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Uvod 
 
Zakaj je danes smiselno govoriti o korupciji? Zato ker sta tranzicija k tržnemu gospodarstvu 
in novim demokratičnim institucijam ter privatizacija družbene lastnine, ustvarili nova plodna 
tla za korupcijo. Nekateri govorijo o korupciji kot o pošasti in bolezni, o kateri je treba 
govoriti predvsem zato, ker se je silno razširila in postala prava pandemija. O njej je treba 
govoriti, saj negira pravo in pravno državo in kar je zelo pomembno, ogroža enakost, 
solidarnost in varnost državljanov. 
 
V svojem diplomskem delu bom predstavila problem korupcije v izbrani državi, in sicer v 
Bosni in Hercegovini (v nadaljevanju BiH). Gre predvsem za analizo rezultatov različnih 
raziskav percepcije korupcije v BiH. Prvo raziskavo je po naročilu vlade opravila Svetovna 
banka, in sicer je to Diagnostična študija o korupciji BiH, ki je nastala v obdobju junij-
september 2000. Drugi dve raziskavi je v letih 2002 in 2004 pripravil Transparency 
International BiH (v nadaljevanju TI BiH). Dokazati želim, da ima korupcija negativne 
posledice na gospodarsko učinkovitost in zato tudi na gospodarsko rast. S konkretnimi 
podatki iz analiz bom podala dovolj trdne dokaze o tej hipotezi. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na tri glavna poglavja. V prvem poglavju se bom posvetila 
predvsem različnim uradnim definicijam korupcije ter definicijam posameznih avtorjev, ki so 
se ukvarjali s tem problemom. Omenila bom delitev na »veliko« ali »grand scale« in 
»majhno« ali »small scale« korupcijo. Ob vseh teh definicijah pa je izjemnega pomena, kako 
javnost vidi korupcijo, zato bom pozornost namenila percepciji korupcije. V poglavju bom 
navedla glavne vzroke, zakaj je korupcija lahko tako razširjena na določenih območjih. Na 
kratko bom nakazala še politične, gospodarske in družbene posledice, ki jih korupcija pušča 
za seboj.  
 
Drugo poglavje se dotika korupcije v BiH na splošno. Poglavje obravnava pozicijo BiH glede 
na druge države v regiji, in sicer gre za primerjavo z Albanijo, Bolgarijo, Makedonijo, 
Romunijo, Hrvaško, Srbijo in Črno Goro. Sledi analiza korupcije kot sociološkega pojava in 
neposredne izkušnje korupcije, v nadaljevanju pa je opredeljena korist od korupcije in 
prihodnost korupcije v BiH. 
 
V tretjem poglavju se bom posvetila analizi ekonomskih posledic. Gre predvsem za 
ekonomsko analizo rezultatov raziskovanja percepcije korupcije v BiH. Opisala bom trenutno 
ekonomsko stanje v BiH ter navedla in podrobneje obravnavala ekonomske stroške korupcije. 
V tem delu je pomembna tudi lastninska transformacija in prisotnost korupcije v poslovnem 
okolju. Na koncu je podan odgovor na vprašanje, kako je mogoče ustvariti privlačen 
gospodarski prostor v BiH.  
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Sklep povzema celotno stanje v BiH. Podane so rešitve za problem korupcije s pomočjo 
različnih ukrepov. Poudarjena je vloga TI BiH, saj so njihove raziskave osnovno vodilo tega 
diplomskega dela. 
 

1. Opredelitev korupcije 

1.1. Uvod 
 
Splošno znano je, da je korupcija v državah Srednje in Vzhodne Evrope resnejši problem kot 
pa v drugih državah OECD vključno z obstoječimi državami članicami EU. Bosna in 
Hercegovina si v prihodnosti, kot še mnoge druge države, nastale iz republik bivše SFRJ, 
prizadeva za vključitev v EU. Že pri vključevanju Slovenije v EU smo bili seznanjeni s 
kopenhagenskimi merili1, ki jih morajo države zagotoviti, če želijo vstopiti v EU.  
 
Zaskrbljenost EU v zvezi s korupcijo v državah kandidatkah ne preseneča. Korupcija je na 
splošno veljala za enega od glavnih problemov postkomunističnih držav vključno s številnimi 
državami kandidatkami za vključitev v EU (Anti-corruption in Transition, 2000, str. 6). 
Mnogi politični teoretiki soglašajo, da korupcija ruši demokracijo. Politični teoretiki in 
ekonomisti pa tudi na splošno domnevajo, da obsežna korupcija uničuje razvoj in delovanje 
trgov (Gray, Kaufmann, 1998, str. 7-10). 
 
V državah, ki so nastale na tleh bivše Jugoslavije, se spremembe odražajo v različnih sferah 
družbenega življenja. Prišlo je do sprememb na področju ekonomskega, političnega in 
vrednostnega sistema. Te spremembe puščajo mnogo nejasnosti in prostora za manipulacije 
glede interpretiranja zakonov, predpisov ali vrednostnih načel demokratične politične 
ureditve. Naloga politikov in prebivalcev teh držav je rešiti probleme, ki so zaradi tega nastali. 
Gre predvsem za brezposelnost, revščino, slabo ekonomsko situacijo ter korupcijo. 
 
Korupcija v BiH in tudi v drugih državah bivše SFRJ ni nič novega, saj so tudi v predhodnem 
sistemu obstajale različne ravni in oblike korupcije. Ena od bistvenih značilnosti za današnji 
čas, ki jo je treba na tem mestu posebej poudariti, je razširjenost in intenzivnost korupcije. O 
korupciji se zadnje čase veliko več piše in prihaja tudi do organiziranega boja proti korupciji s 
strani vlade in aktivnega delovanja nevladnih organizacij kot je Transparency International 
(TI). TI BiH je trenutno edina nevladna organizacija v BiH, ki se ukvarja s tem problemom. 

                                                 
1 Na zasedanju evropskega sveta leta 1993 v Kopenhagnu je Unija naredila odločilen korak pri uresničevanju 
procesa širitve. Pristopna merila zahtevajo, da države kandidatke zagotavljajo: 

• stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, načela pravne države, spoštovanje človekovih pravic 
in varstvo manjšin,  

• delujoče tržno gospodarstvo ter sposobnost kosati se s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji,  
• sposobnost prevzemanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva, vključno z zavezanostjo ciljem EU. 
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Pomen te mednarodne organizacije je čedalje večji, ker gre za avtohtono in neodvisno domače 
združenje. 
 
Poglavje je v nadaljevanju razdeljeno na štiri podpoglavja, in sicer najprej sledi definicija 
korupcije, potem pomen percepcije korupcije, nato so navedeni vzroki korupcije ter posledice 
korupcije na splošno.  
 

1.2. Opredelitev korupcije 

1.2.1. Definicije korupcije 

 
Najprej razčistimo s pojmom korupcija. Korupcija ne pomeni le podkupovanja, ampak je 
pojem dosti širši. Poglejmo, kako so definirali pojem korupcija v slovarju tujk (Veliki slovar 
tujk, 2002, str. 618):  

 
korupcija -e ž [lat. Corruptio]:  

1. Kvarjenje, največ nravi (tudi tekstov ipd.); ponarejanje listin 
2. nravna pokvarjenost; nepoštenost; (pod)kupljivost; podkupovanje, npr. 

politikov; korupcijski -a -o ki se tiče korupcije  

korupcionist -a m [angl. Corruptionist]:  
• kdor širi korupcijo (npr. sprejema ali daje podkupnino), zlasti v javnem 

življenju  

korupten -tna -o [lat. Corruptus]:  
• pokvarjen, (nravno) izprijen; podkupljiv; koruptnost -i ž pokvarjenost, 

izprijenost; (pod)kupljivost  
 
V Sloveniji imamo Zakon o preprečevanju korupcije2, v katerem je korupcija definirana kot 
vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko 
okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, 
sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega (2004). 
 
V osnovi delimo korupcijo na »veliko« ali »grand scale« korupcijo ter »majhno« ali »small 
scale« korupcijo. Korupcija na ravni javne uprave in administracije, ki je del javne uprave s 
svojimi postopki, se imenuje »velika« ali »grand scale« korupcija. Medtem ko gre pri drugem 
primeru za način korupcije, ki se javno odraža v nekaterih drugih segmentih, ki so veliko 
bližje posameznim članom družbe. To so najpogosteje nižji nivoji javne uprave (občina, 
inšpekcija, policija itd.) ter javne zdravstvene in izobraževalne ustanove.  
 

                                                 
2 Zakon je bil sprejet 19. decembra 2003, objavljen 15. januarja 2004, veljati pa je začel 30. januarja 2004. 
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Uradna definicija Transparency International se glasi: »Korupcija je zloraba zaupane moči v 
namen lastne koristi.« Glede na to, da je za obstoj korupcije potreben obstoj dveh strani, je 
treba nujno usmeriti pozornost na subjektiven aspekt njenega opažanja in interpretiranja. Če 
vzamemo za primer interpretiranja pridobivanje lastne koristi, vidimo, da stran, ki prejema 
podkupnino, direktno ustvarja svojo korist, prav tako ustvarja lastno korist stran, ki 
podkupnino daje. Vsakdo, ki se nahaja v poziciji, da komunicira z drugimi ljudmi in ponuja 
vrsto storitev ali opravlja kakšno drugo aktivnost za potrebe drugih, se lahko znajde v 
superiornem položaju glede na druge ljudi, s čimer si spretno povečuje pomembnost svojega 
položaja, s tem pa tudi svojo realno moč (TI BiH, 2002 , str. 20). 
 
Svetovna banka definira korupcijo takole: »Korupcija predstavlja zlorabo javnih pooblastil z 
namenom, da bi se pridobila lastna korist.« Poudariti je treba tudi definicijo Vita Tanzija, 
ekonomista, ki se je uveljavil kot zaposlen pri Mednarodnem denarnem skladu. Pravi, da 
korupcija obstaja, če je prišlo do kršenja nepristranskosti pri sprejemanju odločitev s ciljem 
prisvajanja neke ugodnosti (Begović, Mijatović, 2001, str. 10). 
 
Josip Kregar, eden od ustanoviteljev Transparency International Hrvaška in profesor na 
Pravni fakulteti v Zagrebu, pravi, da je korupcija »družbena pomanjkljivost, pomanjkanje 
predpostavk, družbenih norm in vrednosti, ki so potrebne za normalno delovanje svobodnega 
tržnega gospodarstva. Zaradi posledic, ki jih povzroča, korupcija postaja neznosna ovira za 
razvoj mednarodnih ekonomskih odnosov /…/ Kdor svojo funkcijo uporablja za lastno 
okoriščanje, ogroža sam temelj strukture oblasti in ekonomije« (Kregar, 2005). 
 
Poleg uradnih definicij je pomembno vedeti, kako javnost vidi problem korupcije in kako 
posameznik pojmuje korupcijo. Kar je za nekoga koruptivno dejanje, za nekoga drugega to ni. 
Problem je najlažje rešiti na način, da se postavi pravni okvir, ki točno določa, kaj je korupcija 
in kaj vse spada pod korupcijo (TI BiH, 2001). 
 

1.2.2. Percepcija korupcije 

 
Že pri omenjanju Indeksa zaznavnosti korupcije (CPI) se dotaknemo pojma percepcije. Pri 
celotnem raziskovanju korupcije je treba povedati, da vse ocene o stopnji korupcije v določeni 
državi temeljijo na percepciji njenih državljanov. Percepcija korupcije pomeni sprejemanje, 
zaznavanje, videnje in dojemanje korupcije. Kakšna je ta percepcija, je precej odvisno od 
izkušenj posameznika v zvezi s korupcijo, javno mnenje o sami korupciji in njenih vzrokih. V 
nadaljevanju se bomo dotaknili problema percepcije korupcije v BiH in videli, koliko so 
prebivalci direktno vključeni v korupcijo v vsakdanjem življenju. 
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1.2.3. Vzroki korupcije 

 
Težko je najti pravi odgovor na vprašanje, kaj povzroča korupcijo. Nekateri pravijo, da je 
glavni vzrok revščina. Vendar vsi vemo, da se korupcija dogaja tudi v razvitih, bogatih 
državah, kar pomeni, da je revščina lahko le dejavnik, ki še dodatno pospeši razmah korupcije 
v neki državi, in ne vzrok za nastanek le-te. Prej lahko rečemo, da je revščina v nerazvitih 
državah tudi posledica korupcije (Platan, 1999, str. 41). 
 
Nestabilne države, države v razvoju in države v tranziciji so za korupcijo gotovo bolj ranljive 
kot razvite države, ki imajo ponavadi že trdno postavljene mehanizme nadzora in kaznovanja 
korupcijskih dejanj. V teh državah obstaja tudi večje tveganje bolezni, nesreč, visoka 
nezaposlenost in politično tekmovanje, hkrati pa so omejene človekove svoboščine. Zato se v 
državah v razvoju kot eden najpogostejših vzrokov za pojav podkupovanja navajajo nizke 
plače javnih in državnih uslužbencev. Njihov slab gmotni položaj jih sili k temu, da so za golo 
preživetje prisiljeni sprejemati podkupnino (Makar, 2002, str. 6). 
 
Naslednji izredno pomemben vzrok pojava korupcije so pomanjkljivo razvita etična načela in 
zakoni, ki bi urejali področje korupcije kot kaznivega dejanja. V nekaterih državah takšna 
načela in zakoni sploh ne obstajajo. Zato obstaja v takšnih primerih tudi zelo majhna 
verjetnost, da se korupcija odkrije, kajti ponavadi imata obe vpleteni strani od tega neke 
koristi. Vprašljivo je tudi kaznovanje oziroma sankcioniranje. V primeru, ko je le-to 
neučinkovito, imajo tisti, ki so vpleteni v korupcijo, veliko več možnosti, da bodo s svojim 
početjem nadaljevali, prav tako obstaja možnost, da bodo njihovo početje posnemali tudi 
drugi. To pomeni, da je v družbi, kjer večina posameznikov korupcijo vsaj na tiho sprejema, 
večja verjetnost, da bo prišlo do splošnega razmaha korupcije (Makar, 2002, str. 7). 
  

1.2.4. Posledice korupcije 

 
Negativni učinki korupcije vplivajo na posameznika, podjetja in državo ter puščajo škodljive 
posledice na ekonomskem in družbenem razvoju. Čeprav korupcija obstaja že od nekdaj, v 
moderni državi predstavlja nevarnost, ker škoduje opravljanju družbenih poslov, znižuje 
potrebno raven morale v političnem odločanju, blokira javno upravo in povzroča 
neučinkovitost sodstva. Obstajajo različni izračuni škodljivosti korupcije. Toda največja 
škoda je v tem, da izkrivlja prioritete v političnem in gospodarskem odločanju ter pogubno 
škoduje javni odgovornosti in družbeni morali (Nacionalni program za borbu protiv korupcije, 
2001, str. 2). 
 
Posledice korupcije so raznovrstne, toda v osnovi jih lahko delimo na politične, gospodarske 
in družbene. Politične posledice so že bile na kratko omenjene: korupcija ruši osnovni odnos 
zaupanja med državljani in politiki, ki bi morali pravično in enako zastopati vse državljane, 
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porabljati njihov denar in varovati njihovo svobodo, enakost in solidarnost (Šimac, 2004, str. 
9). 
 
Gospodarske posledice so številne: korupcija onemogoča varno in racionalno investiranje, 
tako tuje kot domače; upočasnjuje oziroma onemogoča razvoj in trgovino; vodi do nerazumne 
in razsipne porabe javnih proračunov; spodbuja sivo ekonomijo ter zmanjšuje davčne vire 
(Šimac, 2004, str. 9). 
 
V družbenem (socialnem) smislu: korupcija povečuje revščino; najbolj prizadene ravno 
najrevnejše in nezaščitene, ker jih, sorazmerno z njihovimi prihodki, veliko več stane - 
nekatere javne usluge so zanje povsem onemogočene. Korupcija povzroča neenakost 
državljanov v vsakdanjem življenju (Šimac, 2004, str. 9). 
 
Škoda, ki jo povzroča korupcija, tako ni samo ekonomska, temveč je lahko tudi ekološka in 
socialna, in sicer v primeru, ko lahko na primer podjetja na osnovi podkupnin neovirano 
onesnažujejo okolje, zdravniki pa poskušajo od pacientov izsiliti pretirana ali neprimerna 
plačila za svoje storitve. 
 

2. Splošno o korupciji v BiH 
 
V obdobju od leta 1992 do 1995, ko se je BiH znašla v državljanski vojni, je korupcija 
dosegala svoj razmah. Nastajanje in vzpostavljanje trga po vojni je pustilo veliko prostora za 
večje število akterjev, ki se nahajajo v tržni tekmi. Počasno reagiranje sodišč in policije ter 
nereguliran pravni okvir so velikemu številu prebivalcev držav v tranziciji omogočili, da svoje 
potrebe zadovoljijo tudi za ceno kršenja zakona. 
 
Zanimajo nas sicer tudi drugi vzroki za razmah korupcije, predvsem tisti, ki se nanašajo na 
spremembe vrednostnega sistema v državi, kot je BiH. Ena od značilnosti držav v tranziciji je 
splošna kriza vrednot. Zanima nas predvsem, koliko in na kakšen način so nastale spremembe 
v vrednostnem sistemu vplivale na člane družbene skupnosti in v kakšni meri so bili 
prebivalci države pripravljeni na skupno transformacijo. Vrednote ne izgubljajo pomen samo 
na ravni posameznika, ampak se to prenaša na višje instance oziroma določa delovanje 
kolektivnih oblik obnašanja. 
 
Ravno tu se pojavlja velik problem, saj politične elite, ki vodijo državo, ne predstavljajo 
ustreznega zgleda obnašanja. V BiH se pojavljajo novinarski članki, v katerih so prisotne 
trditve ali predpostavke, ki govorijo o velikih denarnih aferah in nelegalnem pridobivanju 
dobička. Zelo redko pa se zgodi, da bi bilo nekje možno prebrati, da je kdo od politikov 
obsojen zaradi podkupovanja ali korupcije ali zaradi zlorabe delovnega položaja. Empirično 
je dokazano, da je zelo veliko število prebivalcev v BiH naklonjeno spoštovanju avtoritete in 
sprejema oblast za vzor. Če so pomembni posamezniki, kot na primer predsednik vlade ali 
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direktor velikega javnega podjetja, obtoženi korupcije, a zaradi tega niso kaznovani, to 
posledično spodbuja takšno ravnanje tudi pri drugih pripadnikih družbe, katerim je v kakršni 
koli meri dostopno koruptivno dejanje. 
 

2.1. Korupcija v BiH in primerjava z ostalimi držav ami v regiji 
 
Regionalno poročilo ocene korupcije v sedmih državah jugovzhodne Evrope (Albaniji, BiH, 
Bolgariji, Romuniji, Makedoniji, Hrvaški, Srbiji in Črni Gori), ki ga je pripravila organizacija 
SELDI (Southeast European Legal Development Initiative) aprila 2002, s pomočjo različnih 
indeksov analizira in primerja problem korupcije v omenjenih državah. 
 
V vseh omenjenih državah predstavlja korupcija pereč problem. Prebivalci teh držav opažajo, 
da se korupcija, poleg brezposelnosti in revščine, nahaja med najznačilnejšimi problemi. Po 
podatkih iz leta 2002 se korupcija v BiH nahaja na drugem mestu najresnejših problemov, kot 
glavni problem pa se navaja brezposelnost (glej Tabelo 1).  
 
Tabela 1: Glavni problemi držav jugovzhodne Evrope* 

Albanija BiH Bolgarija Makedonija Romunija Hrvaška Srbija 
Črna 
Gora 

Problem 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

Brezposelnost 44.8 60.9 68.9 58.2 33.9 78.5 38.0 51.1 

Nizki dohodki 40.8 39.3 47.0 26.7 49.4 44.2 33.6 37.2 

Revščina 28.2 31.9 42.7 43.9 57.4 28.7 44.4 43.4 

Korupcija 68.4 48.3 35.1 31.2 59.9 41.1 37.3 35.9 

Kriminal 24.6 32.8 32.9 23.9 12.5 30.4 41.4 30.1 

Visoke cene 23.3 13.9 20.9 7.8 35.6 18.4 24.0 17.7 

Slaba zdravstvena 
oskrba 2.3 9.5 17.2 1.7 15.4 8.9 9.8 2.0 

Politična 
nestabilnost 46.0 33.9 13.1 55.9 11.6 28.7 35.3 57.7 

Izobraževanje 3.2 4.8 1.8 0.8 8.8 4.1 7.8 3.9 

Onesnaževanje 
okolja 3.6 3.1 1.5 1.0 3.2 3.5 5.6 2.7 

Etični problemi 2.4 17.1 1.4 40.7 1.6 3.6 8.2 5.2 

Drugo 4.4 1.3 4.5 0.9 1.5 3.1 1.8 3.0 

Ne ve 0.8 0.7 0.5 1.2 2.7 1.7 1.9 0.3 

* Vprašani so lahko izbrali 3 od 13 problemov 
Vir: Regionalni projekt SELDI, 2002, str. 5. 
 
Da bi zgornjo tabelo lažje razumeli, je potrebno pojasniti, kaj posamezni podatek pomeni. Na 
primer pri brezposelnosti številka 60.9 pomeni, da je 60,9% ljudi v BiH uvrstilo brezposelnost 
med tri najpomembnejše probleme v državi. Večjo pomembnost brezposelnosti pripisujejo v 
Hrvaški, Bolgariji in Makedoniji.  
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Iz tabele je razvidno, da vse države menijo, da so njihovi največji problemi brezposelnost, 
nizki dohodki, revščina, korupcija, kriminal in politična nestabilnost. Se pravi, da se države, 
ki jih med seboj primerjamo, spopadajo s podobnimi težavami.  
 
Vidimo, da je 48,3% ljudi v BiH izbralo korupcijo za enega od treh največjih problemov, kar 
uvršča korupcijo med najresnejše probleme v tej državi. Ta odstotek je večji samo še pri 
Albaniji (68,4%) in Romuniji (59,9%). Ostale države, nastale iz bivših republik Jugoslavije, 
imajo manjši odstotek od BiH, toda kljub temu kar visok: Hrvaška (41,1%), Srbija (37,3%), 
Črna Gora (35,9%) in Makedonija (31,2%). 
 
Takšen trend so pokazale tudi raziskave TI BiH, kjer 20,3% vprašanih meni, da je korupcija 
najresnejši problem. Potemtakem vsak peti prebivalec BiH opaža korupcijo kot največji 
problem, s katerim se družba sooča (glej Tabelo 2). 
 
Tabela 2: Percepcija najresnejših problemov za prebivalce BiH po entitetah 

Problem BiH (%) RS (%) FBiH (%) 
Brezposelnost 25,8 25,6 25,4 

Korupcija 20,3 17,0 21,9 

Politična nestabilnost 14,0 12,3 14,9 

Revščina, nizek standard 12,6 12,5 12,6 

Kriminal 10,9 12,0 10,4 

Ekonomska obnova 7,3 11,0 5,5 

Slabi medetični odnosi 3,3 2,3 3,9 

Vrnitev beguncev 2,3 1,8 2,6 

Slaba zdravstvena oskrba 1,7 2,3 1,4 

Sojenje vojnim zločincem 1,2 0,8 1,4 

Drugo 0,4 1,3 0,0 

Vir: TI BiH, 2002, str. 21. 
 
Sodeč po rezultatih raziskave lahko probleme državljanov BiH razdelimo v tri kategorije: 
ekonomsko-eksistencialni problemi, problemi korupcije in kriminala ter politična 
nestabilnost, po kateri je BiH na žalost že znana. Če upoštevamo vse naštete probleme, 
vidimo, da BiH predstavlja klasičen primer postkonfliktne tranzicije. Korupcija kot posledica 
teh pojavov uničuje državo (zmanjšuje prilive v državno blagajno), povečuje revščino in 
ustvarja moralno sporno družbo, ki se navaja na korupcijo in podkupnino in ju sprejema kot 
nekaj čisto normalnega. 
 

Indeks tolerance korupcije 
 
Zanimivo je, da kljub temu da v BiH ljudje menijo, da je korupcija zelo razširjena, in bi 
morda pričakovali, da bo toleranca do nje visoka, pa nas podatki precej presenetijo – 
korupcijo zavračajo. Kako prebivalstvo sprejema korupcijo, lahko vidimo iz indeksa 



 11 

tolerance korupcije, ki kaže, koliko prebivalci določene države tolerirajo obstoj korupcije v 
lastni državi (visok indeks pomeni, da ljudje sprejemajo korupcijo, nizek pa, da jo zavračajo). 
Regionalna raziskava v okviru projekta SELDI3 je pokazala zelo visoko raven nesprejemanja 
korupcije v svoji družbi. Najvišji indeks imata Albanija in Makedonija (2,4). V BiH  je prišlo 
v obdobju 2001-2002 do zmanjšanja indeksa tolerance korupcije z 2,8 na 2, kar pomeni, da so 
prebivalci BiH pokazali povečanje nesprejemanja korupcije. Vzrok tega zmanjšanja bi lahko 
bilo intenzivno javno promoviranje tega problema v medijih (glej Sliko 1). 
 
Slika 1: Sprejemljivost oziroma indeks tolerance korupcije 
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Vir: Regionalni projekt, SELDI, 2002, str. 8. 
 

Indeks dovzetnosti 
 
Kljub temu da ljudje v BIH načeloma zavračajo korupcijo, kar kaže nizek indeks tolerance, pa 
je pogosto prav korupcija način, kako rešujejo svoje probleme. To nam namreč kaže indeks 

dovzetnosti, pri katerem se anketirancem postavlja vprašanje, koliko korupcija v posameznih 
situacijah omogoča reševanje osebnih problemov in koliko skrajšuje in poenostavlja proces 
reševanja problemov. V vseh državah v regiji, razen v Albaniji, je prišlo do zmanjšanja 
uporabe tega načina za reševanje osebnih problemov. Za razliko od Albanije, kjer je indeks 
dovzetnosti 4,5, in Romunije, kjer indeks zavzema vrednost 3,7, znaša ta indeks v BiH le 2,9 
(glej Sliko 2, na str. 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Southeast European Legal Development Initiative (SELDI). 
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Slika 2: Dovzetnost do korupcije 
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Vir: Regionalni projekt, SELDI, 2002, str. 9. 
 
Indeks tolerance, ki znaša 2, je manjši od indeksa dovzetnosti, ki znaša 2,9, kar pomeni, da 
moramo upoštevati, da so državljani BiH prepuščeni na milost in nemilost zelo zapleteni 
birokratski proceduri. Prepričani so, da ne bodo uredili ničesar, če ne bodo stopili v koruptivni 
odnos. Posledica tega dejstva je povečanje netolerance korupcije. Državljani ne odobravajo 
korupcije, se pa zavedajo, da problemov ne bodo rešili, če ne bodo podkupili osebe, ki je 
ključna za reševanje problema.  
 

Indeks pritiska korupcije 
 
Seveda je korupcija lahko tudi posledica tega, da so posamezniki pravzaprav prisiljeni v 
dajanje daril, da bi uredili kakšno formalnost ali da bi v ustreznem času dobili dovoljenje ali 
kaj podobnega. Relativno visoko dovzetnost za korupcijo v BiH lahko razložimo tudi preko 
dejstva, da so državljani pravzaprav prisiljeni v koruptiven odnos. Indeks pritiska korupcije 
meri pogostost zahtevanja podkupnine s strani uradnikov. BiH se na tem področju uvršča 
takoj za Albanijo, kjer je zahtevanje podkupnine najbolj pogosto. V enoletnem obdobju so 
države ohranile relativno nizko vrednost tega indeksa. Izstopajo Makedonija, BiH in v manjši 
meri Romunija, kjer se je siljenje podkupovanja povečalo. To pomeni, da se je glede na 
preteklo leto večje število državljanov BiH znašlo v situaciji, da je nekdo od uradnikov od 
njih direktno zahteval podkupnino v obliki denarja, darila ali usluge (glej Sliko 3, na str. 11). 
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Slika 3: Pritisk korupcije 

4,3

3,4

2,5
2,3

1,8

1,4
1,8

1,4

2,0 1,5
2,1

2,3

1,4

1,9
2,2

1,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Albanija Bosna in
Hercegovina

Bolgarija Makedonija Romunija Hrvaška Srbija Črna Gora

2001 2002

Vir: Regionalni projekt, SELDI, 2002, str. 10. 
 

Indeks razširjenosti korupcije 
 
Precej visoka dovzetnost za korupcijo je bila posledica dejstva, da so bili posamezniki 
pogosto prisiljeni poslužiti se alternativnih metod za doseganje cilja. Da je to res, nam 
dokazujejo tudi podatki o razširjenosti korupcije javnih uslužbencev v določeni državi, ki jih 
beleži indeks razširjenosti korupcije. V primerjavi z ostalimi indeksi so vrednosti tega indeksa 
relativno visoke v vseh proučevanih državah. BiH spada med večino držav, katerim se je 
vrednost indeksa glede na predhodno leto zmanjšala. Opazno je povečanje tega indeksa v 
Makedoniji, medtem ko v Albaniji in Črni Gori zasledimo le rahlo povečanje (glej Sliko 4).  
 
Slika 4: Indeks razširjenosti korupcije 
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Vir: Regionalni projekt, SELDI, 2002, str. 14. 
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Indeks zaznavnosti korupcije (Corruption Perceptions Index, CPI) 
 
lndeks zaznavnosti korupcije rangira države glede na stopnjo korupcije javnih uslužbencev in 
politikov, ki je bila zaznana v določenem obdobju. Globalni indeks zaznavnosti korupcije 
(CPI) v letu 2004  je zajel 146 držav, ki so razvrščene od najmanj korumpirane do tiste, v 
kateri je korupcija zašla že v vse pore družbe. Države, rangirane na seznamu, lahko dobijo 
povprečne ocene od 10 (izjemno čista) do 1 (izjemno korumpirana). Počasnost ali celo 
neobstajanje reform je privedlo do slabšanja pozicije BiH na seznamu rangiranih držav. 
Namesto da bi se pozicija 70.-75. iz leta 2003 vsaj obdržala, BiH pristopa k delu sveta z 
nekontrolirano korupcijo, brezvladjem in neobstajanjem sistema. BiH deli 82.-84. pozicijo s 
povprečno oceno 3,1, kar je glede na vrednost 3,3 iz predhodnega leta ključni parameter. Če 
te podatke primerjamo z drugimi državami iz bivše skupne države, je Slovenija rangirana na 
31. mestu, kar je glede na leto poprej, ko je bila na 29. mestu, skoraj identična situacija, 
upoštevajoč, da se je število držav, vključenih v raziskavo, povečalo (leta 2003 je bilo 
vključenih 133 držav, leta 2004 pa 146 držav). Hrvaška podobno kot BiH beleži padec z 59. 
na 67. mesto. Srbija in Črna Gora ter Makedonija si s še tremi državami delijo 97. mesto, kar 
pomeni, da je pri južnih sosedih situacija alarmantna. Od novih članic EU ali resnejših 
kandidatk za članstvo edino Romunija zaostaja za BiH, vse ostale države so za približno od 
30 do 40 mest pred njo. V BiH je še posebej poudarjen problem t. i. velike korupcije in 
korumpiranosti političnih strank, kar ima nedvomno direkten vpliv na poslovno okolje in 
dotok tujih investicij (TI BiH, 2004). 
 
Če primerjamo indekse zaznavnosti, ki jih je objavil TI v letu 2004, za države, ki smo jih 
zajeli v analizo, lahko vidimo, da so indeksi precej nizki. Višji indeks od BiH imata samo 
Hrvaška in Bolgarija, kar pomeni, da sta samo ti dve državi po raziskavah TI, za razliko od 
ostalih, vključenih v analizo, manj korumpirani od BiH (glej Sliko 5).  
 
Slika 5: Indeks zaznavnosti korupcije 
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2.2. Korupcija kot sociološki pojav 
 
Če želimo narediti sociološko analizo rezultatov, moramo najprej postaviti vprašanje, kaj 
ljudem predstavlja korupcija. V BiH se nikoli poprej ni toliko govorilo o problemih korupcije 
in kriminala, kot je to bilo možno opaziti zadnji dve leti. Kljub temu da je družba, v 
primerjavi z raziskavami iz leta 2002 in 2004, postala bolj občutljiva na problem korupcije, 
rezultati niso zabeležili opaznega povečanja zavesti prebivalcev o potrebi boja proti korupciji. 
 
Ker se rezultati niso bistveno razlikovali, se lahko opremo na razlago rezultatov raziskave iz 
leta 2002. Preko dve tretjini vprašanih meni, da je korupcija škodljiv družbeni pojav, proti 
kateremu se je treba na vse načine boriti. Odstotek prebivalcev, ki menijo, da korupcija 
obstaja in bo vedno obstajala v vsaki družbi, ne glede na to, kaj si bodo o njej mislili, se giblje 
okoli 20%. Pojavlja se tudi določen procent tistih, ki pravijo, da je korupcija nujno zlo, nekaj 
kar ni dobrega, a je lahko koristno (glej Sliko 6). 
 
Slika 6: Kaj predstavlja korupcija? 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 25. 
 
Odgovori kažejo, da je največ tistih, ki se zavedajo škodljivosti korupcije kot družbenega 
pojava, toda mnogo pomembneje je, v kolikšni meri ta odstotek predstavlja bazo za aktivno 
delovanje proti korupciji. Stališče tistih, ki razumejo ta pojav kot nekaj, kar je treba sprejeti, 
kaže na svobodo govora o tem pojavu in izkazovanje stališč, ki niso socialno zaželena. 
 
Poleg tega, da ugotovimo, koliko je korupcija zaželena ali nezaželena, sprejemljiva in 
običajna, je treba pokazati, kaj se v praksi razume kot korupcija. Glede na dobljene odgovore 
lahko sklepamo, da prebivalci BiH v veliki meri prepoznavajo, kaj pomeni koruptivno 
obnašanje. Vprašani prepoznavajo korupcijo tudi kot ponujanje protiuslug, interveniranje, 



 16 

uporabljanje zvez, zlorabljanje položaja. V splošnem korupcije ne opredeljujejo le v povezavi 
z dajanjem denarja. Ni bistvene razlike med ponujanjem denarja ali ponujanjem uslug. Lahko 
rečemo, da prebivalci BiH imajo predstavo o tem, kaj vse spada pod korupcijo in na kakšne 
načine se odraža v družbi, in da ta predstava precej široko zajame pojave, ki jih morda 
marsikje sploh ne bi šteli pod korupcijo - kot recimo osebno se oglasiti pri uradniku zaradi 
gradbenega dovoljenja (glej Tabelo 3). 
 
Tabela 3: Katero od naslednjih dejanj spada v korupcijo? 

Dejanje Da (%) Ne (%) Ne vem (%) 
Dati darilo zdravniku. 65,4 31,9 2,7 

Ponuditi protiuslugo. 65,8 29,9 4,3 

Uporabiti zveze, da bi bližnjega razrešili vojne 
obveznosti. 

79,8 16,8 3,3 

Intervenirati pri visokem uradniku, da bi zaposlil 
vašega sorodnika. 

78,1 19,4 2,5 

Osebno se oglasiti pri občinskem uslužbencu zaradi 
pridobitve gradbenega dovoljenja. 

62,3 32,6 5,1 

Ponuditi denar policaju, da vam ne bi odvzel 
vozniškega dovoljenja. 

84,3 14 1,7 

Zlorabiti službeni položaj, da bi svojemu 
privatnemu podjetju omogočili dobiček. 

89,7 6,8 3,6 

Izdajanje poslovnih informacij drugim ljudem, a za 
lastni interes. 

83,7 11,9 4,4 

Dati denar državnemu uradniku. 90,8 6 3,2 

Dajanje predvolilnih prispevkov. 63,3 27,3 9,5 

Dodatno nadomestilo odvetniku za pomoč. 23,9 12,6 63,5 

Vir: TI BiH, 2002, str. 26. 
  

2.3. Korupcija kot (ne)posredna izkušnja 
 
Iz prejšnjih raziskav smo ugotovili, da so prebivalci BiH seznanjeni s korupcijo in opažajo, da 
le-ta predstavlja velik problem v njihovi državi. V tem poglavju nas bo zanimalo, kako so 
ljudje prišli v stik s korupcijo, ali so jo spremljali skozi medije in pogovore, ki se tičejo 
korupcije, ali pa so ljudje korupcijo doživeli kot neposredno izkušnjo. 
 
Lastne izkušnje pri opazovanju korupcije igrajo zelo pomembno vlogo, saj predstavljajo zelo 
koristne informacije, na katerih je mogoče bazirati strategijo v boju proti korupciji. Podatki, ki 
so dobljeni v raziskavi, nam ne omogočajo, da z gotovostjo trdimo, kako so posamezniki 
prišli do podatkov o razširjenosti korupcije. Največji je odstotek tistih, ki so do podatkov 
prišli preko osebne izkušnje, ampak če to primerjamo z ostalimi odgovori, opazimo, da ne 
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obstaja značilna statistična razlika, ki bi nam dovoljevala, da izpostavljamo ta dejavnik (glej 
Sliko 7). 
 
Slika 7: Razširjenost korupcije – izvor spoznanja 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 29. 
 
Da bi dobili nekoliko jasnejšo sliko, poskusimo z delitvijo vprašanih po poklicu. Pri vprašanih 
brez poklica je ocena o razširjenosti korupcije podana glede na medijsko oglaševanje, in sicer 
28,9%. V skupini strokovnjakov se prav tako nahaja največ tistih, ki svojo oceno oblikujejo 
na osnovi medijev. Ko pa govorimo o podjetnikih, je situacija povsem drugačna, saj se le-ti 
opredeljujejo pri svoji oceni glede na lastne izkušnje. Pri uslužbencih in kmetovalcih vidimo, 
da pri svoji oceni upoštevajo mnenja svojih sorodnikov in znancev. Kategorija delavcev do 
ocene prihaja preko osebne lastne izkušnje (glej Sliko 8, na str. 16). 
 
Spoznanja o korupciji lahko v osnovi delimo na tista, ki so jih posamezniki dobili skozi 
medije, in tista spoznanja, ki so produkt lastnih izkušenj. V spodnjem grafu je možno opaziti, 
da je večina podjetnikov korupcijo izkusila na lastni koži in v obliki podkupovanja, in sicer 
36,1%. To lahko povežemo tudi z naravo posla, katerega podjetniki opravljajo, in s številom 
stikov, ki jih vzpostavljajo v času poslovnega procesa. Kljub temu pa takšni rezultati ne dajejo 
upanja hitro rastočim malim in srednjim podjetjem (glej Sliko 8, na str. 16).  
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Slika  8: Zasnovanost razširjenosti korupcije – delitev po poklicu 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 30. 
 
Naslednje vprašanje, ki nas zanima v zvezi z dajanjem podkupnine, je, kako se določa vsota 
denarja, ki jo je treba odšteti za določeno početje ali nepočetje, ki naj bi rešilo problem. 
 
Veliko število vprašanih, točneje 46,7%, je izjavilo, da nikoli niso bili v situaciji, da bi dali 
podkupnino. Če odvzamemo tiste, ki niso želeli odgovoriti na vprašanje, dobimo podatek, da 
je okoli 47% vprašanih že bilo v situaciji, da plača podkupnino. 32,6% vprašanih je 
odgovorilo, da je vsota znana že pred pogovorom, se pravi, da obstajajo že ustaljeni »ceniki«, 
ki se uporabljajo v takšnih situacijah. 14,1% vprašanih je vsoto izvedelo direktno, bodisi da so 
sami vprašali (6,8%), bodisi so ceno izvedeli, ne da bi vprašali (7,3%). Posredno lahko 
zaključimo, da je podkupovanje razširjen in udomačen pojav, saj če je »tarifa« znana še pred 
samim dejanjem, to pomeni, da se že oblikuje tudi določen trg storitev, da obstajajo 
spoznanja, da je to že ustaljena navada, ki jo javnost sprejema kot del stvarnosti, del njihove 
mentalitete (glej Sliko 9, na str. 17).  
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Slika 9: Seznanitev o vsoti denarja pri dajanju podkupnine 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 31. 
 
Če na kratko povzamemo, lahko rečemo, da prebivalci v BiH v velikem številu doživijo 
korupcijo kot lastno izkušnjo, vendar obstajajo tudi drugi načini seznanjanja javnosti o 
korupciji. Da pa je korupcija precej ustaljen pojav, posebej dokazujejo podatki o tem, kako so 
ljudje seznanjeni z vsoto podkupnine. 
 

2.4. »Koristnost« korupcije 
 
Na splošno je korupcija pojav, ki ogroža učinkovitost države ter načela pravičnosti in 
nepristranskosti. Proti korupciji se je potrebno boriti in zmanjševati njeno intenzivnost in 
razširjenost. Vendar se ljudje v vsakdanjem življenju pogosto znajdejo v situacijah, ko je 
izredno pomembno, da bo določena zadeva rešena pravočasno in da se dobi potrebna 
informacija, ki bo predstavljala lastno korist. Da bi rešili svoj problem imajo na izbiro dvoje. 
Prvo, ta problem lahko rešijo regularno in čakajo na izid. Drugo, poskusijo podkupiti osebo, 
ki lahko omogoči uresničitev njihovega posla ali rešitev problema. Glede na to, ali se bo 
posameznik odločil za podkupovanje, je odvisno od pomembnosti zadeve, od možnosti, ki jih 
posameznik ima (predvsem se tu misli na finančne zmožnosti), od moralnosti in od tega, v 
kolikšni meri posameznik meni, da je to običajen pojav. To zadnje je najpomembnejše, saj v 
primerih, ko je ogrožen posameznik ali nekdo od njegovih bližnjih, je zanj to nekaj čisto 
običajnega. Tukaj se misli predvsem na korupcijo v zdravstvu, kjer so neuradno znane 
»tarife« za določene operacije, postelje, porod itd. Po raziskavah javnega mnenja prebivalcev 
BiH je 60% vprašanih pripravljenih dati podkupnino za boljšo zdravniško oskrbo (TI BiH, 
2002, str. 31-32). 
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Raziskave TI BiH prav tako kažejo, da je več kot 80% prebivalcev BiH prepričanih, da če 
bodo odgovorni osebi ponudili denar, dali darilo ali ponudili protiuslugo, se bo njihov 
problem rešil uspešno. Vsi ti podatki nakazujejo, da je v BiH razširjeno prepričanje, da se 
stvari s pomočjo podkupovanja enostavneje rešujejo in da je potrebno nekaj »storiti« (nekoga 
podkupiti), da bi se zagotovil uspeh (TI BiH, 2002, str. 32).  
 

2.5. Prihodnost korupcije v BiH 
 
Zelo majhen odstotek ljudi v BiH meni, da je korupcijo možno izkoreniniti (samo 7,8%). 
Podatek, da dve tretjini vprašanih zagovarja stališče, da je korupcija del njihove stvarnosti in 
da bo tako tudi ostalo, govori o tem, da so prebivalci BiH pripravljeni živeti s tem pojavom. 
To je potrjeno tu z najpogostejšim odgovorom, da bo korupcija vedno prisotna (glej Sliko 10). 
 
Slika 10: Stališča o korupciji v prihodnosti 
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Vir: TI BiH 2002, str. 46. 
 
Ugotovitve iz poglavja Splošno o korupciji v BiH so, da je korupcija v BIH precej razširjena. 
Kljub temu da je toleranca korupcije v BiH zelo nizka, se državljani zavedajo, da problemov 
ne bodo rešili, če ne bodo podkupili ključne osebe za reševanje problema. Večje število 
državljanov BiH je bilo v situaciji, da je nekdo od uradnikov od njih direktno zahteval 
podkupnino v obliki denarja, darila ali usluge. Preko dve tretjini vprašanih meni, da je 
korupcija škodljiv družbeni pojav, proti kateremu se je treba na vse načine boriti. Videli smo 
tudi, da so ljudje na korupcijo navajeni, da se nekako zavedajo, da obstajajo lažji načini in 
celo ceniki za hitrejše opravljanje storitev. Kar 60% ljudi meni, da se korupcije ne da 
zmanjšati in bo vedno prisotna. 
 
Seveda so vsi ti sklepi precej alarmantni, zlasti če se zavedamo, da ima korupcija precejšnje 
število negativnih ekonomskih posledic, ki se jih bom dotaknila v nadaljevanju. 
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3. Analiza ekonomskih posledic korupcije v BiH 

3.1. Uvod 
 
Spoznanje, da je korupcija zelo resna ovira za ekonomski razvoj BiH, je pripeljalo do tega, da 
je na zahtevo oblasti v BiH Svetovna banka (SB) leta 2000 izvedla raziskavo javnega mnenja 
o korupciji. Z enakim namenom sta bili narejeni raziskavi TI BiH v letih 2002 in 2004. 
 
Primerjava rezultatov kaže, da v času med raziskavo Svetovne banke v letu 2000 in raziskavo 
TI BiH v letu 2002 ni prišlo do izboljšanja. Korupcija v BiH je postavila pod vprašaj začete 
reforme, nova podjetja vleče v področje sive ekonomije, vitalni resursi se brezumno črpajo in 
izginjajo, tuji investitorji pa obračajo glavo stran zaradi visokega tveganja vlaganja. Visoka 
raven korupcije je dodatno pripomogla k oteževanju tranzicijskega obdobja skozi upadanje 
proizvodnje in izrazito socialno razslojevanje. Lahko rečemo, da je osnovni trend, ki 
zaznamuje to obdobje, splošno zmanjšanje zaupanja širše javnosti v državne institucije in 
vere, da se lahko kaj spremeni (TI BiH, 2002, str. 67). 
 
Po dveh letih, natančno februarja 2004, je bila izvedena nova raziskava, katere cilj je bil, da se 
pokažejo spremembe glede na prejšnje obdobje in da se ugotovi, ali so te spremembe 
izboljšale ali poslabšale situacijo. Namen tega dela je prepoznati vzroke korupcije in 
obstoječo prakso korupcije v ekonomskem življenju BiH in pokazati njihov vpliv na 
ekonomski razvoj in kvaliteto življenja v BiH.  
  

3.2. Trenutno ekonomsko stanje v BiH 
 
Najlažje je ekonomsko stvarnost v BiH prikazati s pomočjo gibanja bruto domačega 
proizvoda (BDP) in prikaza realne rasti BDP v preteklih petih letih (glej Sliko 11 in Sliko 12, 
na str. 19-20). 
 
Slika 11: Nominalni BDP v BiH (v mio KM) 
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Vir: Bilten Centralne banke BiH, 2004, str. 13. 
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Minilo je več kot devet let od podpisovanja Daytonskega mirovnega sporazuma, 
vzpostavljena je nova državna ureditev in do neke mere sprejeta Zahodna doktrina 
ekonomskega razvoja, a do pomembnejših izboljšanj v ekonomiji ni prišlo, saj se BiH še 
vedno nahaja med tranzicijskimi državami z najnižjim bruto domačim proizvodom. 
 
Slika 12: Stopnja rasti realnega BDP (v %) 
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Vir: Bilten Centralne banke BiH, 2004, str. 13. 
 
Če opazujemo današnje stanje glede na predvojno obdobje, je splošna ocena BiH, da ni niti 
blizu okrevanja in da proces tranzicije ni dal pomembnejših rezultatov v zadnjem desetletju. 
Stanje v gospodarstvu BiH se lahko oceni kot alarmantno, saj je država prišla do kritične 
točke razvoja: po eni strani se rapidno zmanjšuje dosedanja mednarodna pomoč, z namenom 
prisiliti državo, da se obrne k svojim potencialom, graditvi vzdržljivosti in samostojnosti, tako 
v političnem kot v ekonomskem smislu. Po drugi strani pa v preteklem obdobju nista zgrajena 
ne ekonomski ne politični sistem, ki bi bila nosilca te samostojnosti. Kljub pomembni tuji 
finančni pomoči v povojnem obdobju se BiH ni uspela opreti na lastne moči, tako da je rast 
BDP dosegla okoli 5,5%, za leto 2003 pa je ocenjena rast le 3,5%. Dejstvo je, če se opazno ne 
spremeni razvojno-ekonomska politika v državi, se bo takšen šibek trend rasti nadaljeval tudi 
v prihodnosti (TI BiH, 2004, str. 95). 
 
Primarni politični in ekonomski cilji so podrejeni pritisku zadovoljevanja pogojev vstopa v 
EU. Septembra 2002 je BiH opravila večino nalog, ki so bile načrtovane v letu 2000, da bi 
lahko pripravila Študijo o izvedljivosti sprožitve pogajanj glede Sporazuma o stabilizaciji in 
pridruževanju. Novembra 2003 je Evropska komisija izdelala Poročilo Komisije Svetu o 
pripravljenosti BiH za pogajanja o Sporazumu o stabilizaciji in pridruževanju EU, kjer je 
navedeno 16 prioritet, katerim naj bi se BiH v letu 2004 posebno posvetila (Report from the 
Commission to the Council on the preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiate a 
Stabilisation and Association Agreement with the European Union, 2003, str. 41-42): 

• izpolnjevanje obstoječih pogojev in mednarodnih obveznosti; 

• bolj učinkovita uprava; 

• bolj učinkovita javna uprava; 

• evropske integracije; 

• učinkovitejše zakonske odredbe, ki zagotavljajo človekove pravice; 
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• učinkovito sodstvo; 

• reševanje problema kriminala, posebej organiziranega; 

• reševanje vprašanj azila in migracije; 

• reforma carinskega in davčnega sistema; 

• zakon o proračunu; 

• proračunska praksa; 

• zanesljivi statistični podatki; 

• konsistentna trgovinska politika; 

• integriran energetski trg; 

• uvedba enotnega gospodarskega prostora BiH; 

• javni RTV sistem. 
 
Hitreje ko bo oblast uspela izpolniti te pogoje, prej se bodo pogajanja za vključevanje začela. 
Zgoraj navedeni pogoji imajo velik pomen. Večina pogojev se nanaša na ekonomske teme. 
Lahko pa trdimo, da je vsaka od zgoraj navedenih točk v neposredni povezavi z bojem proti 
korupciji, se pravi, da krepi integriteto institucij in zakonov, ki imajo za cilj zatiranje 
korupcije (TI BiH, 2004, str. 97). 
 

3.3. Ekonomski stroški korupcije v BiH 
 
Dokler je osnovna definicija korupcije »zloraba uradnega položaja zaradi osebne koristi«, se 
lahko definira tudi kot nespoštovanje načela »dolžine roke«, ki pomeni, da niti osebni niti 
družinski odnosi ne smejo vplivati na sprejemanje odločitev, ne glede na to, ali te odločitve 
sprejemajo ekonomski udeleženci na trgu ali državni uslužbenci (Pope, 2000, str. 13). 
Sprejemanje odločitev, ki so izjemnega pomena za širšo družbeno skupnost, pod vplivom 
osebnega interesa, povzroča škodo, ki jo lahko označimo kot stroške korupcije, ki vključujejo: 

• negativen vpliv na investicije in rast; 

• negativen vpliv na razvoj privatnega sektorja; 

• povečanje administrativnih stroškov; 

• vpliv na javni sektor; 

• carino; 

• davke in davčno upravo; 

• inšpekcijske organe; 

• upadanje kakovosti blaga in storitev; 

• povečanje stopnje revščine; 

• organizirani kriminal; 

• slabljenje kredibilnosti države. 
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3.3.1. Negativen vpliv na investicije in rast 

 
Brez krepitve in razvoja privatnega sektorja, najbolj vitalnega dela gospodarstva v tranziciji, 
ni mogoče ustvarjati ekonomske rasti. Da bi se privatni sektor okrepil, so potrebne 
neposredne tuje investicije, ki pa v BiH žal niso glavni vir finančnih dobičkov. Korupcija 
prinaša negotovost in povečuje tveganje, s tem pa preprečuje prihod investitorjev in rast 
samega privatnega sektorja (Trandafilović, 2005, str. 6). 
 
Znano je, da nestabilnost poslovnega okolja ne stimulira investicij v državi. Ker korupcija 
povečuje stopnjo tveganosti v državi, vpliva na rast efektivnih stroškov investicij in s tem 
manjša interes tujih investitorjev. Zmanjšane investicije implicirajo nizke stopnje gospodarske 
rasti, kar kumulativno in dolgoročno vpliva na padec proračunskih prihodkov, stopnje 
zaposlenosti, življenjskega standarda in upočasnjuje napredek celotne družbe. 
 
Ena od glavnih ovir za tuja vlaganja je korumpiranost procesa privatizacije. Po raziskavah TI 
BiH večina vprašanih meni, da je proces privatizacije pretkan s korupcijo. V razmerah, ko 
imajo zelo nizek BDP na prebivalca, in ko se po pretrpljenih vojnih rušenjih ter splošnem 
padcu ekonomske aktivnosti narekuje spodbujanje investicij, boj proti korupciji dobiva svoj 
smisel. Nerealno je pričakovati, da je mogoče pritegniti tuji kapital v BiH, če celotni državni 
aparat nosi epiteto enega najbolj korumpiranih v Evropi (TI BiH, 2002, str. 69-70). 
   

3.3.2. Negativen vpliv na razvoj privatnega sektorj a 

 
V državah v tranziciji privatni sektor predstavlja nosilca ekonomskega razvoja. Privatni sektor 
pa je izredno izpostavljen negativnemu vplivu korupcije, saj korupcija duši privatno 
iniciativo. 
 
V BiH se privatni sektor pri poslovanju sooča s celo vrsto težav, ki povzročajo povečane 
stroške poslovanja, kot so neučinkovitost, nefleksibilnost ter zmanjšanje možnosti za rast in 
razvoj. Korupcija je v večini primerov glavni vzrok za težave. Problemi, ki iz tega izhajajo, so 
(TI BiH, 2002, str. 70): 

• zapletene administrativne procedure, ki se lahko skrajšajo le z uporabo »zvez« in s 
podkupovanjem uradnikov; 

• neenakost pri obravnavanju privatnih in državnih podjetij ter ustvarjanje pogojev za 
nelojalno konkurenco in ekstra profita; 

• poslovanje v korumpiranem okolju deformira strukturo stroškov in onemogoča 
njihovo planiranje, kar povzroča nekonkurenčnost podjetij v BiH v primerjavi s tujimi 
podjetji oziroma otežuje prodor na tuje trge; 
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• osredotočenje managementa privatnih podjetij na korupcijo kot na najpomembnejši in 
najvarnejši instrument za reševanje problemov jih naredi nesposobne za delovanje v 
normalnem ekonomskem okolju. 

 

3.3.3. Povečanje administrativnih stroškov 

 
Poslovanje v korumpiranem okolju neizogibno vključuje tudi zapleten administrativni aparat. 
Ne samo da se povečujejo stroški poslovanja podjetij, ampak se tudi zmanjšuje učinkovitost 
managementa. Ocenjuje se, da povprečna vsota denarja, ki ga podjetje posamično mora 
porabiti za podkupovanje uradnikov pri pridobivanju raznih dovoljenj, pri priključevanju na 
vodovodno, kanalizacijsko in elektro mrežo, poslovanju s sodišči in carino, znaša od 120-609 
KM. V strukturi skupnih stroškov povprečnega podjetja stroški podkupovanja znašajo 18%. 
Po drugi strani pa managerji porabljajo 10,5% svojega časa za komunikacijo z javnimi 
uslužbenci (Bosnia and Herzegovina, Diagnostic Surveys of Corruption, 2001, str. 5-6). 
 
Te podatke potrjujejo tudi rezultati raziskav TI, ki kažejo, da 80% vprašanih meni, da je v 
njihovi družbi nujno ponuditi nekemu uradniku denar, darilo ali uslugo, da bi se uspešno rešil 
nek problem (pri omogočanju neke komunalne storitve, pri zaposlovanju itd.). Podrobnejša 
analiza teh podatkov kaže, da so s tem plačevanjem najbolj prizadeti samostojni podjetniki, 
posebej v stiku s cariniki, davčnimi uslužbenci in inšpektorji (TI BiH, 2002, str. 71). 
 

3.3.4. Vpliv na javni sektor 

 
S korupcijo prihaja do prelivanja denarja iz javnih v privatne fonde. Lahko rečemo, da obstaja 
negativna korelacija med stopnjo korupcije in stopnjo prejema javnih prihodkov. Poleg 
negativnega vpliva na kakovost zdravstva, šolstva in tudi infrastrukture, zmanjšanje javnih 
prihodkov povečuje naklonjenost javnih uradnikov (pri carini, kontrolnih organih, sodstvu 
itd.) k prejemanju podkupnine. 
 
Eden od najizrazitejših vidikov korupcije v BiH je izogibanje obveznostim do države. Ta 
vrsta korupcije se odraža skozi naslednje ilegalne postopke: izogibanje plačevanju carine, 
evazija davkov in akciz ter podkupovanje inšpektorjev. V tem primeru podkupnina služi 
zmanjševanju izdatkov oziroma stroškov za podjetje ali posameznika, rezultat takšnega načina 
poslovanja je letno zmanjšanje prihodkov v BiH za eno tretjino (Tomaš, 1998, str. 62). 
 
Zelo razširjena praksa v BiH je, da posamezniki ali podjetja, ki imajo »trdne zveze« in seveda 
finančna sredstva, s katerimi vzdržujejo te zveze, podkupujejo carinike ali davčne uslužbence, 
korist, ki je ustvarjena, pa se deli med zavezancem in uradnikom. Po eni strani se na ta način 
zmanjšujejo državni prihodki in s tem tudi možnost izločanja javnih služb, kot so šolstvo, 
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zdravstvo, po drugi strani pa se davčno breme prenese na tisti delež prebivalstva, ki nima ali 
ne zlorablja svojega delovnega položaja ali zvez z državnimi uradniki. 
 

3.3.5. Carina 

 
Rezultati raziskav TI BiH, ki so bili objavljeni marca 2004, so pokazali, da je carina na 
drugem mestu korumpiranosti glede na korumpiranost institucij v državi, takoj za političnimi 
strankami, kar je izzvalo precej reakcij. Ta institucija gre nedvomno skozi številne 
organizacijske spremembe z namenom, da bi prekrižala pot korupciji. Formiranje Uprave za 
indirektno obdavčenje (UIO), ki je bila ustanovljena leta 2003, je bil osnovni pogoj za začetek 
pogajanj za podpisovanje Sporazuma o pridruževanju in stabilizaciji z EU. Osnovna naloga 
UIO je zbiranje vseh carin in uvajanje davka na dodano vrednost. V začetku leta 2004 sta oba 
doma Parlamentarne skupščine sprejela Zakon o sistemu indirektnega obdavčenja, s katerim 
se uvaja enoten sistem zbiranja carin, akciz in prometnih davkov. Osnovni cilji uvajanja UIO 
in davka na dodano vrednost so (TI BiH, 2004, str. 104-105): 

• izločanje politike iz davčnega sistema; 

• ukinjanje dvojnega obdavčevanja in poenostavljanje papirologije; 

• izboljšanje investicijske atmosfere; 

• redukcija korupcije, sive ekonomije in neregularnih odlivov iz proračuna. 
 
Carina in carinski postopki v BiH spadajo pod pristojnost entitet. Na državni ravni obstaja 
Državna mejna služba, ki je zadolžena za kontrolo prehodov čez mejo. Predpostavlja se, da v 
BiH kljub temu obstaja preko 400 ilegalnih mejnih prehodov. S pomočjo mednarodnega 
združenja (CAFAO program)4 se poskuša definirati sodelovanje med entitetami z namenom 
kreiranja in sprejemanja identičnih zakonov na tej ravni, s katerimi bi se reguliralo delo carine 
(TI BiH, 2002, str. 71-72). 
 
Številni podatki kažejo, da javnost v BiH doživlja carino kot eno najbolj korumpiranih 
ekonomskih institucij v državi, ocena transparentnosti dela carine s strani državljanov ostaja v 
primerjavi med letoma 2002 in 2004 še vedno izrazito nizka. Ocena poklica carinika ni nič 
boljša, saj 65,6% vprašanih meni, da je večina carinikov vpletenih v proces podkupovanja in 
korupcije (TI BiH, 2004, str. 105). 
 
Zaskrbljujoč podatek je bil že to, da je leta 2002 samo 1,7% vprašanih menilo, da v carini 
obstaja zelo malo korupcije, kar bi v normalnih pogojih moralo odgovoriti več ljudi (glej 
Sliko 13, na str. 25).  
 
 
 

                                                 
4 CAFAO – Customs and Fisical Administration Office. 
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Slika 13: Prisotnost korupcije v carini 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 73. 
 
Leta 2002 je 39,8% vprašanih izjavilo, da bi dali podkupnino, da bi se izognili plačilu carine. 
Ta delež se je v letu 2004 zmanjšal, kar pomeni, da se čutijo določene spremembe na bolje. 
Zelo izrazita pa je razlika pri analizi teh podatkov, ko vprašane razdelimo glede na njihove 
prihodke, saj rezultati nedvomno kažejo, da so posamezniki, ki imajo večje dohodke, bolj 
pripravljeni odšteti denar za podkupnino (TI BiH, 2002, str. 73). 
 
Večjo pripravljenost za podkupovanje je moč opaziti tudi pri zasebnikih in gospodarstvenikih. 
Tudi ta delež se je v letu 2004 znižal glede na predhodno raziskavo, kar pomeni, da se je 
gospodarstvo bolje organiziralo v boju proti korupciji ter okrepilo nasprotovanje 
podkupovanju. To so zelo spodbudni podatki, saj je za učinkovito antikorupcijsko strategijo 
izjemnega pomena, da si vse ravni družbe prizadevajo sankcionirati podkupovanje ne glede na 
to, ali so na strani tistih, ki sprejemajo, ali tistih, ki dajejo podkupnino (Ti BiH, 2004, str. 106-
107).  
 

3.3.6. Davki in dav čna uprava 

 
Izogibanje plačevanju davkov in carin vpliva na večanje proračunskega deficita, kar 
posledično vodi k zmanjšanju proračunskih izdatkov, tudi socialnih, kar vodi v še večjo 
revščino v državi. Ko opazujemo in primerjamo izogibanje plačevanja obveznosti do države 
(v tem primeru davkov in carin), naletimo na isti trend, in sicer večji mesečni prihodki 
posameznika, pomenijo tudi večjo pripravljenost dati podkupnino. Skrb vzbujajo podatki, da 
bi 32,1% prebivalcev BiH plačalo podkupnino, da bi se izognili plačevanju davkov (glej Sliko 
14, na str. 26). 
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Slika 14: Ali bi dali podkupnino, da bi plačali manj davka? 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 75. 
 
Rešitev problema utaje davkov je za državo veliko vprašanje. V zapletenem davčnem sistemu 
je davčna utaja bolj vsakdanji pojav kot pa izjema, kar je zelo zaskrbljujoče. Davčne olajšave, 
ki so namenjene za tuja vlaganja, se zelo pogosto zlorabljajo. Neredko se dogaja, da se 
podjetja registrirajo kot tuja vlaganja, potem poslujejo le toliko časa, dokler črpajo bonitete 
davčnih olajšav, nato podjetja zaprejo svoja vrata in se ponovno registrirajo pod novim 
imenom. Tega se poslužujejo predvsem državljani, ki imajo dvojno državljanstvo v kakšni od 
držav bivše Jugoslavije. Izrabljajo razne zakonske nedorečenosti z namenom, da ustvarijo 
izredne prihodke. Konkreten ukrep proti tej vrsti manipulacije je postopno uvajanje davka na 
dodano vrednost. 
 
Mnogi mali podjetniki doživljajo plačevanje davkov kot obremenitev in se v veliki meri 
odločajo za utajo davkov kot netržni način lastnega obstoja in konkurenčnosti. Večina 
davčnih utaj se ustvarja tudi s prekupčevanjem akciznega blaga, kot so nafta in naftni derivati, 
cigarete, alkohol, kava, zdravila, zlato itd. 
 
Pri reševanju problema davčnih utaj se oblast najbolj opira na inšpekcijske organe, toda 
težava je v tem, da so pogostokrat inšpekcije že same zelo korumpirane. Poleg tega se država 
trudi, da se pretrga veriga nelegalne trgovine in onemogoči prodaja neobdavčenega blaga na 
ulicah in tržnicah. Žalostno pri vsem tem je, da te akcije najpogosteje in najbolj prizadenejo 
najrevnejše, ki so prisiljeni delati na ulici ali tržnici, da bi lahko preživeli. Pričakuje se 
postopno legaliziranje takšnega načina trgovanja, seveda z izboljšanim davčnim sistemom in 
izboljšanim sistemom socialne zaščite (TI BiH, 2002, str. 77).   
 
Glede na leto 2002 je davčna uprava v obeh entitetah zabeležila značilen padec korupcije, saj 
je delež tistih, ki so pozitivno odgovorili na vprašanje, ali so v zadnjem letu bili v situaciji, da 
se je od njih zahtevala podkupnina, padel z 8,5% na 1,6%, kar je petkrat manjša pogostost 
zahtevanja podkupnine. Prav tako se davčna uprava ocenjuje za bolj transparentno (TI BiH, 
2004, str. 107). 
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3.3.7. Inšpekcijski organi 

 
Nespoštovanje raznih vrst predpisov (higienskih, tehničnih itd.) je še eden od priljubljenih 
načinov zmanjšanja stroškov poslovanja s strani podjetij. Namesto da bi inšpektorji takšne 
prekrške kaznovali, jih ponavadi spregledajo. Za tem pa se nedvomno skriva vpletenost 
zaposlenih v inšpekcijskih organih v korupcijo (glej Sliko 15). 
 
Slika 15: V kolikšni meri so inšpekcije in kontrolni organi vključeni v korupcijo? 
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Vir: TI BiH, 2002, str. 7. 
 
V primerjavah rezultatov raziskav iz leta 2002 in 2004 je možno opaziti, da je prišlo do 
majhnega napredka pri delovanju inšpekcijskih organov, ampak še vedno to delovanje ni 
zadovoljivo. To potrjuje uvedba brezplačne telefonske linije za prijavo primerov korupcije, ki 
je začela delovati 1. februarja 2004. V prvih dveh mesecih implementacije projekta je bilo 
sprejetih skupaj 1400 klicev državljanov, od katerih se je 859 nanašalo na korupcijo. Na redni 
tiskovni konferenci aprila 2004 so bili predstavljeni rezultati dela telefonske linije, ki kažejo, 
da se nadaljuje tendenca rasti prijav korupcije pri delu inšpekcijskih organov (TI BiH, 2004, 
str. 110). 
 
Srñan Blogorčanin, zaposlen v TI BiH, poudarja, da državljani v prijavah najpogosteje 
navajajo nepravilnosti delovne, gradbene in tržne inšpekcije. V raziskavah javnega mnenja 
imajo državljani te inšpekcije za najbolj korumpirane, kar potrjujejo tudi nekatere druge 
raziskave. Očitna neučinkovitost teh organov kaže, da so potrebne reforme na tem področju. 
Zaposleni v inšpekcijskih službah se ne držijo zakonskih pooblastil, poseben problem pa 
predstavljajo delovni odnosi, kjer delovne inšpekcije ne ščitijo učinkovito pravic državljanov 
(Turković, 2004, str. 6). 
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Kot eno od  možnih rešitev korupcije in neučinkovitosti inšpekcijskega sistema v Republiki 
Srbski (RS) Ministrstvo uprave in lokalne samouprave navaja pripravljanje novega zakona o 
inšpekcijah, katerega bistvo bi bilo formiranje enotne uprave za inšpekcije, ki bi združila 
delovno, tržno, sanitarno in nekatere druge inšpekcije. Cilji zakona so povečanje sodelovanja 
med inšpekcijami, koordinacija pregleda podjetij, povečanje pooblastil inšpekcij, ki za razliko 
od davčne in carinske uprave nimajo možnosti za reševanje prekrškov. Kot eno največjih ovir 
za učinkovito delo se navaja preobremenjenost sodišč za prekrške, saj na primer Ministrstvo 
za notranje zadeve RS in tržna inšpekcija dostavljata sodnikom za prekrške letno okoli 10.000 
primerov, tako da so sodišča prenatrpana z več kot 100.000 nerešenimi primeri (Inspektori 
okreću list, 2004, str. 3).   
 

3.3.8. Upadanje kakovosti blaga in storitev 

 
Plačevanje podkupnine si nekateri razlagajo kot nekakšno drugo obliko doplačila oziroma 
obdavčenja, ki jo posameznik mora plačati. Vendar je treba pripomniti, da obstaja bistvena 
razlika med plačevanjem podkupnine in obveznostmi do države. Plačevanje davkov in carin 
gre direktno v proračun države, kar pomeni boljšo kakovost storitev, ki jih ponujajo 
proračunskim porabnikom, medtem ko plačana podkupnina pomeni le dobiček in izboljšanje 
življenjskega standarda za posameznika, ki jo je prejel. Se pravi, da se s ponujanjem 
podkupnin, da bi dobili boljšo storitev, problem ne rešuje, saj javnost s svojim toleriranjem 
korupcije znatno slabša kakovost storitev. 
 
Neplačevanje davkov in carin (se pravi posluževanje s korupcijo) pomeni za državo 
zmanjšanje njenih prihodkov, s tem pa obstaja tudi manj možnosti za investiranje v zdravstvo, 
šolstvo ipd. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v teh dejavnostih prihaja do še večjega 
sprejemanja podkupnin in slabše kakovosti storitev. Najrevnejši sloj prebivalstva tako sploh 
nima zagotovljenih najosnovnejših pogojev za normalno življenje, kot so ustrezna in 
kvalitetna zdravstvena oskrba, pravičen sodni postopek, kvalitetno izobraževanje ipd. 
 
Po drugi strani pa slaba kontrola uvoza (točneje izvora in kakovosti proizvodov, ki se 
uvažajo) povzroča večjo prisotnost blaga dvomljive kakovosti na trgu BiH. V večini primerov 
se blago uvaža brez predpisanih dajatev, zaradi česar je lahko cenejše od domačega in bolj 
kvalitetnega blaga. Nizka kupna moč sili prebivalce v BiH, da se pri odločanju o nakupu 
odločajo glede na ceno, kar pomeni, da je uvoženo blago najpogostejši izbor potrošnikov. 
Zveni zelo paradoksalno, toda v tem primeru vidimo, da korupcija pripomore k večanju 
tveganja zdravja prebivalcev. Je pa še ena negativna posledica, nerealno nizka cena tega blaga 
izpodriva domače proizvajalce s trga, s čimer se ustvarja novi prostor za ponudbo, ki se pa 
zapolni s povečanim uvozom nekvalitetnega blaga (TI BiH, 2002, str. 79). 
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3.3.9. Povečanje stopnje revš čine  

 
Po podatkih in ocenah Svetovne Banke glede revščine v BiH 19,5% prebivalstva živi pod 
mejo splošne revščine, okoli 30% prebivalstva pa je zelo blizu te meje. Meja revščine je 
življenje pod takšnimi pogoji, da se lahko zadovoljijo osnovne potrebe človeka kot so hrana, 
zdravstvo ipd. Opazna je razlika med entitetami, saj je ocenjeno, da delež prebivalstva, ki živi 
pod generalno mejo revščine, v RS znaša 24,8%, v BiH pa je ta delež enak 16,3% (BiH 
Poverty Assessement, str. 37,  41). 
 
Za večino posameznikov in gospodinjstev je ena od vidnih posledic tranzicije slabšanje 
njihovega  življenjskega standarda. Po eni strani lahko rečemo, da revščina generira 
korupcijo, saj revne države nimajo dovolj sredstev za njeno zatiranje. Korupcija pa po drugi 
strani tudi sama pripomore k revščini prebivalcev in države kot celote. 
 
Korupcija je ena od najizrazitejših dejavnikov, ki povzročajo neenakost med posamezniki. 
Ugodna tla za rast korupcije so se ustvarila že v zgodnjih fazah tranzicije, prišlo je do naglega 
bogatenja enega sloja prebivalstva, ki je korupcijo izkoristil kot orodje za pridobivanje 
bogastva. Temu je sledilo manjšanje števila pripadnikov srednjega sloja in nastanek velikega 
prepada med revnimi in bogatimi. V času vojne v BiH je popolnoma izginil srednji sloj 
prebivalstva ter se ustvaril nov sloj novopečenih podjetnikov, ki so si svoj ogromen kapital 
pridobili s pomočjo vojnega dobičkarstva in korupcije (TI BiH, 2002, str. 80). 
 
Zakaj je potrebno govoriti o revščini in korupciji? Zavedati se moramo, da ima korupcija 
neposreden vpliv na življenje revnih, saj posledice korupcije najbolje čuti tisti del populacije, 
ki ima najnižje dohodke, saj zneski podkupnin, ki so nekako ustaljeni, predstavljajo velik 
delež njihovega osebnega dohodka. Plačevanje podkupnin pomeni zmanjšanje razpoložljivih 
sredstev za določeno gospodinjstvo ter onemogoča načrtovanje prihodnjih izdatkov. Na ta 
način se revnim družinam zmanjšuje možnost uporabe javnih storitev, kot so zdravstvena 
zaščita, izobraževanje, pravna varnost. Iz tega razloga mnoge revne družine prenehajo 
uporabljati javne storitve, kar vodi k slabšanju že tako nizkega standarda. 
 

3.3.10. Organizirani kriminal 

 
Preden začnem s samo analizo ekonomskih posledic obstoja organiziranega kriminala, je 
potrebno jasno definirati, kaj spada pod ta pojem. Organizirana kriminalna združba pomeni 
strukturirano skupino treh ali več oseb, ki v daljšem časovnem obdobju usklajeno deluje z 
namenom storitve enega ali več hudih kaznivih dejanj, da bi neposredno ali posredno 
pridobila finančne ali druge premoženjske koristi5. 

                                                 
5Definicija, vzeta iz Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu. 
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Korenine organiziranega kriminala niso šele iz časa vojne, temveč so takrat le bile vgrajene v 
sistem funkcioniranja vseh treh nacionalnih partij v BiH. Problem je v tem, da je oblast v 
državi zaradi lastnega obstoja našla zatočišče v organiziranem kriminalu. Ne ve se več, ali 
oblast vlada s pomočjo mafije in kriminalcev ali pa obratno (Korupcija u odsustvu vladavine 
prava, 2004, str. 73-77). 
 
V zadnjih nekaj letih je bilo narejenih več poskusov, da bi se ocenila škoda, ki sta jo 
povzročila korupcija in organizirani kriminal v BiH. Predstavniki Mednarodnega denarnega 
sklada trdijo, da se v BiH letno izgubi 230 milijonov dolarjev zaradi tihotapljenja cigaret in da 
oblasti kažejo malo zanimanja za ta problem. Republika Srbska izgubi letno okoli 100 
milijonov dolarjev zaradi tihotapljenja cigaret in dodatnih 50 milijonov dolarjev zaradi 
tihotapljenja alkohola in nafte. Za primerjavo, letni proračun RS je približno 400 milijonov 
dolarjev (TI BiH, 2002, str. 82). Zavedanje javnosti o obstajanju organiziranega kriminala v 
BiH je vidno iz rezultatov raziskav TI BiH (glej Sliko 16). 
 
Slika 16: Ali v BiH obstaja organizirani kriminal? 
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Vir: TI BiH, 2004, str. 112. 
 
Za nastanek organiziranega kriminala v BiH je več vzrokov. Med te lahko štejemo vojno, ki je 
ustvarila okolje, ki predstavlja plodna tla za razvoj organiziranega kriminala. Z vojno je prišlo 
do padca življenjskega standarda prebivalstva, slabljenja državnih institucij ter izkrivljenega 
razumevanja morale. Velika brezposelnost, nizke plače in veliko število oboroženega dela 
prebivalstva vodijo posameznike k organiziranem kriminalu, saj se po njihovem mnenju tako 
lažje pride do sredstev za preživetje. Tudi geografski položaj BiH je eden od vzrokov in 
dejavnikov, ki je ugoden za nekatere oblike kriminala (predvsem tihotapljenje ljudi in orožja). 
V povojnem obdobju je bila kontrola pri prehodu meje neučinkovita, saj je potekal proces 
vzpostavljanja institucij BiH. K samemu širjenju mreže organiziranega kriminala pa 
pripomore korumpiranost sodstva, policije in kontrolnih organov. Neredko se tudi dogaja, da 
zaposleni v teh institucijah sami predstavljajo člen v verigi organiziranega kriminala, s čimer 
se ustvarja naveza med kriminalom in državnimi institucijami (TI BiH, 2002, str. 83). 
 
V zadnjih dveh letih je narejeno kar nekaj potez v prid zatiranja posameznih oblik 
organiziranega kriminala. Najprej je bila oktobra 2003 sprejeta Sarajevska deklaracija o 
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implementaciji Konvencije UN o boju proti transnacionalnem organiziranem kriminalu, ki so 
jo sprejele države SEECP6. Nato pa je BiH sprejela Nacionalni načrt za boj proti 
organiziranemu kriminalu. Prav tako je bil sprejet nov Kazenski zakon, začeli so se 
preiskovati »veliki« primeri organiziranega kriminala, kar dokazujejo številni naslovi, ki se v 
zadnjem času pojavljajo v medijih (TI BiH, 2004, str. 113). 
 

3.3.11. Slabljenje kredibilnosti države 

 
Korupcija najeda zaupanje v državne institucije, kar povratno zmanjšuje možnost države, da 
bi se borila proti korupciji. Če obstaja dvom o možnostih državnih institucij, da omogočijo 
varno in stabilno poslovno okolje, bodo tuji investitorji državo obravnavali kot območje 
velikega tveganja za njihova vlaganja. S prisotnostjo korupcije tako država izgublja svojo 
kredibilnost znotraj in zunaj državnih meja. 
 
Ustvarjanje učinkovite antikorupcijske strategije bi bistveno pripomoglo k izboljšanju 
kredibilnosti države. Takšna strategija bi morala vsebovati (TI BiH, 2002, str. 86-87): 

• zvišanje zavesti javnosti in ustvarjanje klime netoleriranja korupcije; 

• izgradnjo zaupanja javnosti v državne institucije skozi udeležbo predstavnika civilne 
družbe v oblasteh; 

• ustvarjanje ugodnejše klime za ekonomski razvoj; 

• boj proti organiziranem kriminalu; 

• graditev institucij. 
 

3.4. Lastninska tranzicija 
 
Tranzicijo je večina postkomunističnih držav doživelo kot zelo boleč proces. Proces 
lastninske tranzicije v BiH značilno zaostaja za ostalimi državami, ki so izšle iz sistema 
centralnega planiranja in so stopile s pomočjo postopne liberalizacije na pot tržnega 
gospodarstva. 
 
Glede na razdelitev BiH se privatizacija in lastniške pravice urejajo ločeno v obeh entitetah, 
kar določa tudi Daytonski sporazum7. Vendar pa iz ločenih zakonodaj izvirajo nekateri 
problemi. Zakon prepušča obema entitetama pravico do privatizacije celotne državne lastnine, 
locirane na njunem ozemlju, in pravico do sredstev, pridobljenih na tej osnovi, v skladu s 
sprejeto zakonodajo. Hkrati od obeh entitet zahteva, da sprejmeta nediskriminatorno 

                                                 
6 South-East European Cooperation Process (SEECP). 
7 Pravilnik BiH, kot aneks k Daytonskemu mirovnemu soglasju, je BiH zasnoval kot centralno državo, ki jo 
sestavljata dve bolj ali manj neodvisni entiteti, Federacija BiH in Republika Srbska. Obema entitetama je bila 
določena močna oblast, medtem ko je precej omejena oblast značilna oziroma določena za področje centralne 
države, kjer je večina oblasti povezana z zunanjimi zadevami. 
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zakonodajo ter zagotovita maksimalno jasnost in preglednost procesa, odgovornost in 
usklajenost s splošnim okvirom mirovnega sporazuma in da medsebojno sodelujeta pri 
vprašanjih, povezanimi s privatizacijo, ki na ravni entitete ne morejo biti rešena (Prijatelj, 
2001, str. 5). 
 
Politiki se niso pripravljeni zoperstaviti korupciji in nekatere zakonske ukrepe prepuščajo 
mednarodni skupnosti, prav tako pa tudi državljani niso še dojeli celoten obseg težav, ki jih 
tranzicija s seboj prinaša. Vsi skupaj upajo, da se bodo stvari spremenile čez noč, da ne bo 
težkih in hudih prehodov, da se bodo prebudili v veliko boljšem, stabilnejšem in uspešnejšem 
okolju, po možnosti znotraj Evropske Unije. Vsi takšni pogledi so pravzaprav beg od 
stvarnosti, saj EU za BiH pomeni samo dodaten protektorat, v katerem bo spet odločal nekdo 
drug, medtem ko bo zunanji pritok denarja pokrival tekoče deficite. Tako BiH nadaljuje s 
svojim životarjenjem, pri čemer je privatizacija le ena od metod lastninske tranzicije v sklopu 
veliko širšega koncepta in strategije razvoja (TI BiH, 2004, str. 115-116). 
 

3.4.1. Korupcija v procesu privatizacije 

 
Korupcija v procesu privatizacije, po domače povedano, pomeni prodajo državne lastnine po 
izredno nizki ceni. To potrjujejo mnogi časopisni članki in preiskovalni postopki, ki navajajo, 
da so direktorji državnih podjetij pod vplivom politike izvajali spontano privatizacijo, 
razvrednotili državni kapital in s tem zmanjšali ceno podjetja ter ustvarili pogoje za odkup 
podjetja s strani osebe, ki je že vnaprej znana ali pa je celo ena od tistih, ki so pripomogli k 
likvidaciji tega podjetja. Direktor podjetja si s tem ustvari osebno korist ter korist skupini, ki 
je lobirala za njegov položaj v podjetju. Direktno škodo pa pri tem občutijo državljani, saj 
država dobi manj denarja za svoje podjetje, kar pomeni manj denarja v državnem proračunu 
in posledično manj denarja, namenjenega za njene državljane. Tudi posredniki pri tem 
procesu, se pravi zaposleni pri Agenciji/Direkciji za privatizacijo, ki so imeli dostop do 
zaupnih in privilegiranih informacij, so si s tem ustvarjali osebno korist. Najbolj kruto pri 
vsem tem je to, da odgovorni za takšno početje ostanejo nekaznovani. 
 
Zaradi vsega zgoraj navedenega je nezaupanje v proces privatizacije v primerjavi med 
raziskavama v letu 2002 in 2004 naraslo, saj je bilo pri vprašanju, koliko je korumpiran 
proces privatizacije, 86,6% vprašanih v letu 2004 mnenja, da je privatizacija bila 
korumpirana, kar je za 7 odstotnih točk več kot v letu 2002.  
 
Nadaljnja analiza kaže, da je bilo preferirano malo aktivnosti v zvezi s prodajo državnega 
kapitala in ta se je dolgo zadrževal v državni lasti, kar je zelo zaskrbljujoč pojav. Ta pojav 
govori o pasivizaciji javnega mnenja in podpori državni lastnini. Takšni pogledi pa 
pravzaprav najbolj odgovarjajo tistim, ki imajo od takšnega stanja največjo korist, saj 
nadaljujejo s svojim bogatenjem s pomočjo prelivanja državnih sredstev na izbrane račune 
fizičnih oseb ali izbranih pravnih oseb po ilegalni poti. 
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V takšni stihijski privatizaciji največjo korist črpajo ravno tisti, ki jo izvajajo, vedoč, da bodo 
s tem ustvarili protipravno korist in da ne obstaja mehanizem, ki bi to korist zaznal in jih 
kaznoval. Tako se bogatijo na račun državljanov, ki jim nikoli ne bo uspelo videti pravega in 
polnega učinka privatizacije. Zaradi obstoječe situacije imajo državljani negativen odnos do 
samega procesa in tistih, ki ga izvajajo. Iz tega razloga je vsako nadaljnje izpeljevanje 
privatizacije oteženo. Tudi ocene o uspešnosti privatizacije so zelo velik pokazatelj, da je 
javnost do nje nezaupljiva (glej Sliko 17). 
 
Slika 17: Kako bi ocenili proces privatizacije do sedaj? 

Ne ve/ Noče 
odgovoriti

6,4%

Popolnoma 
neuspešen

75,4%

Popolnoma uspešen
18,2%

 
Vir: TI BiH, 2004, str. 118. 
 

3.4.2. Kdo profitira pri privatizaciji? 

 
Omenila sem že, da državljani nimajo in ne čutijo nikakršne koristi od privatizacije, zato se je 
na tem mestu smiselno vprašati, kdo pa je tisti, ki ima največjo korist pri lastninski tranziciji. 
Po podatkih raziskovanj TI BiH so državljani izpostavili naslednje tri institucionalne skupine: 

• Direktorji državnih podjetij – 31,2%; 

• Uslužbenci Agencije/Direkcije za privatizacijo – 26,6%; 

• Funkcionarji v entitetskih vladah in ministrstvih – 20,9%. 
Iz navedenega sledi, da imajo korist pri zastoju v privatizaciji predvsem posamezniki, ki 
kontrolirajo poslovanje profitnih podjetij, oziroma posamezniki in stranke, ki izvolijo upravne 
odbore (TI BiH, 2004, str. 118-119).  
 
Javnost je privatizaciji nenaklonjena zaradi protipravnega profita in korupcije, ki jo je iz 
dneva v dan vse več, odgovornih pa vedno manj ali pa jih sploh ni. V takšnih okoliščinah 
vlada nezaupanje v tranzicijo in hrepenenje po vrnitvi na stari sistem socialističnega lastništva 
in upravljanja. Tukaj izgublja težo celoten proces reform v BiH, saj se BiH s tem oddaljuje od 
uspešnih modelov tranzicije in vrača v brezizhodni položaj, kjer revni postajajo še bolj revni, 
peščica bogatih pa se še naprej kriminalno bogati. 
 



 36 

Negativna posledica takšnega stanja v BiH je nezanimanje in oddaljevanje potencialnih tujih 
investitorjev. BiH tako nosi etiketo nevarnega, korumpiranega in poslovno neugodnega 
okolja, kar ob že znanih problemih majhnega, razdrobljenega in revnega trga pomeni še 
nadaljnje odstopanje od želene trajnostne ekonomske rasti. 
 
Bistvo tega poglavja je, da korupcija s svojim obstojem onemogoča pravično privatizacijo in 
povzroča njeno počasno izvajanje. Mnogi se na račun privatizacije dodatno bogatijo. Moramo 
vedeti, da privatizacija lahko zmanjša korupcijo v prihodnosti, saj nepregledno delovanje pri 
pridobivanju in ustvarjanju dobička v javnem sektorju spreminja v transparentno in 
disciplinirano delovanje privatnega sektorja. Vodje podjetij morajo sprejemati take odločitve, 
da zadovoljijo lastnike podjetij, ne pa državne funkcionarje. Ne obstaja več državna lastnina, 
za katero ni nihče odgovoren. Ko se privatizacija izvrši, lahko neodvisni privatni sektor 
posluje brez vpliva vlade. 
 

3.5. Ustvarjanje privla čnega poslovnega okolja 
 
Kompleksnost državne strukture in regulativnega okvirja, razširjena korupcija in politična 
nestabilnost predstavljajo glavne ovire za večji obseg domačih in tujih vlaganj. Rezultat tega 
so številne administrativne ovire in nejasen zakonski okvir, ki preprečujejo večjo stopnjo 
investicij. Med najpomembnejšimi so (Akcioni plan za uklanjanje administrativnih prepreka 
za ulaganje u Bosni i Hercegovini, 2002, str. 2-3): 

• pomanjkanje izenačenega in predvidljivega pravnega okolja; 

• pomanjkanje jasnih poslovnih in s tem povezanih administrativnih postopkov; 

• pomanjkanje učinkovitega sodnega sistema; 

• korupcija. 
 
Zaradi velikih administrativnih ovir se podjetja pogosto izogibajo investicijam in vlaganjem v 
BiH. Za proces registriranja novega podjetja je v RS v povprečju potrebno 55 dni, v FBiH pa 
celo 124 dni. Delovno dovoljenje in dovoljenje za uporabo delovnega prostora, ki sta potrebni 
za skoraj vsako podjetje, zahtevata več kot mesec dni obiskovanja različnih institucij, zbiranja 
potrebne dokumentacije, plačevanja dragih taks in odvetnikov. Pri pridobivanju vseh teh 
dokumentov pa se pojavljajo še dodatni neformalni stroški – podkupnine. Ko začne podjetje 
poslovati, pa njegova uprava ponovno naleti na nove ovire, institucije, obveznosti in se na 
koncu koncev spet sooča s korupcijo (TI BiH, 2002, str. 105). 
 
V naprednejših državah imajo pravno dobro reguliran, učinkovit, hiter in cenejši proces 
vstopa podjetja na trg. Pri drugih državah, med katerimi je tudi BiH, pa je ta proces mučen, 
nepredvidljiv in dolgotrajen, neizogiben je pojav korupcije na vseh ravneh in institucijah. Iz 
tega sledi, da bo tuje podjetje enostavno odnehalo od celotnega postopka in odšlo v državo, 
kjer je ta postopek hitrejši in cenejši in kjer ni treba podkupovati določenih posameznikov in 
plačevati dragih odvetnikov. 



 37 

Najbolje je, da se najprej ozremo na tri najbolj izpostavljene institucije, ki so neposredno 
zadolžene za poslovno okolje, in sicer so to ministrstva, inšpekcije in carina. Glede na to, da 
se večina njihovih aktivnosti odvija na entitetski ravni, se bodo rezultati med FBiH in RS 
razlikovali. 
 
Da bi nazorno prikazali, koliko se zaposleni v privatnem sektorju soočajo s korupcijo, so v 
vzorec vprašanih vzeli le zaposlene v zasebnih podjetjih in samostojne podjetnike, se pravi 
lastnike teh podjetij. Predpostavljeno je bilo, da ima ta skupina vprašanih najbolj realen odnos 
z javnimi službami (glej Tabelo 4). 
 
Tabela 4: V kolikšni meri so navedene institucije vključene v korupcijo (odgovori vprašanih 

iz privatnega sektorja)? 

Federacija BiH Republika Srbska % 

Ministrstva Inšpekcije Carina Ministrstva Inšpekcije Carina 
Skoraj vsi so vključeni 8,6 25,8 17,4 25,7 34,9 43,5 
Večina je vključena 43,0 45,7 49,0 47,7 42,2 36,1 
Samo nekateri so 
vključeni 

43,0 15,2 28,9 22,9 21,1 20,4 

Skoraj nihče ni vključen 0,0 6,0 2,0 2,8 1,8 0,0 
Ne ve/ Noče odgovoriti 5,3 7,3 2,7 0,9 0,0 0,0 

Vir: TI BiH, 2004, str. 127-128. 
 
Zgornji podatki nam kažejo, koliko so v očeh podjetnikov korumpirane institucije, s katerimi 
se srečujejo pri opravljanju vsakodnevnih poslov, povezanih s podjetjem. Celotna ocena je 
skrajno neugodna in nakazuje, da so potrebne zelo hitre reforme na vseh treh področjih. 
 
Med celo vrsto pomanjkljivosti poslovnega okolja BiH, kot so to majhen, razdrobljen trg, 
slaba infrastrukturna povezanost, nekonkurenčna delovna sila, slabe industrijske in materialne 
osnove za proizvodnjo, slabe poslovne vezi s tujino, se za nameček nahaja še zelo razširjena 
korupcija. Spodbujanje takšnega nekonkurenčnega okolja onemogoča kakršnokoli regionalno 
pozicioniranje BiH, saj država ne nudi nikakršnih boljših pogojev poslovanja od svojih 
sosedov, kar posledično daje odgovor, zakaj ni resnejših vlaganj v BiH. Ne smemo pozabiti, 
da je to edina država v Evropi, v katero ni prišel niti McDonald's, niti kakšno drugo od 
številnih podjetij, ki jih lahko srečamo na ulicah skoraj vsakega mest(ec)a v tranzicijskih 
državah (TI BiH, 2004, str. 124-125). 
 
Ravno z ustvarjanjem dereguliranega, transparentnega, učinkovitega in cenejšega poslovnega 
okolja ima oblast priložnost eliminirati korupcijo in narediti gospodarstvo bolj privlačno tako 
za domači kot tuji kapital. Odstranjevanje administrativnih ovir, legislativa, zmanjšan 
birokratski aparat je recept, ki mogoče zveni enostavno, ampak pomeni veliko let, tudi 
desetletij tranzicije. 
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BiH je dolgo časa čakala na tranzicijo – celih deset let. Takšen podatek, ki je dodan že tako 
nezavidljivi začetni poziciji iz perspektive bivše Jugoslavije, pomeni, da sta poleg tranzicije 
potrebna še dodatna gospodarska rast in ekonomski razvoj. BiH mora iti v korak z regijo, ki ji 
predstavlja veliko konkurenco, da bi se investitorji lahko odločali, ali se bodo pozicionirali v 
BiH ali pa v nekateri od sosednjih držav. Da bi se to lahko zagotovilo, ni dovolj samo to, da 
BiH ponudi enake pogoje, kot jih imajo države v regiji (kar že zdaj težko izpoljnjuje), ampak 
mora ponuditi več in bolje. To konkretno pomeni (TI BiH, 2002, str. 112): 

• harmonizirane ali celo nižje davčne stopnje s transparentnim in racionalnim 
upravljanjem javnih prihodkov; 

• manjši, hitrejši in cenejši administrativno-birokratski aparat; 

• regulatorni in nerepresivni kontrolni sistem, profesionalen in koordiniran; 

• neodvisno in učinkovito gospodarsko sodstvo; 

• pravna regulativa, speljana na minimum, se pravi njena optimizacija in 
funkcionalnost; 

• neobstoj trgovinskih ovir znotraj države, tudi regionalno; 

• zmanjšanje državnih monopolov, izboljšanje in pocenitev komunalnih in 
komunikacijskih storitev, vključujoč tudi samo infrastrukturo; 

• nujno zaključevanje procesa privatizacije s kontinuiranim restrukturiranjem velikih 
gospodarskih subjektov ter hitra likvidacija, kjer je to neizogibno; 

• izenačevanje pravil za privatni sektor in trenutno prenehanje dajanja prednosti in 
zaščite državnemu sektorju, prav tako izhod politike in strankarskega kadrovanja iz 
državnih podjetij. 

 
Gospodarstvo, ki ima namen približevati se in sprejemati norme Evropske Unije in regije, v 
kateri se nahaja, bo vsekakor pritegnilo svež kapital, povečalo njegovo količino, prisotno v 
državi, istočasno ga pocenilo in naredilo bolj dostopnega tako pravnim kot fizičnim osebam. 
Ob vsem tem je potrebno odločno vzpostavljanje institucij pravne države in boja proti 
korupciji. 
 

4. Sklep 
 
Skozi svojo diplomsko nalogo sem ves čas dokazovala, da ima korupcija v BiH močan 
negativen vpliv v vseh vejah gospodarstva. Iz raziskav TI BiH, ki sem jih pri svojem delu 
uporabila, je razvidno, da je korupcija v BiH zalo razširjen in ustaljen pojav. S svojo 
prisotnostjo negativno vpliva na delovanje državnih institucij in s tem na gospodarsko 
učinkovitost in gospodarsko rast. Ko govorimo o gospodarski rasti, ne moremo mimo 
neposrednih tujih investicij. Privabljanje tujih investicij je zahteven proces, in država, v kateri 
vlada korupcija, ne bo nikoli privlačna za tuje vlagatelje, saj ne more zagotoviti varnosti 
njihovih naložb. Da bi povečali kredibilnost države, je v BiH neizogiben organiziran boj proti 
korupciji in kriminalu.  
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Za učinkovit boj proti korupciji je potrebno povečati odgovornost in transparentnost pri delu 
javnega sektorja, povečati konkurenčnost privatnega sektorja s pomočjo zmanjšanja 
administrativnih postopkov, vključiti državljane v boj proti korupciji ter uvesti pravno 
reformo s sprejemanjem zakonov, ki bodo pripomogli k zatiranju korupcije. 
 
Poudarila bi pomen TI BiH, ki je za zdaj edina nevladna organizacija, ki se ukvarja z 
vprašanjem boja proti korupciji. TI BiH je dovolj pripravljen in organiziran, da lahko sprejme 
uradno dodeljeno vlogo neodvisnega opazovalca izpeljevanja aktivnosti v boju proti korupciji. 
S kontinuiranim opazovanjem bo zasledoval vsak napredek v boju proti korupciji in kriminalu 
ter o tem celovito obveščal javnost. Pri tem naj bi se držal izključno svoje vloge v družbi in 
naj ne bi  zahajal v kompetenco ostalih institucij. 
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