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Регионален преглед 

 

Корупцијата се разви во едно од најдебатираните прашања со кои се соочуваат општествата. 

Проблемот со  корупцијата влијае над национално, и претставува закана за меѓународните односи 

и економскиот развој. Феноменот на корупција и нејзиниот пораст е особено видлив на 

територијата на Југоисточна Европа (ЈИЕ). Постојат поголем број на историски фактoри и 

економски случувања кои влијаат врз формите на корупцијата во регионот. И покрај значајните 

разлики помеѓу земјите во ЈИЕ во однос на економскиот развој, сепак тие делат заеднички 

проблеми во ова поле. Тука е вклучена приватизацијата која самата по себе поттикнува корупција, 

потоа следуваат проблемите со привлекување странски инвестиции, високата стапка на 

невработеност која особено дојде до израз во текот на светската економска криза, големиот 

процент на сива економија како и погодната  средина за делување на организирани криминални 

групи. 1 

Корупцијата континуирано се рангира помеѓу најголемите предизвици со кои се соочуваат 

земјите од ЈИЕ. И покрај напорите за формирање на институционална и регулаторна основа за 

борба против корупција, вклучувајќи и специјализирани агенции за антикорупција, се уште 

постојат значајни проблеми, посебно во насока на имплементација на постоечката правна рамка и 

институционалната поставеност. Иако е тешко да се генерализира поради различните 

национални, историски и институционални средини во земјите на регионот на ЈИЕ, сепак постојат 

одредени заеднички проблеми кои што може да се истакнат и да дадат слика за главните 

коруптивни практики и проблеми во регионот. Политичкиот притисок продолжува да влијае врз 

институционалната средина, што претставува значаен проблем за функционирањето на судскиот 

систем и на националните агенции за антикорупција. Исто така, последниве често се соочуваат со 

недостаток на институционален капацитет. Комбинирано, недостатокот на политичка волја за 

борба против корупцијата заедно со ограничената независност и капацитет на институциите, 

вообичаено резултира со бавно спроведување на антикорупциските политики. Исто така, 

значајно влијание има и политичката корупција на високо ниво, чиешто истражување често пати 

е ограничено од широкиот опсег на законодавството за имунитет.  

Транспарентноста во финансирање на политичките партии исто така претставува голем 

предизвик за многу земји во ЈИЕ, пред сѐ поради силното надворешно економско влијание, при 

што на приватните интереси им е овозможено да влијаат врз текот на владеењето. Недостатокот 

на транспарентност во менаџирањето и дистрибуирањето на државните финансии, особено во 

договорите за јавни набавки, исто така претставува сериозна причина за коруптивни сомневања.   

                                                             
1 http://www.csd.bg/artShoww.php?id=16084 



  

4 

 

Исто така, судирот на интереси (и покрај тоа што во речиси секоја земја постои посебна 

легислатива во оваа област, сепак нејзиното спроведување претставува проблем) и загриженоста 

околу интегритетот, дополнително влијае врз недостаток на општа доверба кај граѓаните.  

Овие основни прашања укажуваат на неефикасноста на веќе постоечката правна и 

институционална рамка за борба против корупција.  Понатаму, проблемот на корупцијата ја 

опфаќа и бизнис средината.  Според Светскиот извештај за конкурентност 2012-2013, издаден од 

Светскиот економски форум, во поголемиот број на земји од ЈИЕ, корупцијата е потенцирана како 

еден од главните проблематични фактори за водење бизнис.2  Извештајот исто така ја потенцира и 

ниската доверба во политичарите, како и недоволната транспарентност на судството и воопшто на 

процесите на креирање политики. 3 

Перспективите за приклучување во ЕУ се силен поттик и можност за забрзување на процесите во 

борбата против корупцијата во земјите од регионот на ЈИЕ. Борбата против корупција и 

воспоставувањето на ефективно судство се  клучни во ЕУ интегративниот процес.  Така на пример, 

во Стратегијата за проширување на ЕУ 2012-2013, зацврстувањето на владеењето на правото и 

демократското владеење беа истакнати како клучни фактори во процесот на проширување.4 

Имено, земјите кои што се стремат да станат членки во Европската унија, најпрво треба да 

започнат со реформи на судскиот систем и јавната администрација, притоа обезбедувајќи силна 

правна рамка за спречување на корупцијата. Новиот пристап во процесот на преговори за 

пристапување кон ЕУ, предложен од страна на Европската комисија, а одобрен од Советот на ЕУ, 

јасно ги позиционира прашањата поврзани со владеење на правото, вклучително и борбата 

против организираниот криминал и корупцијата, како клучни елементи на политиката за 

проширување на ЕУ. Новиот пристап овозможува прашањата поврзани со судството и 

фундаменталните права, како и правдата, слободата и безбедноста (поглавје 23 и 24) да бидат 

третирани уште во раниот процес на преговори, што ја потврдува потребата за водење на 

прецизно досие за учинокот на реформите во текот на преговарачкиот процес со цел остварување 

на одржливи и трајни реформи.  

Регионалната соработка и помирувањето на земјите од Западен Балкан е исто така клучно во 

Стратегијата за проширување на ЕУ.  Покрај важноста на меѓувладини дијалози и соработка во 

регионот на ЈИЕ, од особено значење е и соработката помеѓу граѓанскиот сектор. Справувањето 

со корупцијата бара поголемо и поактивно вложување на граѓанскиот сектор, што всушност 

претставува и основна и главна цел на СЕЛДИ мрежата. Во насока на остварување на потенцијално 

идно влијание, продуктивната соработка помеѓу граѓанските организации исто така зависи и од 

соработката помеѓу граѓанскиот сектор и владините институции. Во поголемиот дел од регионот 

на ЈИЕ, ефикасниот дијалог помеѓу граѓанските организации и државата е значително ограничен. 

                                                             
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRe 

port_2012‐13.pdf  
3 Ibid. 

4 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_paper_2012_en.pdf 
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Дополнителни недостатоци може да се забележат и во случаите на непочитување на граѓанските 

организации од страна на Владата, недостаток на интерес како и државна контрола врз 

граѓанските организации.  

Горенаведените проблеми се рефлектираат во повеќе светски истражувања и индекси, кои меѓу 

другото ја позиционираат ЈИЕ на европското дно кога станува збор за овие прашања, особено во 

поглед на областите кои се однесуваат на контрола на корупцијата, владеење на правото и  

перцепцијата во однос на корупцијата.  Во 2011 година, во Индикаторите за владеење низ 

светот на Светска банка, земјите на ЈИЕ се рангирани со негативна вредност5 во однос на 

„владеење на правото“ и во однос на „контрола на корупцијата“.  Турција, Хрватска и Црна Гора 

(само во однос на „владеење на правото“) се единствените земји од регионот кои беа позитивно 

оценети. Индексот на перцепција на корупцијата за 2012 година,6 ја рангира Турција како најмалку 

корумпирана земја во регионот во однос на степенот на перцепција за корупција во јавниот 

сектор. Сепак, генерално, Турција е рангирана на 54-то место од вкупно 176 земји во светот. 

Според индексот, Албанија е рангирана на 133 –то место што ја прави најкорупмирана земја во 

ЈИЕ регионот.  

Извештаите на ЕУ за напредокот на земјите: Развој на антикоруптивните 

практики во периодот 2008-2012 во ЈИЕ регионот 

Извештаите на ЕУ за напредокот на земјите кандидатки се важен извор на информации за 

добивање на целосна слика за антикоруптивните практики и средини во Југоисточна Европа. Исто 

така, истите може да служат како извор за следење на најрелевантните антикорупциски 

случувања (правни и институционални), како и за следење на нивниот развој во текот на годините. 

Треба да се има во предвид дека поради различните национални и општествени карактеристики 

на земјите од ЈИЕ, како и различниот степен на развој на правната и институционална рамка 

следењето на извештаите на ЕУ може да доведе до одредени погрешни наоди. Сепак, анализата 

на извештаите на ЕУ за земјите од Западен Балкан и Турција во периодот на 2008-2012 посочува 

одредени заеднички проблеми и предизвици во однос на корупцијата.  

Граѓанските организации како катализатор во борбата против корупција 

Граѓанскиот сектор има важна улога во процесот на контрола и следење на корупцијата.  Бидејќи 

во суштина корупцијата претставува социјален феномен, капацитетот на граѓанските организации 

за влијание врз колективното однесување е додадена вредност и неизбежен инструмент за 

обезбедување на препораки и иницијативи за Владата, како и за зголемување на јавната 

поддршка и свесноста за важноста на антикорупциските политики.  

                                                             
5 Проценката за владеење е измерена на скала од – 2,5 до 2,5. Колку повисока е вредноста толку е подобро 
владеењето  

6 httpp://cpi.transpareency.org/cpi2012/results/ 
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Според досегашните податоци, контролата врз корупцијата е многу поефикасна во оние земји 

каде има поголем број на граѓански организации, како и поголемо учество на граѓаните во 

волонтерски активности.7  Се додека постои капацитет за здружување и колективно дејствување, 

општеството ќе може да одржува контрола врз корупцијата. Во недостаток на вакво јавно 

следење, дури и репресивните и административни мерки не се доволни за ефикасна контрола врз 

корупцијата. Во одредени региони од ЈИЕ постои очигледен недостаток на проактивност и 

независност на граѓанското општество, што придонесува кон низок капацитет за било какво 

забележително колективно делување против корупцијата. Оттука, општеството е изолирано од 

процесите на борба против корупцијата и тоа е значајна причина за бавната имплементација на 

веќе постоечката правна рамка, која во поголемиот дел од ЈИЕ регионот е веќе воспоставена.  

Недостаток на поддршка од граѓаните и нивно вклучување во политиките за антикорупција е 

делумно и резултат на досегашната неефикасната соработка помеѓу граѓанските организаиции и 

владата. Покрај веќе објаснетата корелацијата помеѓу бројноста на граѓанските организации и 

контролата врз корупцијата, подеднакво е значаен и дадениот простор за соработка и дијалог 

помеѓу граѓанските организации и јавните органи, притоа овозможувајќи им на истите 

зачувување на критичкиот осврт и објективната анализа и пристап.  Тоа се покажува како 

особено проблематично во регионот на ЈИЕ.  

Во суштина, во регионот се јавува недостаток на ефикасно вооспоставени формални механизми 

за вклучување на граѓанското општество од страна на националните влади, како и недостаток на 

административен капацитет и јасна визија и разбирање на потенцијалот на граѓанските 

организации во полето на анти-корупцијата.  

Покрај предизвиците во однос на комуникацијата и координацијата, постојат и други значителни 

закани и ризици за развој на граѓанското општество во регионот. Тие ја вклучуваат државната 

контрола врз граѓанскиот сектор и јавната администрација, недоволна транспарентност - често 

пати поврзана со мешањето на активностите со непрофитен карактер и оние со профитен 

карактер, како и проблемите во процесот на регистрација на граѓанските организации. Понатаму, 

тука се и недостатокот на задолжителни процедури за транспарентност во секторот, неефикасната 

финансиска контрола од страна на државата (која што не треба да се меша во работата на 

граѓанскиот сектор) и ниското ниво на саморегулација, кои што заедно придонесуваат кон слабост 

и ранливост на граѓанскиот сектор и отвораат простор за остварување на нелегитимни интереси, 

проследени со недоволна транспарентност и отчетност. Државната контролата врз граѓанскиот 

сектор е најевидентна на локално ниво, каде одговорните во општините ја искористуваат 

неадекватната регулаторна рамка нанесувајќи штета врз третиот сектор.  

Во оваа насока, иницијативите на регионалните мрежи на граѓански организации како што е 

СЕЛДИ, овозможуваат платформа на антикорупција за зголемена соработка и споделување 

                                                             
7 http://www.qog.pol.gu.se ; http://www.againstcorruption.eu/wpcontent/uploads/2013/03/ANTICORRP-

PolicyPaper-on-Lessons-Learnt-1_protected1.pdf    

http://www.qog.pol.gu.se/
http://www.againstcorruption.eu/wpcontent/uploads/2013/03/ANTICORRP-PolicyPaper-on-Lessons-Learnt-1_protected1.pdf
http://www.againstcorruption.eu/wpcontent/uploads/2013/03/ANTICORRP-PolicyPaper-on-Lessons-Learnt-1_protected1.pdf
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знаењата и искуство во ЈИЕ – регион со многу заеднички проблеми на ова поле. Креирањето на 

ваков вид на мрежи има потенцијал да обезбеди значајна додадена вредност за динамично и 

активно граѓанско општество, кое ќе има потенцијал за учество во јавни дебати и влијание врз 

политиките и процесите на донесување на одлуки во полето на антикорупцијата и доброто 

владеење. Ова ќе биде остварено преку зацврстување на капацитетите, знаењата и посветеноста 

на граѓанските организации, со цел истите да анализираат, следат и промовираат политики, 

мерките и реформи кои се однесуваат на доброто владеење и антикорупцијата, како и со цел 

зголемување на соработката и разбирањето на граѓанските организации, не само на национално, 

туку и на регионално ниво. Исто така, СЕЛДИ мрежата има за цел да придонесува кон зголемен 

дијалог помеѓу државата и граѓанското општество и кон подобрување на средината за граѓански 

активизам на регионално и национално ниво. Понатаму, мрежата има за цел и обезбедувања на 

меѓудржавна граѓанска и јавна поддршка и учество во мерките за добро владеење и 

антикорупција, како и помош за граѓанските организации за тие самите да го зголемат својот 

легитимитет, транспарентност и отчетност.  


