cul tu ral va ri a bles, such as the low le vel 
of pu blic trust, no pro te stant po pu la tion, etc. 

The main fin dings of this study sho wed that high le vel of cor-
rup tion and fa i led re forms go to get her. The re fo re, a ra di cal chan ge in 
the eco no mic re forms is ne ces sary con di tion for Ser bia to ac hi e ve tan-
gi ble re sults in its fight aga inst cor rup tion. In ad di tion, an ag gra va ting 
cir cum stan ce to Ser bia is the fact that over the last de ca de, due to the 
lar ge in cre a se in po verty and so cial stra ti fi ca tion, the mid dle class lar-
gely di sap pe a red and to ok the po or layer. Only a strong mid dle class 
can ma ke po li ti cal pres su re on the po li ti cal struc tu re to be con si stent in 
its fight aga inst cor rup tion and its fight for free and bu ild strong in sti tu-
ti ons, what re pre sent a key re qu i re ment to ac hi e ve suc cess in the fight 
aga inst cor rup tion.

A spe cial emp ha sis of the work is gi ven to the pos si ble and ne-
ces sary fight aga inst cor rup tion which sho uld be re du ced in a so ci ally 
ac cep ta ble li mits and in that way stop ped to be a ma jor ob stac le to 
eco no mic and so cial de ve lop ment. In the end, ta king in to ac co unt the 
ca u ses of cor rup tion, this pa per in di ca te pos si ble me a su res for its sup-
pres sion.
Keywords: cor rup tion, eco no mic de ve lop ment, in sti tu ti ons, in for mal ta xes, the 

mid dle class
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