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КОРУПЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ*

Сажетак
Ко руп ци ја у ЕУ је у успо ну и учи ни ла да се то ком по след ње 

три го ди не ште та са 120 ми ли јар ди по ви си на 328 ми ли јар ди евра. 
Ис тра жи ва ње Ан ти ко руп циј ске агенцијe Европ ске уни је, као и ди-
рек то ра та прав де ЕУ, са др жи и по дат ке из по ли ци је и ту жи ла штва 
Уни је да је „због зло у по тре бе по ло жа ја и ко руп ци је“ 2013. го ди не 
под не се но 67 800 при ја ва. То је ре кор дан број у исто ри ји ЕУ. Шеф 
ге не рал ног ди рек то ра та прав де у струк ту ри Европ ске ко ми си је Ф. 
Ле Бај (Françoise Le Bail) уве ре на је да се у тим про це си ма ра ди о 
ми ли јар да ма евра. Ипак, те шко је про це ни ти та чан ни во ко руп ци-
је у ЕУ, јер Уни ја че сто не ма ком пе тен ци је да ис тра жу је од ре ђе не 
слу ча је ве, већ ис кљу чи во на ци о нал не др жа ве. За то су, ис ти че Ле 
Ба јо ва, на ша са зна ња са мо „врх ле де ног бре га“ и по чет нич ка. 

По ред то га, у Европ ској уни ји је, еви дент но је из зва нич-
них до ку мен та, за по чет про цес за ме не пој ма ко руп ци ја син таг мом 
„на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, од но сно „на мер но не е фи ка сни 
ме на џер“. Уво ђе ње но вог тер ми на прав да се „по ли тич ком ко рект-
но шћу“.
Кључ не ре чи: Ко руп ци ја, „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, Европ ска 

уни ја, де мо кра ти ја, ин те гра ци је, по ли тич ка ко рект ност 

У ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња гра ђа на Европ ске уни је од 
2009. го ди не, од 75 до 79 од сто ис пи та ни ка сма тра ју да глав ни про-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије.
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блем Уни је ни је еко ном ска кри за и не за по сле ност, већ ко руп ци ја.1) 
Пре ма по след њем ис тра жи ва њу „Евро ба ро ме тра“ из 2012. го ди не, 
74 од сто гра ђа на Уни је при ме ћу је раст ко руп ци је.2) Но, оно што је 
по себ но обес хра бру ју ће је сте став ве ћи не гра ђа на Уни је да по бе да 
над ко руп ци јом ни је мо гу ћа (став 70 од сто ис пи та ни ка), при че му 
чак 67 од сто Евро пља на ве ру је у то да је ко руп ци ја део би зни са и, 
шта ви ше, кул ту ре сва ке др жа ве.3) Због то га ни су рет ки ис тра жи ва-
чи ко ји за кљу чу ју: „Са си гур но шћу се мо же утвр ди ти да је да нас 
ко руп ци ја гло бал ни фе но мен и је дан од нај ве ћих про бле ма вре ме-
на у ко јем жи ви мо и мо дер ног дру штва уоп ште.“4)

Ан ке ти ра ни гра ђа ни су ме ђу ко рум пи ра не про фе си је Уни-
је по ред по ли ти ча ра име но ва ли по ли ци ју (30 од сто ан ке ти ра них 
су из ја ви ли да су да ли ми то), за тим др жав не чи нов ни ке (пе ти на 
ис пи та ни ка је из ја ви ла да је да ла ми то ка ко би до би ли од лу ке и 
ре ше ња), за тим су ди је (14 од сто), по том сле де ле ка ри и тр жи шни 
ин спек то ри.5)

КОРУПЦИЈА И ДЕМОКРАТИЈА

Ко руп ци ја се као по јам и као прак са ја вља тек у дру гој по-
ло ви ни XX ве ка, тач ни је са раз во јем де мо кра ти је6) по сле Дру гог 
свет ског ра та7), ка да ко руп ци ја по ста је ме ђу на род ни про блем. Кор-
по ра ци је су у том пе ри о ду, по себ но на За па ду, за по че ле под ми ћи-

1) „Са мая кор рум пи ро ван ная про фес сия в стра нах Евро пе й ско го Со ю за – про фес сия по-
ли ти ка“, http://www.d-in struk ciya.ru/sta ti-o-ra bo te/sa maya-kor rum pi ro van naya-pro fes siya-
v-stra nach-evro peysko go-so i u za-pro fes siya-po li ti ka 

2) Ан тон Ку ли ков, „И сно ва о кор руп ции. Те пе рь о евро пе й ской“, http://www.prav da.ru/po-
li tics/par ti es/ot her/17-02-2012/1108488-cor rup tion-0 /17.02.2012 

3) „Ис сле до ва ние: Кор руп ция оста ет ся глав не й шей про бле мой в стра нах Евро со ю за“, 
http://www.apsny.ge/2012/pol/1329770631.php

4) Te na Tar le, „Ko rup ci ja u jav noj upra vi“, Pravnik,No 79, Za greb, 2004, str. 129.

5) Ан тон Ку ли ков, „И сно ва о кор руп ции. Те пе рь о евро пе й ской“, http://www.prav da.ru/po-
li tics/par ti es/ot her/17-02-2012/1108488-cor rup tion-0 /17.02.2012

6) Ви ди: Sla ven Ra vlić, „Iz vo ri po li tič ke ko rup ci je u de mo krat skom po ret ku: o stra nač koj ko-
rup ci ji“, ZbornikPravnogfakulteta, No 6, Za greb, 2010, str. 1241. 

7) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Куповинадржаве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 9-29. Овим про бле мом ба ви ли смо се и у књи га ма Откривањедржаве(по-
себ но o пи та њу „де мо кра ти ја – про па ло сред ство ге о по ли тич ког ути ца ја“), Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 22-27. и Политичкамодернизација, (пи та ње 
„Шта ни је у ре ду са де мо кра ти јом?“) Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 
43-52. Та ко ђе и на ру ском, „Что не в по ряд ке с де мо кра ти ей?“, Ученыезаписки Че ре по-
вец ко го го су дар стве ног уни вер си те та, Че ре по вец, No 1, 2010, стр. 8-11. Упор.: Пе тер 
Ко ва чич – Пер шин, „Эко но ми че ский кри зис и за пад ная де мо кра тия“, ВестникЧерепо-
вецкогогосударственногоуниверситета, Че ре по вец, No 1, 2010, str. 68-75.
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ва њем др жав них чи нов ни ка, а с по ја вом гло ба ли за ци је ова штет на 
дру штве на по ја ва не га тив но ути че на раз вој мно гих др жа ва и на ро-
да. Ко руп ци ја је, пре ма ми шље њу не ких ауто ра, „нор мал на де лат-
ност у ка пи та ли зму“, од ко је је мо гу ће из ба вље ње „са мо сло мом 
си сте ма“,8) јер ка ко вре ме од ми че ко руп ци ја се са мо уве ћа ва. Ов де 
тре ба на ве сти и ми шље ње Иго ра Ла у та ра, ко ји сма тра да је ко руп-
ци ја ро ђе на и од не го ва на на За па ду, због си сте ма вред но сти ко ји 
за по ве да чо ве ку да се обо га ти по сва ку це ну.9) Не ки ауто ри, опет, 
иро нич но кон ста ту ју да је „спек такл ко руп ци је ви тал на стра на де-
мо кра ти је“, јер има за ба вљач ку, пе да го шку и функ ци ју ка тар зе.10) 
Но, без об зи ра на иро ни ју или ра ци о нал ност, чи ње ни ца је да је 
ко руп ци ја по ста ла је дан од глав них по ли тич ких про бле ма у XXI 
ве ку, што при зна ју чак и аме рич ки ауто ри, ко ји су ло јал ни по сто је-
ћем по ли тич ком по рет ку.11)

 У том сми слу, ко руп ци ја је из гле да веч на те ма де мо крат ских 
по ре да ка и гло ба ли за ци је, јер ка ко све до че исто ри ча ри ни је би ла 
акут ни про блем мо нар хи ја. Но, да нас се де мо крат ски ре жи ми су о-
ча ва ју са ко руп ци јом, ре кло би се, не ви ђе них раз ме ра. Због то га се 
о овом про бле му и до ста, мо жда и пре ви ше, пи ше а да ипак не ма 
ре зул та та. Шта је, да кле, но во по пи та њу ко руп ци је у ЕУ па да ова 
те ма за вре ђу је но ву па жњу?

„НАМЕРНО НЕЕФИКАСНИ МЕНАЏЕР“

У Европ ској уни ји је, што је еви дент но из зва нич них до ку-
мен та, за по чет про цес за ме не пој ма ко руп ци ја (со фи сти ци ра ном) 
син таг мом „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“, од но сно за под ми-
ће ног „не е фи ка сни ме на џер“, а уво ђе ње но вог тер ми на се прав-
да „по ли тич ком ко рект но шћу“.12) Тер мин „на мер но не е фи ка сни 
ме наџ мент“ пр ви пут је упо тре бљен од ис тра жи вач ке гру пе Pri-
ce wa ter ho u se Co o pers EU and Ecorys, ко ја је ана ли зи ра ју ћи, 2010. 
го ди не, тро ше ње нов ца из фон до ва ЕУ до шла до по да тка да су те 
го ди не рас по ла га ли са 2406 ми ли јар ди евра, а да од то га на „на-
мер но не е фи ка сни ме наџ мент“ от па да 18 од сто. Исти ис тра жи ва-

8) „Евро ин те гра ция: кор руп ция в Евро пе - вам и не сни ло сь та кое!”, 15.09.2013, http://xn--
b1ag hloc dtie.com/news/21585.html

9) Иго рь Ла у тар, „В Евро со ю зе во ру ют тре ть бюд же та“, 30 сен тя бря 2013, http://ru-an.in fo/ 

10) Jean Ba u dril lard, “Le mi ro ir de la cor rup tion“, Liberation, 19/02/1996.

11) Ви ди: Chri stian Caryl, „The Cor rup tion Pan de mic”, ForeignPolicy, 08/11/2012 12:44

12) Ан тон Шан до ров, „Кор руп ция в сти ле евро“, http://www.nvspb.ru/tops/kor rup ciya-v-sti le-
evro-52543
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чи ука зу ју и на то да је то 20 од сто бру то на ци о нал ног до хот ка 
(БНД) свих др жа ва ЕУ, ко је „па три ци ји Но вог Ри ма“ (чи нов ни ци) 
го ди шње оду зму фон до ви ма. Др жа ве у ко ји ма се нај ви ше тро ши 
на „на мер но не е фи ка сни ме наџ мент“ су Фран цу ска, Ма ђар ска, Хо-
лан ди ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Ру му ни ја, Шпа ни ја и Ита ли ја, где на 
го ди шњем ни воу „не е фи ка сни ме на џе ри“ при сво је од 1,4 до 2,4 
ми ли јар де евра.13) 

Нај ко рум пи ра ни ји у ЕУ су по ли ти ча ри, пре ма са зна њи ма не-
вла ди ног сек то ра у ЕУ. Нај ма ње ко рум пи ра ни по ли ти ча ри су они 
ко ји до ла зе из Дан ске и Швед ске, а нај ко рум пи ра ни ји Гр ци и Бу-
га ри. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи но вим скан да ли ма ен гле ских по ли ти-
ча ра, а у ве зи са ко руп ци јом, они пре те да угро зе по зи ци је грч ких 
и бу гар ских по ли ти ча ра. Бри сел ска би ро кра ти ја, у са рад њи са не-
ким на ци о нал ним вла да ма, да би по ка за ла јав ном мње њу да не што 
пред у зи ма, по че ла је у окви ру бор бе са ко руп ци јом про це су и ра ње 
чак и пред сед ни ка др жа ва, пре ми је ра и ми ни ста ра. 

Мо жда је бри сел ску би ро кра ти ју на ова кав обра зац по на ша-
ња на те ра ло и то што је ко руп ци ја у ЕУ омо гу ћи ла да се то ком 
по след ње три го ди не ште та са 120 ми ли јар ди по ви си на 328 ми ли-
јар ди евра.14) Упра во овај по да так је об ја ви ла европ ска ин сти ту ци-
ја „The EurAc tiv“, као зва нич ни по да так. Ис тра жи ва чи Бер лин ске 
шко ле упра вља ња Херт и Фон да Бер телс ман ви де ди рект ну ве зу 
из ме ђу ни воа ко руп ци је и бу џет ског де фи ци та др жа ва ЕУ, што се 
по себ но ви ди на при ме ри ма Ита ли је и Грч ке.15) Ина че, нај ко рум пи-
ра ни ја др жа ва Европ ске уни је је, пре ма на ла зу Tran spa rency In ter-
na ti o nal, Грч ка.16)

ПРОЦЕСИ ПРОТИВ ЕУ ПОЛИТИЧАРА

Кра јем но вем бра 2013. го ди не суд у Ха но ве ру је са слу шао 
пр ве све до ке у про це су про тив бив шег пред сед ни ка не мач ке Кри-
сти а на Вул фа, ко ји је оп ту жен за ко руп ци ју док је био на че лу др жа-

13)  Исто. 

14) Пре ма: Сер гей Гор ди ен ко: „Да же за пад ные эк спер ты при зна ли, что в Евро со ю зе про цве-
та ет кор руп ция“, http://kpu-ch.com/news/ser gej_gor di en ko_daz he_za padnye_ehksperty_
pri zna li_chto_v_evro so ju ze_pro cve ta et_kor rup ci ja/2013-04-15-2124, 

15) Исто. 

16) „Tran spa rency-Ran king: Kor rup tion in Kri sen land Spa nien nimmt dra stisch zu”, DerSpiegel, 
03/12/2013
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ве.17) Ра ди се о 28 слу ча је ва у ко ји ма је бив ши не мач ки пред сед ник 
узео но вац да би „зло у по тре бом вла сти“ раз ли чи тим ком па ни ја-
ма и ли ци ма омо гу ћио да до би ју тра же не услу ге или при ви ле ги је. 
Ов де ва ља под се ти ти на то да су пре ми је ри Сло ве ни је и Хр ват ске 
та ко ђе по истом осно ву оп ту же ни, а да ли ста ти ме ни је ис цр пље на.

За јед нич ко свим оп ту жни ца ма за ко руп ци ју у Уни ји, је сте то 
да је ве ли ка ште та ко ју су по ли ти ча ри на не ли бу џе ту др жа ве, што 
ка да се све са бе ре да је фан та стич не су ме. Ан ти ко руп циј ска аген-
ци ја Европ ске уни је (OLAF) пред ста ви ла је ис тра жи ва ње у ко ме, 
из ме ђу оста лог, пи ше: „Гу би так Европ ске уни је због ко руп ци је на 
го ди шњем ни воу из но си 323 ми ли јар де евра, што пред ста вља јед-
ну тре ћи ну пред ло же ног сед мо го ди шњег бу џе та од 2014. до 2020. 
го ди не.18) Ово са зна ње ба ца са свим дру га чи је све тло на ко руп ци-
ју на це ло куп ном За па ду (САД и Европ ска уни ја), јер ко руп ци ја у 
дру гим зе мља ма пред ста вља тек ма ли део за пад не.19) 

Евро скеп ти ке ови по да ци на во де на за кљу чак да овим па да 
ма ска да је ЕУ уре ђе на асо ци ја ци ја ко ја се успе шно бо ри про тив 
ко руп ци је, па као екс клу зи ван по да так на во де чи ње ни цу „јој ра чу-
ни ни су по твр ђе ни 17 го ди на за ре дом због ми ли јар ди из гу бље них 
у пре ва ра ма и ра сип но сти“.20)

Да би се схва тио ни во ко руп ци је у ЕУ по треб но је са ку пи ти 
раз ли чи те по дат ке европ ских ин сти ту ци ја и аген ци ја, ко је се ба ве 
пи та њи ма ко руп ци је. Спо ме ну то ис тра жи ва ње Ан ти ко руп циј ске 
аген ци ја Европ ске уни је, као и ди рек то ра та прав де ЕУ са др же и 
по дат ке из по ли ци је и ту жи ла штва Уни је да је „због зло у по тре бе 
по ло жа ја“ и ко руп ци је 2013. го ди не под не се но 67 800 при ја ва.21) 
То је ре кор дан број у свој исто ри ји ЕУ. Ни ски ни во ко руп ци је у 

17) Ми трич Дми три ев, „Кор руп ция на За па де“, http://ex pert.ru/2013/11/22/an ti kor rup tsi-
onnyij-mif/

18) Исто. 

19) На при мер, у САД ме ди ји упра во у но вем бру пи шу о ве ли кој афе ри те шкој шест ми-
ли јар ди до ла ра, а чи ји су ак те ри ви со ка по ли тич ка ели та и ста нов ни ци Бе ле ку ће. Ри та 
Кран двел, ру ко во ди алц фи на сиј ске слу жбе гра да Дик со на (Или но ис), за се дам го ди на 
ра да, узи ма ла је го ди шње де вет од сто град ског бу џе та и пре ба ци ва ла на свој ра чун, што 
је на кра ју из но си ло 30 ми ли о на до ла ра. Од по чет ка 2013. го ди не до но вем бра исте го-
ди не, ухап ше но је због ко руп ци је укуп но 2320 др жав них чи нов ни ка САД, раз ли чи тог 
ни воа, од то га 678 је оп ту же но „за по себ но те шку ко руп ци ју“. 

20) „De set ma snih la ži o Europ skoj uni ji“, http://www.hrhb.in fo/con tent.php?r=1524-De set-ma-
snih-la%C2%9Ei-o-Europ skoj-uni ji (03-01-2012).

21) Ово ни је из не на ђу ју ће ка да, пре ма слу жбе ним по да ци ма, у ЕУ има ве ли ки број би ро-
кра та. Са мо у Европ ској ко ми си ји ра ди око 38.000 љу ди. У пар ла мен ту ЕУ ко ји има 
пре ко 700 по сла ни ка, ра ди још 6000 њу хо вим по моћ ни ка (у Ге не рал ном се кре та ри ја ту). 
У Ге не рал ном се кре та ри ја ту Ве ћа ЕУ ра ди пре ко 3500 љу ди. На њих гра ђа ни из два ја-
ју 1.147.885.101616 евра го ди шње. Прeма „De set naj ve ćih la ži o Europ skoj uni ji“, http://
europ ska u ni ja.yola si te.com
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ЕУ, јед ном реч ју, бај ка је за ма лу де цу. Шеф ге не рал ног ди рек то-
ра та прав де у струк ту ри Европ ске ко ми си је Ф. Ле Бај (Françoise Le 
Bail) уве ре на је да се у тим про це си ма ра ди о ми ли јар да ма евра. 
Ипак, про це ни ти та чан ни во ко руп ци је у ЕУ је те жак за да так, јер 
Уни ја че сто не ма ком пе тен ци је да ис тра жу је од ре ђе не слу ча је ве, 
већ ис кљу чи во на ци о нал не др жа ве ко је чи не ову гло ба ли стич ку 
тво ре ви ну. За то су, ис ти че Ле Ба јо ва, на ша са зна ња са мо „врх ле-
де ног бре га“ и по чет нич ка. Са овом оце ном се сла же и ру ко во ди-
лац OLAF-а Ђо ва ни Ке слер, ко ји ис ти че да на ци о нал не др жа ве у 
си сте му Европ ске уни је че сто пред ста вља ју пре пре ку и за шти ту 
за љу де уме ша не у ко руп ци ју. Ипак, ов де тре ба би ти опре зан, јер 
пре ма дру гим по да ци ма, ЕУ има овла шће ња да де лу је на под руч-
ју ан ти ко руп ци о не по ли ти ке у скла ду са па ра ме три ма утвр ђе ним 
СпоразумомофункционисањуЕУ. По ред то га, усво јен је од стра не 
Европ ског пар ла мен та Штокхолмскипрограм2009. го ди не, ко јим 
је Европ ска ко ми си ја до би ла по ли тич ки ман дат за ме ре ње на по ра 
у бор би про тив ко руп ци је и за раз вој све о бу хват не ан ти ко руп ци о-
не по ли ти ке ЕУ у са рад њи са GRE CO-om (Gro up of Sta tes Aga inst 
Cor rup tion) ко јег је осно ва ло Ве ће Евро пе.22)

На рав но, ов де ва ља по ста ви ти пи та ње ни је ли у то ме сми сао 
уве ћа ва ња, од но сно не е фи ка сно сти бор бе про тив ко руп ци је – да ља 
гло ба ли за ци ја и од у зи ма ње су ве ре ни те та на ци о нал ним др жа ва ма. 

И сам рад Европ ске ко ми си је је оба ви јен ве лом тај не, јер 
ра ди „без па пи ра, док рад ве ли ког бро ја по лу тај них ко ми си ја и 
европ ских ко ми те та уоп ште и ни је мо гу ће кон тро ли са ти. У Европ-
ској ко ми си ји не по сто ји над зор над рас по де лом нов ца, али ни уну-
тра шња кон тро ла.23)

Та ко ђе они ко ји ко рум пи ра ју пред став ни ке Уни је и на ци о-
нал них др жа ва из у зет но се тру де да ин фор ма ци је о ко руп ци ји не 
за вр ше у ме ди ји ма, чак по це ну уни ште ња кон крет ног ме ди ја или 
ње го вом ку по ви ном. Ипак, скан да ли са ко руп ци јом по тре са ју Уни-
ју. 

Го ди не 2011. Европ ску уни ју је по тре сао но ви скан дал. Но-
ви на „Daily Te le graph“ је об ја ви ла чла нак ка ко су ли ца на др жав ној 
слу жби кра ли но вац из бу џе та Европ ског пар ла мен та (1,5 ми ли јар-
ди ен гле ских фун ти). Бри сел ска би ро кра ти ја је пр во по ку ша ла да 
за та шка слу чај, а по том је кре ну ла „у бор бу про тив ко руп ци је“, ко-
ја се за вр ши ла од у зи ма њем пу но моћ ја не ким чи нов ни ци ма да са-

22) „Bor ba pro tiv ko rup ci je u EU“, http://www.an ti ko rup ci ja.hr/De fa ult.aspx?art=1188

23) Да у Европ ској уни ји за и ста по сто ји мо гућ ност ра сип нич ког по на ша ња све до чи и чла-
нак „De set naj ve ćih glu po sti na ko je EU tro ši no vac Euro plja na“, http://europ ska u ni ja.yola si-
te.com/10-naj ve ćih-glu po sti.php
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ми се би пот пи су ју днев ни це и дру ге при на дле жно сти. Исте го ди-
не, но ви на ри „Sun day Ti mes-а“ су об ја ви ли ре зул та те ис тра жи ва ња 
о то ме ко ли ко чи нов ни ци из Бри се ла по ма жу у ло би ра њу ин те ре са 
не ких љу ди и ком па ни ја. На „уди цу“ су се упе ца ли (бив ши) ми ни-
стар спољ них по сло ва Сло ве ни је Зо ран Та лер, (бив ши) ми ни стар 
спољ них по сло ва Аустри је Ернст Штра сер и (бив ши) пре ми јер Ру-
му ни је Адри ан Се ве рин, по твр див ши да ра де у ин те ре су ло би ја.

Ни 2012. го ди на ни је би ла дру га чи ја, на и ме до јав но сти је 
опет до шао од јек ве ли ког скан да ла, а ко ји се од но сио на би ро кра-
ти ју у Европ ској уни ји. Глав ну уло гу има ла је глав ни ре ви зор Уни-
је Мар та Ан дре а сен, ко ја је од би ла да ста ви пот пис на за вр шни ра-
чун бу џе та Уни је за 2001. го ди ну. Раз лог је тај што за вр шни ра чун 
ни је ура ђен по ва же ћим фи нан сиј ским стан дар ди ма, а чи нов ни ци 
уни је су, по ред то га, има ли мо гућ ност да ано ним но ме ња ју по дат ке 
у за вр шном ра чу ну. Ана ли зом до ку мен та ни је би ло мо гу ће утвр ди-
ти ка ко је тро шен но вац из бу џе та ЕУ, а бри сел ски ди рек то рат ни је 
мо гао да уђе у траг за 620 000 ра чу на пла ће них 2001. го ди не. Ре ви-
зо ри су ја сно ста ви ли до зна ња да је нај ма ње пет од сто европ ског 
бу џе та не ста ло у не по зна том прав цу (тач ни је не по зна тим џе по ви-
ма и ра чу ни ма). 

Европ ска ко ми си ја је по том сме ни ла са ду жно сти са ве сну 
Мар ту Ан дре а сен. 

Ина че, до ско ро се сма тра ло да ка да је Евро па у пи та њу, да 
ко руп ци је не ма у Не мач кој, Бел ги ји, Хо лан ди ји, Че шкој, Сло вач-
кој, Швај цар ској, Нор ве шкој, Швед ској и Дан ској, док ко руп ци ја у 
раз ли чи тим фор ма ма по сто ји у Фран цу ској, Шпа ни ји, Пор ту га ли-
ји, Ита ли ји, др жа ва ма бив ше Ју го сла ви је, при бал тич ким др жа ва-
ма, Ма ђар ској, Ру му ни ји, Бу гар ској, Грч кој, итд.24)

Не вла ди на ор га ни за ци ја „Тран спе рен си Ин тер нешнл“ 
(„Tran spa rency In ter na ti o nal“) сва ке го ди не пред ста вља тзв. Ин декс 
ко рум пи ра но сти др жа ва и сма тра се “про за пад ном” ор га ни за ци-
јом. Го ди не 2010, пре ма на ла зу ове ор га ни за ци је, на при мер, Дан-
ска, Син га пур и Но ви Зе ланд ни су има ли слу ча је ве ко руп ци је. Но, 
ка да су у пи та њу европ ске др жа ве би ло је мно штво ме то до ло шких 
про бле ма, јер ко руп ци ја др жав них чи нов ни ка, у сми слу да до не су 
ова кву или она кву од лу ку, ни је мо гла би ти ре ги стро ва на. Јед но-
став но, европ ски си стем уве за но сти и за тво ре ност од но са би зни са 
и дру штве них де лат ни ка ни је омо гу ћа вао ствар ни увид,25) а нај ве ћи 
про блем је био што по сто ји од су ство кон тро ле уви да у да ро ва ња 

24) А. А. Ка здым, „Кор руп ция по-евро пе й ски”, http://www.kon ti nent.org/ar tic le_
rus_5139ad25793f7.html

25)  Исто. 
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од стра не по слов них љу ди и кор по ра ци ја по ли тич ким пар ти ја ма. У 
том сми слу не ма ни ка квих огра ни че ња ни кон тро ле чак ни у др жа-
ва ма по пут Швај цар ске, скан ди нав ским др жа ва ма и слич но. Због 
то га на ла зи „Тран спе рен си Ин тер нешнл“ и скан да ли у ЕУ по ве за-
ни са ко руп ци јом ни су са гла сни. 

Сле де ћи про блем је оза ко ње ност „ло би ра ња“, јер гра ђа ни 
не ма ју мо гућ ност уви да и са зна ња о то ме да је не ка од лу ка до не-
се на на осно ву ло би ра ња, а та кве од лу ке до но се пар ла мен ти, вла-
де и дру ге др жав не ин сти ту ци је и по је дин ци. Ло би ра њем се мо же 
чак обез бе ди ти и да пар ла мент усво ји од ре ђен за кон по же љи не ке 
ком па ни је или бо га тог по је дин ца. Због то га су глав ни про бле ми са 
ко руп ци јом у Европ ској уни ји исти за све др жа ве. 

Струч ња ци „Тран спе рен си Ин тер не шнал“ та ко ђе упо зо ра ва-
ју на ло би ра ње као ме тод ле гал не ко руп ци је. Са мо шест др жа ва 
Уни је има за ко не ко ји ре гу ли шу ло би ра ње (Фран цу ска, Не мач ка. 
Ли тва ни ја, Пољ ска, Сло ве ни ја и Ве ли ка Бри та ни ја). У свим оста-
лим др жа ва ма ло би сти има ју не ве ро ва тан про стор да ути чу на од-
лу ке др жав них функ ци о не ра,26) чи ме се но вац ску пљен по ре зи ма и 
так са ма сли ва у при ват не ру ке и у џе по ве ма ле гру пе љу ди. Ви со-
ки ри зи ци по ве за ни са ко руп ци јом су за па же ни у Бел ги ји, Че шкој, 
Фран цу ској, Не мач кој, Грч кој, Ма ђар ској, Ита ли ји, Хо лан ди ји, 
Сло ве ни ји и Швај цар ској, јер ни је ре гу ли сан кон фликт ин те ре са 
при усва ја њу за ко на. 

Иста не вла ди на ор га ни за ци ја, „Тран спе рен си Ин тер не шнал“ 
је 2012. го ди не спро ве ла ис тра жи ва ња у Европ ској уни ји, на осно-
ву ко га је на пи сан ре фе рат за Европ ски пар ла мент, у ко ме је кон-
ста то ва но да су у скан да ле са ко руп ци јом уме ша ни и пред сед ни ци 
др жа ва, пре ми је ри, ми ни стри, али и ни жи др жав ни чи нов ни ци. И 
све је ма ње раз ли ке од тра ди ци о нал но под ло жни јег ко руп ци ји ју га 
и оста лих де ло ва Уни је, јер је овом по ша сти чак и Се вер об у хва ћен, 
ко ји је ва жио за остр во без ко руп ци је. Ве о ма ви сок по сто так ко-
руп ци је је и у Хо лан ди ји, док у Швај цар ској и Швед ској од су ству је 
прав на ре гу ла ти ва за ову област, по себ но за по ли тич ке пар ти је. У 
Фран цу ској и Бел ги ји већ не мо гу да иза ђу на крај са ко руп ци јом, 
јер све ме ре се по ка зу ју не е фи ка сним. Пре ма на ла зи ма „Тран спе-
рен си Ин тер не шнал“, у Европ ској уни ји де лат ност ло би ста је пре-
кри ве на ве лом тај не. Не по сто ји још ни спи сак ло би стич ких гру па, 
ко ји се бо ре за кон крет не ин те ре се од ре ђе них по слов них љу ди или 
ком па ни ја. 

Пре ма по да ци ма пор та ла „Ру ска Не мач ка“, ко руп ци ја је у ЕУ 
до сти гла не ве ро ват не окви ре. Мно го број ни фон до ви се го ди на ма 

26)  Исто. 
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пљач ка ју, а да ни ко од над ле жних ни је пред у зео не што да то спре-
чи.27) До ду ше, ако је за уте ху, струч ња ци су одав но упо зо ра ва ли 
на ову чи ње ни цу, али их је ма ло ко од над ле жних чуо. По ред кра-
ђе и ко руп ци је, тре ћа став ка у ис кр слом скан да лу је бе сми сле но 
тро ше ње нов ца из европ ских фон до ва. На и ме, ис тра жи ва чи гру пе 
Pri ce wa ter ho u se Co o pers EU and Ecorys су ана ли зи ра ли 192 слу ча-
ја рас по де ле нов ца и до шли до по да тка да је тач но по ло ви на нов-
ца не ста ла „као очи глед на ко руп ци ја“, од но сно нај ве ро ват ни је као 
„по сле ди ца ко руп ци је“.28) 

„Тран спе рен си Ин тер не шнал“ је, сво јом ме то до ло ги јом, ме-
рио ко руп ци ју у 25 др жа ва ЕУ 2012. го ди не и до шао до по да та ка 
да у свим тим др жа ва ма по сто ји ко руп ци ја, али раз ли чи тог ни воа 
и оби ма.29) Ауто ри сту ди је ука зу ју на то да др жав ни чи нов ни ци у 
ЕУ мо гу да из бег ну од го вор ност за сво је по ступ ке, те на ме шта ју 
тен де ре (за јед но са по слов ним љу ди ма) или ути чу на др жав ну по-
ли ти ку та ко да омо гу ћа ва ју ко рист од ре ђе ним љу ди ма или ком па-
ни ја ма, на рав но и се би. Пар ла мен ти, при то ме, уоп ште ни су у ста-
њу да до не су аде кват не по прав ке за ко на или усво је „од бра на шке“ 
ан ти ко руп тив не за ко не. 

У ЕУ не ма ју од го вор ко кра де но вац из бу џе та и фон до ва 
Уни је, али очи глед но и не же ле да зна ју, јер је пред лог ше фа Ан ти-
ко руп ци о не аген ци је ЕУ, Ке сле ра да се уве де Европ ска кан це ла ри-
ја за ис тра жи ва ње ми та и ко руп ци је од би јен од европ ских пар ла-
мен та ра ца, при че му су пред ња чи ли по сла ни ци из Ру му ни је. 

У мно гим др жа ва ма Уни је ка мен спо ти ца ња је за кон о ло-
би ра њу и за ко ни о „whi stle blow“ pro tec tion – за шти ти оних ко ји 
при ја ве ко руп ци ју. 

БОРБА СА КОРУПЦИЈОМ

Чи ње ни ца је да ис ку ства не ких др жа ва, по пут Син га пу ра, 
Хонг Кон га, Пор ту га ли је и Швед ске, ука зу ју на то да по сто је пе-
да го шке ме то де, али и ме ре у обла сти ме наџ мен та, ко је до при но се 
сма ње њу ко руп ци је у свим сег мен ти ма дру штва. Ту глав ну уло гу 
има вас пи та ње за истин ске вред но сти.30) Анар хи сти има ју пред лог 

27) Юрий Юрь ев, Кор руп ция в евро пе й ских струк ту рах: мне ния - ИА REX, 13. нов. 2013, 
http://ur-2222.li ve jo ur nal.com/1650027.html

28)  Исто.

29)  „Евро па в се тях кор руп ции“, 06-08-2012, http://kprf.ru/in ter na ti o nal/107034.html

30) Ко руп ци ја на ру ша ва основ на људ ска пра ва и људ ско до сто јан ство, као и рав но прав ност. 
Истин ски вас пи та ни љу ди су ин те грал не мо рал не лич но сти, те мо гу би ти до бар пу то каз 
за пре ва зи ла же ње про бле ма. На жа лост, све ви ше ин сти ту ци ја се ли ша ва вас пит не функ-
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да се уки ну др жа ве, сма тра ју ћи да он да не би ни би ло ко руп ци је.31) 
Ме ђу тим, ве ли ко је пи та ње да ли би чо ве чан ство на по сто је ћем ни-
воу раз во ја мо гло да жи ви без др жа ве. 

Осим рас пу шта ња ор га на вла сти, по сто је и три раз ра ђе на 
при сту па бор би са ко руп ци јом. Пр во, по о штра ва ње за ко на и њи-
хо ва до след на при ме на, чи ме се по ве ћа ва страх од ка зни. Дру го, 
мо гу ће је ство ри ти еко ном ски по ре дак ко ји до зво ља ва пред став ни-
ци ма др жа ве да уве ћа ва ју сво ју до бит, а да не на ру ша ва ју пра ви ла 
и за ко не. То зна чи прак тич но ле га ли зо ва ти ко руп ци ју. Тре ће, по ве-
ћа ти зна чај тр жи шта и кон ку рен ци је, чи ме се ума њу је по тен ци јал-
на до бит од ко руп ци је. 

У све му то ме ва жну уло гу има и уну тра шња кон тро ла, тј. 
обу ка и при ти сак на пред став ни ке др жа ве да сво је оба ве зе оба вља-
ју ко рект но и по за ко ну. У том си сте му ва жну уло гу има спо ме-
ну та уну тра шња кон тро ла над сва ким др жав ним пред став ни ком. 
По себ но је ва жно кон тро ли са ти пред став ни ке из вр шне вла сти ко ји 
на ла зе на чи на да пот чи не ин сти ту ци је пра ва (ту жи ла штво, по ли-
ци ју и су до ве), али и би ро крат ски апа рат др жа ве. Упра во уну тра-
шња кон тро ла мо же да по мог не очу ва њу де ла ауто но ми је спо ме ну-
тих ин сти ту ци ја. Али, ту је и спо ља шња кон тро ла, а у том сми слу 
је нај е фи ка сни ја сло бо да го во ра и ме ди ја. Без об зи ра на ви со ке 
прав не стан дар де и со ци јал ни раз вој, ста нов ни ци ЕУ сма тра ју ко-
руп ци ју јед ним од нај ве ћих и нај ва жни јих про бле ма европ ских др-
жа ва, чла ни ца Уни је.32) 

Европ ска ко ми си ја је 6. ју на 2011. до не ла па кет ме ра ка ко 
би ума њи ла ко руп ци ју у ЕУ. Но, ме ре ни су уро ди ле пло дом јер је 
у ан ке ти аген ци је „Ернст и Јанг“ ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка из 
ве ли ких ком па ни ја Уни је ја сно ис та кло да су спрем ни да да ју но-
вац и по кло не ра ди обез бе ђи ва ња но вог уго во ра. У дру гој ан ке ти 
ис по ста ви ло се да су пред став ни ци др жа ве, та ко ђе спрем ни да по-
ну ђе ни но вац и по кло не узму. По ред то га, за по сле ни у ком па ни-
ја ма (чак 80 од сто) су ис та кли да их ни ко не упо зо ра ва на то да је 
ко руп ци ја пред став ни ка др жа ве не га тив на по ја ва.33)

ци је, чак и шко ле и вер ске за јед ни це, од но сно цр кве. Ви ди: Va len tin Po za ić, „Ko rup ci ja o 
na ma – mi o ko rup ci ji“, Obnovljeniživot, No 2, Za greb, 2007, str. 229- 235.

31) Ismet Ov či na, Savremene političke ideologije, Na ci o nal na i uni ver zi tet ska bi bli o te ka BiH, 
Sa ra je vo, 2012, str. 180. 

32)  http://euro ua.com/euro pe/eu/402-120

33)  Исто. 
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ЗАКЉУЧАК

Ре пу та ци ја ЕУ, ко ја се по но си ла сво јим ста бил ним фи нан-
сиј ским си сте мом, људ ским пра ви ма, де мо кра ти јом, те све то на-
ме та ла дру гим др жа ва ма, по ка за ла се без на де жно осла бље ном. 
Спе ци јал на ко ми си ја Европ ског пар ла мен та за ор га ни зо ва ни кри-
ми нал, пра ње нов ца и ко руп ци ју (CRIM) ве ри фи ко ва ла је, по ред 
без на де жно ве ли ке ко руп ци је, сто ти не слу ча је ва на ру ша ва ња за ко-
на на те ри то ри ји Уни је. Из ве штај Ко ми си је имао је ефе кат ра зор не 
бом бе. То је пр ви до ку мент о не за ко ни то сти ма уну тар ЕУ од мо-
мен та ње ног осни ва ња. Нај цр ње је опи са но ста ње људ ских пра ва, 
јер је Ко ми си ја на ве ла да у Уни ји по сто ји 880.000 љу ди ко ји жи ве 
као ро бо ви, при че му је од на ве де ног бро ја 270.000 у сек су ал ном 
роп ству.34) Та ко ђе, на те ри то ри ју ЕУ де лу је 3.600 ме ђу на род них 
бан ди. Основ ни при ход (25 ми ли јар ди евра) ове бан де оства ру ју 
од тр го ви не љу ди ма, а још за ра де из ме ђу 16 и 26 ми ли јар ди евра 
на цр ном тр жи шту тр го ви ном људ ским ор га ни ма и ег зо тич ним ди-
вљим жи во ти ња ма. За јед но са тим у по ра сту је и ко руп ци ја, по-
себ но је у по ра сту ме ђу др жав ним чи нов ни ци ма и по ли ти ча ри ма, 
а ко ја је пре ма ши ла све прог но зе. Спе ци јал на ко ми си ја Европ ског 
пар ла мен та за ор га ни зо ва ни кри ми нал, пра ње нов ца и ко руп ци ју 
(CRIM) је у из ве шта ју на ве ла да су у дру штве ном сек то ру чи нов-
ни ци 20,000.000 пу та на ру ши ли овла шће ња, што је бу џе ту и фон-
до ви ма на не ло не ве ро ват ну ште ту. По ред то га, у ЕУ се по ве ћа ло 
и ком пју тер ски (ки бер не тич ки) кри ми нал, јер су ха кер ски на па ди 
про из ве ли ште ту од 290 ми ли јар ди евра.35) 

Ипак, да би се схва ти ло за што се ко руп ци ја раз ви ла у ЕУ, 
мо ра се схва ти ти ње но устрој ство, њен по ли тич ки си стем. ЕУ 
упра вља ју од ре ђе не ин сти ту ци је, по пут: Европ ског пар ла мен та, 
Европ ског ве ћа, Ве ћа ЕУ или Ве ћа ми ни ста ра, Европ ске ко ми си је 
(чи ји пред сед ник сам би ра оста ле чла но ве, што је не ве ро ват но али 
исти ни то), Европ ског су да, Европ ске цен трал не бан ке и Ре ви зор-
ског су да. Сва ка ин сти ту ци ја има свог пред став ни ка ко јег би ра ју 
европ ски ко ме са ри – пра ви вла да ри Уни је. То је бо га та шка ели та 
бан ка ра, би зни сме на и љу ди из тран сна ци о нал них кор по ра ци ја.36) 
За ко не Уни је пи ше 3000 рад них гру па за ко је ни ко не гла са и ни ко 
не зна ко су ти љу ди. Пар ла мент ЕУ не ма пра ва ве та на за ко не, већ 
са мо ди ску ту је о већ до не се ним за ко ни ма.

34) В Евро со ю зе про цве та ет пре ступ но сть, кор руп ция и раб ство, из рас сле до ва ния ко мис-
сии CRIM, 15.10.2013, http://news.my-ten der.ru/v-evro soyuze-prot sve ta et-pre stup nost-kor-
rup tsiya-i-rab stvo-iz-ras sle do va niya-ko mis sii-crim/ 

35)  Исто. 

36)  “Što to mo ra mo zna ti o Europ skoj uni ji?“, http://eu-je pri je va ra.net84.net
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Све ово на во ди ста нов ни ке др жа ва ЕУ, али и оне чи је су др-
жа ве кан ди да ти, да ко нач но за кљу че да Европ ска уни ја ни је је ди но 
ре ше ње про бле ма, не го ла га но и вре ме ном по ста је те рет не ки ма у 
са мој Уни ји а за све си ро ма шни је на ро де глав ни про блем.37)
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Zoran Milosevic 
CORRUPTION IN THE EUROPEAN UNION

Resume
In pu blic opi nion sur vey in the EU sin ce 2009, from 75 to 79 per-

cent of the re spon dents be li e ve that the main pro blem of the EU is not 
an eco no mic cri sis and unem ployment, but cor rup tion. Ac cor ding to the 
la test sur vey of “Euro ba ro me tar” from the 2012, 74 per cent of EU ci ti-
zens per ce i ved the growth of cor rup tion. But, espe ci ally di sco u ra ging 
is the at ti tu de of the ma jo rity of ci ti zens of the Union that vic tory over 
cor rup tion is not pos si ble (70 per cent), and 67 per cent of Euro pe ans be-
li e ve that cor rup tion is part of the bu si ness and cul tu re of each co un try. 
Be ca u se it is not ra re that the aut hors con clu de: “It is sa fe to de ter mi ne 
that to day’s cor rup tion is a glo bal phe no me non and one of the big gest 
pro blems of our ti me and mo dern so ci ety in ge ne ral”.

Re spon dents are, among the cor rupt pro fes si o nals in EU, be si de 
po li ti ci ans ap po in ted po li ce (30 per cent of re spon dents said they had 
paid a bri be), sta te clerks (one-fifth of re spon dents sta ted that they ga ve 
a bri be to get the de ci si ons or so lu ti ons), jud ges (14 per cent), fol lo wed 
by physi ci ans and mar ket in spec tors.

Cor rup tion as a con cept and as a prac ti ce oc curs only in the se-
cond half of the XX cen tury, exac telly with the de ve lop ment of de-
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moc racy af ter World War II. In this pe riod cor po ra ti ons, espe ci ally on 
the West, be gan cor rup tion pro cess of sta te clerks, but en try in the glo-
ba li za tion era, this so cial har mful phe no me non af fects ne ga ti vely on 
the de ve lop ment many co un tri es and na ti ons. In the opi nion of so me 
aut hors, cor rup tion is “nor mal ac ti vity in ca pi ta lism”, from which it is 
pos si ble de li ve ran ce only “with bre ak down of the system”, be ca u se as 
ti me pas ses, cor rup tion is only in cre a sing. It sho uld sta te the opi nion of 
Igor La u ta ro, who be li e ve that cor rup tion is born and no u ris hed on the 
West, be ca u se of the va lue system that com mands the men get rich at 
all costs. So me aut hors, again, iro ni cally sta tes that “The spec tac le of 
cor rup tion is vi tal si de of de moc racy” be ca u se it has the en ter ta in ment, 
edu ca ti o nal and cat har tic fun cti ons. But re gar dless of the irony or ra ti-
o na lity, fact is that cor rup tion has be co me a ma jor po li ti cal is sue in the 
twenty-first cen tury, and to re cog ni ze even the Ame ri can aut hors, who 
are loyal to the exi sting po li ti cal or der.

In this sen se, cor rup tion se ems to be the eter nal the me of de moc-
ra tic re gi mes and glo ba li za tion, be ca u se as hi sto ri ans te stify cor rup tion 
was not an acu te pro blem mo narchy. But to day, de moc ra tic re gi mes fa-
ce with a un seen sca le of cor rup tion. The re fo re, on this is sue wro te a lot 
(maybe too much), but still no re sults. What is, then, new on the is sue 
of cor rup tion in the EU that this to pic de ser ves new at ten tion?

First, in the EU, which is evi dent from of fi cial do cu ments, star ted 
the pro cess of re pla cing the no tion of cor rup tion, with the phra se “de li-
be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment” or “inef fec ti ve ma na gers”, but the in-
tro duc tion of new terms is ju sti fied by “po li ti cal cor rec tness . The term 
“de li be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment” was first used by the re se arch 
gro up Pri ce wa ter ho u se Co o pers EU and ECORYS, which is analyzing 
in 2010, the spen ding of mo ney from EU funds and ca me to the con clu-
sion that that year dis po sed of 2406 bil lion euros, and that on “de li be ra-
tely inef fi ci ent ma na ge ment” de fect 18 per cent. 

Se cond, per haps the Brus sels bu re a uc racy оn this pat tern of be-
ha vi o ur for ced fact that cor rup tion in the EU is pos si ble ra i sed from 
120 to 328 bil lion euros in last three years. This in for ma tion was just 
pu blis hed by the Euro pean in sti tu tion cal led “The EurAc tiv ,” as an of-
fi cial sta te ment. 
Key words: cor rup tion, “de li be ra tely inef fi ci ent ma na ge ment”, Euro pean 

Union, de moc racy, in te gra tion, po li ti cal cor rec tness
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