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ППРРЕЕДДССТТААВВЕЕ  ОО  ККООРРУУППЦЦИИЈЈИИ  22000011--22000066::  

ЕЕФФЕЕККААТТ  ППООЛЛИИТТИИЗЗААЦЦИИЈЈЕЕ  
 

Представа о корупцији у Србији анализирана је на основу поређења налаза два 
обимнија истраживања која су спроведена у размаку од пет година, после петоок-
тобарског преврата (2001. и 2006). Анализа података показује да је ова представа 
под великим утицајем политизованости и подељености друштва и да зависи од 
начина на који се опажају и оцењују актуелни економски и политички процеси и 
њихови актери. У таквим условима наглашена је њена субјективност. У зависности 
од тога из којих друштвених структура потичу, оцене и ставови о корупцији 
одражавају било разочараност у нову власт, опозициони притисак на постојећи 
режим, или отпор променама политичког и економског система уопште. Најзна-
чајније разлике у представи о корупцији у Србији данас постоје између присталица 
«старог» и «новог» режима, односно транзиционих «добитника» и «губитника», 
што у великој мери кореспондира са актуелним социоекономским положајем и гене-
рацијском припадношћу. Мада толеранција друштва на корупцију, у целини гледано, 
опада,  показује се да актуелни или потенцијални транзициони добитници (образо-
ванији, имућнији, млађи, присталице новог режима) у повољнијем светлу оцењују 
стање корупције у друштву, показују знаке навикавања на њу, па чак и морални 
цинизам; транзициони губитници, пак, испољавају већу осетљивост у овом погледу, 
што је последица како њиховог неповољног економског положаја, тако и отпора 
реформама и повећане критичности у односу на постојећу власт. 

 Кључне речи: корупција, транзиција, Србија, јавно мнење  
 

УУввоодд  
 
Корупција није динамична социјална појава; њене друштвене особености 

споро се мењају. Постоји за то више образложења. У стабилним друштвима, 
она је често системска појава која је срасла са функционисањем постојећих 
институција. Каткада представља и саставни део моралне обичајности једног 
друштва, тј. норми понашања око којих постоји општа сагласност; због тога 
ни његови припадници, а ни спољашњи посматрачи, не могу лако да је раз-
луче од обичаја и препознају као социјалну патологију. Пошто је корупција 
утемељена у саме основе културе и друштва, у његову традицију, промене у 
њеном обиму (раширености у популацији), нивоу и облицима испољавања 
одигравају се споро, понекад тек са мењањем културних образаца. 

 Сувисло је очекивати да периоди темељне преструктурације социоеко-
номских система, какав је период транзиције у оквиру посткомунистичких 
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друштава,  неминовно доводе до промена у карактеристикама корупције која 
постоји у друштву. Како транзиција, по дефиницији, означава првенствено 
реформе институција старог система, очекивало би се да оне условљавају и 
смањење њеног обима. Међутим, промене институција су спор процес чији се 
ефекат на смањење корупције мери деценијама. Шта више, пошто транзи-
ционе реформе подразумевају убрзану приватизацију оне и саме постају ис-
ходишта неких нових облика корупције. Поред тога, сва превратничка време-
на по правилу су праћена распадом владајућег система вредности, односно 
сукобљавањем старих и нових обичајних и моралних система који усмеравају 
понашање људи. Ово стање аномије утиче не само на степен прихватања 
моралних норми већ мења и врсту моралности која се заговара. То значи да 
овде није реч само о промени моралних стандарда (шта је добро, а шта зло), 
већ и нормативне интерпретације индивидуалног и групног понашања (шта 
то значи бити поштен). Због свега овога, напори на успостављању демокра-
тије, владавине права и тржишне економије у транзиционим посткомунис-
тичким друштвима суочавају се, истовремено, са институционалним препре-
кама и отпорима које ствара аномично друштво. Вредносно и морално 
дезоријентисани припадници ових друштава, с једне стране, постају толеран-
тнији на раније проскрибоване видове понашања, а са друге, постају инве-
нтивнији у изналажењу нових активности које би могле да послуже приликом 
сналажења у постојећем институционалном и вредносном вакууму. Корупци-
ја је једна од веома употребљивих метода које они користе како би изашли на 
крај с транзиционим хаосом и зато се она у таквим околностима законито 
саморепродукује.  

Покушај да се, у размаку од свега пет година, упореде представе и ста-
вови грађана Србије о корупцији – како би се, бар посредно, могли да се 
извуку закључци о садашњем стању корупције у друштву1 – мора имати у 
виду напред наведене околности. Такво истраживање, наиме, мора поћи од 
сасвим умерених претпоставки о обиму промена које су се у међувремену 
могле догодити. Представе које људи имају о корупцији су далеко подложни-
је флуктуацијама у зависности од утицаја дате социјалне, економске и поли-
тичке ситуације,  него што је то сама појава. Како се појам корупције најче-
шће везује за дисфункционалност државе и власти,  слика коју јавност има о 
њој највише зависи од начина на који се опажају и оцењују актуелни друшт-
вени и политички процеси и њихови актери. Каткада, широко распростра-
њено уверење да је власт непоштена и корумпирана представља тек један од 
начина да јавност изрази опште незадовољство политичком и економском 
ситуацијом у земљи, што је у транзицији, иначе, редовна појава. Овакве пред-
ставе, по природи ствари веома субјективне, могу бити додатно осенчене 
политичким анимозитетима и ресентиманима различите провенијенције који 
––––––––––––– 

1 Истраживања су спроведена у оквиру пројекта «Корупција у Србији», Центра за 
либерално-демократске студије, Београд,  2001. и у првој половини 2006., на репрезен-
тативном узорку грађана Србије (без КиМ).  
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прате општу политизацију и оштру политичку подељеност друштва. У том 
светлу ваља протумачити чињеницу да се проблем корупције у Србији (њен 
обим и интензитет) у јавности и медијима тако често прецењује, тј. Неоправ-
дано драматизује (што је било карактеристично као за период пре, тако и 
после демократских промена). Србија се сврстава међу земаље са највишим 
степеном корупције у свету, тврди се да је она захватила цело друштво, да су 
сви политичари корумпирани, и сл.   

У зависности од тога из којих друштвених структура потичу, оваква 
претеривања у данашње време можемо посматрати било као производ разоча-
раности у нову демократску власт, као притисак на постојећи режим од стра-
не других претендената на власт, или као начин да се изрази отпор проме-
нама политичког и економског система уопште.  

Када се све ово има у виду, покушај истраживача да упореди представе и 
ставове о корупцији у Србији у два различита периода – оног који непосред-
но следи политички преврат 2000. године и пет година касније – може да се 
ослони на свега неколико уопштених и ограничених хипотеза. Једна од њих 
је да промене у степену раширености корупције у друштву у овом раздобљу 
нису могле бити велике па, следствено томе, ни промене у представама јав-
ности о њој. Може се са поузданошћу претпоставити да су евентуалне про-
мене у перцепцији корупције повезане са неким облицима групних припад-
ности (социоекономским положајем) које кореспондирају са преовлађујућим 
политичким опредељењима њихових припадника. Претпоставка је, такође, да 
ће представе јавности о особеностима корупције (па тако и о њиховим про-
менама) бити јасније искристалисане код оних области у којима су реформе 
најдаље одмакле; управо стога што оне представљају неуралгичне тачке, како 
бившег тако и садашњег система. Могуће је, исто тако, претпоставити да ће 
оне друштвене групације које показују већу критичност према новом систему 
уопште (пре свега, транзициони губитници) показивати склоност да прецене 
обим корупције и припишу њене узроке представницима нове власти. Опо-
зиционо настројене групације такође могу показивати већу склоност да пре-
цене обим корупције у односу на протекли период и, уједно, да је повезују са 
деловањем својих политичких конкурената. Присталице режима (коалиције 
на власти) с друге стране, могу показивати тежњу ка прецењивању обима по-
зитивних промена у овом погледу. Најзад, када се има у виду социјализациј-
ски учинак протеклог периода, могуће је устврдити да ће генерације које су у 
својим формативним годинама васпитаване у оквиру једног вредносно ста-
билног друштва, на чврстим моралним стандардима, показивати већу нетоле-
рантност према корупцији, а мањи морални цинизам, од оних које су стаса-
вале у условима друштвене аномије.  

Овим општим претпоставкама могуће је додати и неке специфичније које 
се односе на феномен корупције у сваком друштву, односно које чине 
особености свих посткомунистичких друштава. Значајније међу њима односе 
се на повезаност нивоа образованости и запажања промена у обиму коруп-
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ције: образованији  припадници друштва способнији  су да уоче сложеније 
облике испољавања овог феномена, његове узроке и суптилне промене.2 
Поред тога, ваља поменути значајан утицај очекивања везаних за промену 
политичког система и власти (и са њима повезаног. осећања релативне деп-
ривације) као генералног фактора који утиче на оцене појединих групација у 
друштву о динамици његове корумпираности. Велика очекивања у погледу 
исхода реформи повећавају »нестрпљење» људи у односу на брзину реформи, 
па тиме утичу и на степен њихове критичности према њиховој динамици 
уопште. Често, то резултира потцењивањем напретка који друштво и власт 
остварују у борби против свих негативних друштвених појава, па и ове. 
Најзад, фактори који су карактеристични за сва посткомунистичка друштва, а 
могу бити значајни у овом погледу, јесу: недовољна транспарентност рада 
државних институција и политичких процеса која условљава недовољну 
информисаност грађана; неповерење грађана у државу наслеђено из претход-
ног система, или, пак, раширена етатистичка свест; оштра политичка полари-
зација друштва која условљава смањену рационалност; раширеност представа 
о друштвеној стварности које су филтриране кроз постојеће (идеолошке) 
предрасуде и стереотипије и, стога, “искривљене”; итд. 

 У истраживању које је, пре свега, поредбеног типа није било могуће про-
веравати све ове хипотезе. Стога је нагласак овог рада више на анализи 
представе о корупцији у контексту снажне политизације друштва, него на 
тумачењу промена које су се одиграле  између два испитивана периода.   

 

ООппаажжаањњее  ффееннооммееннаа  ккооррууппцциијјее  
 

Да ли се корупција опажа као значајан 
друштвени проблем? 

 
Проблем корупције у Србији већ деценију и по налази се у средишту 

пажње јавности. У транзиционим периодима, који су по правилу праћени на-
глим и дубоким социјалним раслојавањима, увек се повећава позорност људи 
према појавама неоправданог богаћења. Повећана осетљивост широких маса 
на кршење моралних норми – посебно када је везано за политичке елите – ка-
рактеристична је, такође, за периоде преврата, управо зато што они симбо-
лички означавају улазак у неки нови, бољи и праведнији, поредак. Зато у 
оваквој друштвеној ситуацији људи често опажају проблем корупције као је-
дан од суштинских друштвених проблема и неретко га поистовећују са сво-
јим личним проблемима. Грађани Србије сврставају данас, као и пре пет го-
дина, проблем корупције међу најзначајније проблеме са којима се друштво 
суочава. Око 1/4 одговора који се тичу најважњих друштвених проблема са 
––––––––––––– 

2 Мада то не значи да су образованији увек и најобјективинији процењивачи, будући 
да се и овде “умеће” фактор њихове доминантне политичке опредељености. 
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којима се Србија данас суочава упућује, управо, на проблем корупције.3 У 
укупном поретку најважних друштвених проблема, корупција се сврстава иза 
егзистенцијалних питања као што су сиромаштво (помиње га 47% људи) и 
незапосленост (45%), односно политичка нестабилност (34%).  

Приближно 1/10 популације корупцију означава као први и најважнији 
друштвени проблем. То је двоструко мање у односу на проблем сиромаштва, 
незапослености и политичке нестабилности, али нешто више у односу на 
проблем криминала, лошег привређивања, лоше здравствене заштите, и сл.  

Поређење налаза из два периода,  2001. и 2006. године, показује да се 
свест популације о значају корупције као друштвеног проблема није проме-
нила (10%:11% . Слика о осталим, приоритетним, друштвеним проблемима 
остала је, такође, неизмењена – посебно када је реч о сиромаштву и политич-
кој нестабилности. У извесној мери се умањио значај проблема као што су 
криминал (раније 9%, сада 15%) и “лоши међуетнички односи” (– некада 2%, 
сада 6%).   

Очигледно је да се данас корупцији придаје нешто већи значај него 
криминалу, мада обим позорности грађана у односу на тај проблем остаје ре-
лативно исти. Или грађани сматрају да се нова демократска власт успешније 
супротставља криминалу (акција «Сабља») или је у протеклом периоду, са 
убрзањем процеса приватизације, корупција постала упадљивија појава од 
криминала. Значај овог проблема био још наглашенији да га није потиснуо 
нови проблем друштвене патологије, исто тако нераздвојиво повезан с проце-
сом економске преструктурације друштва – незапосленост. Незапосленост је, 
пре пет година, као прворазредни друштвени проблем означавало свега 5% 
људи у Србији, а данас чак  24%. Такође, расте проценат оних који испоља-
вају забринутост због стања у образовању и здравству.  Области које грађани 
данас виде у знатно повољнијем светлу,  или им не придаје толики значај као 
раније, јесу «лоше привређивање» и «лоши међуетнички односи», односно 
«загађеност околине».  

Мада је, уопштено посматрано, проблем корупције релативно високо 
рангиран, он не изазива подједнаку позорност свих социјалних групација. У 
контексту опште друштвене турбулентности, ово питање чешће постављају 
генерације између 35. и 45. године (које, генерално, показују већу критичност 
према динамици друштвених реформи) као и образованије и најимућније 
категорије људи. Проблем корупције привлачи релативно мању пажњу 
испитаника нижег образовања који су, очигледно, преокупирани проблемима 
сиромаштва и незапослености. У извесној мери, релативно посматрано, овај 
проблем мање истичу и најстарији, радно неактивни, суграђани. Поређење 
између региона у оквиру Србије показује да Београђани испољавају значајно 
већу, а Војвођани нешто мању, забринутост због корупције него што то је то 
случај са просечним становницима Србије.  
––––––––––––– 

3  Проблем је поменут као један од два могућа одговора. 
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Да ли се корупција доживљава и као 

значајан лични проблем?  
 
Корупција се нешто учесталије опажа као озбиљно друштвено питање 

него што се доживљава као значајан лични проблем. У рангу личних проб-
лема, она је сврстана (како у укупној структури одговора, тако и међу прво-
рангираним проблемима) на пето место. Лични проблеми који су грађанима 
важнији јесу сиромаштво и ниски стандард, незапосленост, политичка неста-
билност и лоша здравствена заштита (Табела 1). Пошто се два пута чешће 
помиње као друштвени него као приоритетан лични проблем, корупција се, 
очигледно, третира слично политичкој нестабилност и криминалу. Насупрот 
томе, сиромаштво или лоша здравствена заштита сматра се у већој мери 
личним него друштвеним проблемом. Када је реч о проблему незапослено-
сти, мада се он нешто учесталије помиње као најважнији лични проблем,  
разлика у броју оних који је виде као друштвени, односно лични, проблем је 
мања; то значи да се незапосленост генерално доживљава као угрожавајућа и 
 погубна како за друштво у целини, тако и за појединца.  
 

Табела 1. Најважнији друштвени, односно лични проблем 
(постотак прворангираних одговора) 

  
Проблем Друштвени Лични 
Сиромаштво, низак стандард 26.8 37.1 
Незапосленост 23.9 27.4 
Политичка нестабилност 20.3 11.0 
Корупција 9.8 05.4 
Криминал 8.7 03.7 
Лоше привређивање 3.9   3.3 
Лоша здравствена заштита 2.6 07.5 
Лоши међуетнички односи 2.1 01.6 
Проблеми у образовању 0.9 01.4 
Загађеност околине 0.2 01.0 
Друго 0.2 00.0 
Не зна / Одбија 0.6 00.6 

 
Доживљај корупције као примарног личног проблема посебно је карак-

теристично за људе између 30. и 45. године (тј. за генерације рођене између 
1960. и 1975.), за оне који су високо образовани, запослени у приватним фир-
мама и материјално боље обезбеђени. Могуће да је овде реч о проблему који, 
као посебно угрожавајући, доживљава слој млађих приватних предузетника, 
будући да корупцију виде пре као сметњу, него подршку, свом пословању и 
бржем економском напредовању. 

Када се упореде подаци из два периода, види се да је број оних који на 
корупцију гледају као на основни лични проблем остао на нивоу од 5%, што 
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може да утиче и на процену њене садашње укупне раширености. Истовре-
мено,  за десетину се смањио постотак људи које лично погађа сиромаштво 
(са 48% на 37%), преполовио се број оних које погађа проблем криминала (са 
9% на 4%), остала је тек трећина од некадашњег броја грађана које и лично 
брине лоше привређивање (са 9% на 3%), односно, загађеност околине (са 3% 
на 1%). Насупрот томе, осећање личне фрустрираности услед проблема 
незапослености изузетно се проширило – са некадашњих  9% на 27% попу-
лације.   

 
Да ли се корупција доживљава као 

друштвено зло? 
 
Претходно истраживање (из 2001.) дало је основа да се закључи како у 

друштву Србије постоји, бар делимично, навикавање на неке појаве коруп-
ивног понашања, односно да се поједини сегменти друштва односе према 
овој појави са више трпељивости него неки други. Најновији подаци (из 
2006.) ближе одређују групе за које се може рећи да показују знаке навикава-
ња на ову друштвено патогену појаву и упућују на неке закључке о мотивима 
који леже у основи изражене толерантности. Налази показују да се, у периоду 
између два истраживања, мало (али статистички значајно) повећао постотак 
грађана који испољавају негативан став према корупцији, што значи да се и 
толеранција према корупцији у друштву донекле смањила. Године 2001., 
нешто више од  60%, а данас 66%, људи заузима бескомпромисно становиште 
изражено посредством тврдње да је корупција «нешто што је по друштво 
веома штетна појава, против које се на све начине треба борити». Исто тако, 
нешто мањи број грађана (приближно 24%, у односу на некадашњих 29%) 
изражава једно фаталистичко становиште према којем је корупција “неми-
новна” и “вечита” појава у сваком друштву. Приближно 7% испитаника смат-
ра да је корупција “нужно зло” које може бити и корисно, а 3%  да је она дру-
штву чак потребна да би се проблеми брже решавали. 

 У категорији најсиромашнијих грађана, налазимо значајно вежи број 
оних који испољавају бескомпромисан став према корупцији (77%) него у 
осталим категоријама становништва. Сиромашни и незапослени се, такође, 
далеко мање од осталих саглашавају са неминовношћу постојања корупције у 
друштву. Транзициони губитници, очигледно, постају осетљивији на друшт-
вене околности које доприносе све већем материјалном раслојавању друштва 
и виде корупцију као једну од препрека да побољшају свој неповољан мате-
ријални положај. С друге стране, образованије групе испољавају већу «реа-
листичност», заступајући став да је корупција инхерентна сваком друштву 
(34%). Постоје, такође, индикативне разлике у поимању корупције као дру-
штвеног зла између најмлађих и најстаријих група  које сугеришу закључак 
да најмлађе категорије друштва (18-29 година) испољавају већи морални 



Мирјана  Васовић,  Представе о корупцији 2001-2006: ефекат политизaције  
 

 
228 

цинизам. Овакве разлике испољиће се не само када је реч о схватању тога шта 
корупција представља, него и о степену у којем се оваква појава осуђује и 
одбацује.  

 
Шта јавност подразумева под појмом корупције? 

 
Став према корупцији, било да је позитиван или негативан, по природи 

ствари је повезан са њеним јасним дефинисањем, тј. са свешћу појединца о 
томе које све радње и поступци могу у овај појам да се укључе. Међу при-
падницима србијанског друштва, у том погледу, све је мање недоумица. Не 
само да се они у приличној мери саглашавају у операционализацији коруптив-
них радњи (између 63% и 92% испитаника  сагласно је око врсте поступака 
које треба убројити у корупцију) већ се, у међувремену, листа оваквих посту-
пака проширила. Већи број људи у Србији данас, него у претходном периоду, 
препознаје корупцију у поступцима као што су “накнадне услуге адвокату”, 
“давање новца саобраћајцу да би се избегла казна”, “одавање пословних 
информација ради личне користи”, “давање поклона лекару”, “давање предиз-
борних прилога политичким партијама”, “потезање веза ради запошљавања 
рођака», и сл. (Табела 2).  

  
Табела 2. Шта од следећег спада у корупцију? 

(Операционализација коруптивних радњи 
у два временска периода – 2001 и 2006. године) 

 
Поступци 2006 2001 
 % 
Давање новца државном чиновнику ради умањења пореза 92.1 89.8 
Понудити новац саобраћајцу да вам не одузме возачку дозволу 90.7 84.9 
Злоупотребити службени положај да би својој приватној 
фирми обезбедили добит 

87.7 83.9 

Одавање пословних информација другим људима ради личне 
користи 

83.8 79.1 

Користити везе да би неког блиског ослободили војне обавезе 76.4 73.5 
Интервенисати код неког високог чиновника да запосли Вашег 
рођака 

75.1 64.3 

Додатна накнада адвокату за помоћ оптуженом на суду 70.3 50.0 
Дати поклон лекару да би посебно бринуо о вама 68.9 59.3 
Давање предизборних прилога политичким партијама 68.4 43.9 
Понудити противуслугу како би себи обезбедили одсуство са 
посла 

66.9 63.1 

Лично се обратити општинском посланику ради добијања 
грађевинске дозволе 

62.8 53.0 

Ове промене могу да означавају слабљење утицаја који обичајне норме 
(пре свега, норма реципрочности) има на појаву корупције, а могу да укажу и 
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на успостављање неких нових правила понашања која би могла позитивно да 
утичу на њено елиминисање. Чини се да је порасла свест људи о томе да су 
неке активности недозвољене чак и ако не подлежу законским санкцијама, 
што значи да се кристалише и јаснији појам корупције. Оваква кристализа-
ција је, вероватно, последица намерне или ненамерне, едукације грађана о 
корупцији, која се спроводи посредством медија масовног комуницирања, 
владиних кампања, или активности цивилног сектора, и која је знатно поја-
чана после 2000. 
 

Мишљења о основним узроцима корупције 
 
Мишљења о основним узроцима корупције у Србији донекле су се про-

менила у односу на претходни период, мада не суштински. Када се суди пре-
ма учесталости појединих одговора,4  постаје очигледно да становници Срби-
је сада, као и пре пет година, сматрају да постоје три најважнија узрока ко-
рупције у друштву:  морална криза друштва (која поспешује непоштење ње-
гових појединачних припадника),  опште сиромаштво (што за неке људе 
подразумева нужност и оправданост кршења моралних стандарда), и недо-
вољна изграђености правне државе (што условљава општу климу безакоња). 
Оно што се, делимично  променило јесте само учесталост са којом се наводи 
сваки од ових основних узрока. И ако се морална криза сматра најчешћим 
узроком корупције у нас, нешто већи постотак људи него раније тумачи је и 
као последицу општег сиромаштва, а нешто мањи је сматра последицом 
непостојања правне државе, тј. владавине безакоња. Стиче се утисак да су 
овакве промене у схватањима узрока корупције део једног општијег процеса 
у којем се пажња јавности више усмерава на економска, него на правно-
политичка, исходишта друштвених проблема (Табела 3, вид. доле). 

Тумачење узрока корупције повезано је са полижајем у друштвеној стру-
ктури. (социодемографским обележјима испитаника). Позивање на моралну 
кризу учесталије се јавља међу високообразованима, код градског становниш-
тва у целини, а посебно међу житељима Београда. Исти овај одговор знатно 
ређе налазимо у групацијама људи нижег степена образованости и међу 
руралним становништвом. Опште сиромаштво, пак,  најчешће наводе нај-
слабије образовани, житељи села и најстарији грађани. Све оне групације које 
још живе у оквирима традиционалне моралности и – услед мањка образовања 
и из перспективе сопственог материјалног положаја – поједностављено тума-
че сложену друштвену стварност, схватају корупцију само као реакцију људи 
на егзистенцијалну изнудицу. Одсуство правне државе као извор корупције 
најчешће наводе студенти и најмлађи испитаници, а недовољну ефикасност 
судског система људи вишег степена образовања. Овакво тумачење коруп-
––––––––––––– 

4 Било је могуће дати до три одговора. Табела 3. даје преглед дистрибуције свих по-
менутих разлога (кумулативно). 
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ције уклапа се у генерално критички однос према друштву и власти који је за 
ове групе карактеристичан.  
 

Табела 3. Основни узроци корупције у нашем друштву 
(кумулативно % укупно датих одговора) 

  
 Узроци корупције % 
Неморал и непоштење,  
морална криза 52.0 

Опште сиромаштво 51.0 
Безакоње, непостојање  
правне државе 39.6 

Неефикасност судског система 25.9 
Политички систем 20.9 
Лоше законодавство 19.0 
Рат и санкције 15.5 
Људска природа, људи су такви 13.6 
Мале плате државних чиновника 11.0 
Наслеђе претходног  
комунистичког система 09.4 

Привредни систем 06.2 
Недостатак јасне  
административне контроле 05.1 

Мешање државе у  
привредне токове 03.4 

Не зна / Одбија 00.8 
 

 
Најважнији узрок корупције 

 
Нешто јаснија слика о томе шта јавност мисли о основним узроцима ко-

рупције у нас добија се на основу рангирања најважнијег међу њима. У 
целини посматрано, опште сиромаштво (25% одговора), морална криза (24%) 
и непостојање правне државе (16%) и даље се појављују као приоритетна 
тумачења. Међутим, поједине друштвене групе  стављају у први план сасвим 
различите узроке, што пре свега зависи од степена њиховог образовања, типа 
насеља и региона у коме живе. Опште сиромаштво је примаран узрок коруп-
ције за трећину људи са завршеном основном школом, петину оних са сред-
њом школом и свега десетину  факултетски образованих појединаца. Када је 
реч о моралној кризи као главном узроку, редослед је управо обрнут: овај 
узрок истиче 19% најмање образованих, 26% средње образованих и 33% ви-
сокообразованих. Најстарије генерације (преко 60 година), студенти и испи-
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таници из руралних предела, у натпросечном броју истичу сиромаштво као 
најважнији узрок корупције; исти одговор је исподпросечно заступљен међу 
становницима градских подручја, Београђанима, најимућнијима, запосленима 
у државним фирмама и припадницима млађе средње генерације (између 30 и 
45 година).  

 Постоји један заједнички именитељ (односно, критеријум) који лежи у 
основи овако очигледне поделе грађана када је реч о тумачењу узрока ко-
рупције: он се рефлектује кроз питање да ли се одговорност за корупцију при-
писује претежно субјективним факторима (неморал, непоштење људи) или 
објективним, спољашњим факторима (опште сиромаштво које је друштвено 
генерирано). Подела се односи, у ствари, на факторе на које појединци могу 
или не могу да утичу, који су ствар њихове природе и карактера, односно 
чији су узрок спољашње околности које су изван њихове контроле. Речју, 
постојећа тумачења главних узрока корупције у нашем друштву одражавају 
различита гледишта на друштвене и политичке догађаје који су обележили 
ово време, а  која препознајемо и у мноштву других политичких ставова. За 
нека од  ових тумачења карактеристично је да се одговорност за све негатив-
не друштвене догађаје пребацује на припаднике друштва (њихов «ментали-
тет» или «национални карактер); друга, пак, одговорност приписују споља-
шњим околностима или утицају објективних, политичких и економских,  
фактора («економска криза», «негативна улога међународне заједнице», дати 
политички и економски систем, и сл.). Значи, реч је о различитим атрибуци-
јама одговорности, које проистичу из општијих социјалних репрезентација, 
представа о друштвеној стварности које су карактеристичне за поједине 
друштвене слојеве. 

Када је реч о трећем најважнијем узроку корупције који се наводи – тј. 
непостојању правне државе и безакоњу – несумњиво је да се у овом поли-
тичком контексту ради о критичком односу једног дела јавности према поли-
тичком режиму (коалицији на власти). Мада је, као појединачан одговор, овај 
узрок у популацији мање заступљен од два претходна, утицај оваквог 
тумачења на јавно мнење може бити  далекосежнији. Наиме, постоји још 
неколико одговора који имају исти смисао («неефикасност судског система», 
«лоше законодавство у овој области», «недостатак јасне административне 
контроле», «мешање државе у привредне токове», «мале плате државних чи-
новника») и могу да се сврстају у исту ову категорију објашњења у оквиру 
које се исходишта корупције приписују активностима или неактивностима 
датог режима. Мада међу појединим социјалним категоријама постоје  раз-
лике и у погледу других наведених узрока корупције, оне нису тако систе-
матичне и доследне да би им се могао придати већи значај.  

Када се упореде подаци из два истраживања и периода, показује да се 
данас међу узроцима корупције знатно учесталије наводи опште сиромаштво 
(25%:17%), односно да се нешто учесталије помињу «неморал и непоштење» 
(24%:20%) и «политички систем» (7%: 4%). С друге стране, ређе се наводе 
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узроци као што су «непостојање правне државе» (16%:23%), «мале плате 
чиновника» (2%:4%) и «непостојање административне контроле» (1%:2%). 
Стиче се утисак да људи данас виде државу као (правно) уређенију, али 
друштво као сиромашније и нешто аномичније. Када се упореде два периода 
према категоријама приписане одговорности за корупцију (да ли се нагласак 
ставља на објективне, субјективне или системске узроке) може се извести 
следећи хипотетички закључак: пре пет година преовлађивала је системска 
узрочност (тј. људи су приписивали узроке корупције, пре свега, слабостима 
политичког система и режима), вероватно под утицајем општег антирежим-
ског сентимента. Данас, поједини сегменти јавности  расподељују «одговор-
ност» за корупцију између различитих друштвених фактора и актера, често у 
зависности од политичких наклоности.  

 
Оцене о раширености корупције у друштву 

 
Веома је тешко поредити и тумачити психолошки смисао оцена које при-

падници србијанског друштва дају о обиму и интензитету корупције када им 
се питање постави у временској перспективи (значи, период који обухвата 
претходних десет и наредних десет година). У начелу, референтне тачке про-
цењивања раширености корупције су различите, не само од појединца до по-
јединца, већ и у оквиру различитих друштвених групација, и то зависно од 
њихових «транзиционих» искустава, положаја у друштвеној структури и 
општих политичких опредељења. Ипак,  претпоставка – која је садржана и у 
логици постављеног питања – јесте да ће људи обим и интензитет корупције 
процењивати, пре свега, према политичком режиму који је у датом тренутку 
био на власти. Стога одреднице «пре десет година», «пре пет година» и 
«данас», у ствари, означавају периоде владања социјалиста, досовске власти 
(непосредно после петооктобарског преврата) и данашње мањинске, коали-
ционе,  владе. Ако се пође од ове претпоставке, унапред се рачуна да ће на 
процене утицати не само различито социјално, појединачно и групно, иску-
ство већ и политичка, прорежимска или антирежимска, позиција испитаника. 
Међутим, док је у периоду Милошевићеве владавине ова подела била рела-
тивно једноставна („за“ и „против“ његовог режима) данашњи политички 
живот Србије је вишеструко усложњен, што би могло да услови повећану 
необјективност оцена које региструје овако субјективан индикатор присуства 
корупције у друштву. 

Имајући ове ограде у виду, расподела субјективних оцена о раширености 
корупције  у друштву у целини даје следећу слику (Табела 4): 
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Табела 4. Субјективне процене раширености корупције 

у нашем друштву у временској перспективи из два периода5 
 

Период Просечна 
Оцена (1-5) 

 2006 2001 
Пре десет година  3.6 - 
Пре пет година 3.8 4.1 
Данас 4.2 4.1 
Кроз пет година 3.8 2.9 
Кроз десет година  3.3 - 

 
Ако се добијени подаци посматрају у целини, очито је да не постоје 

статистички значајне разлике у оценама раширености корупције из два пе-
риода. Другим речима, корупција је, према оценама јавности остала на ис-
том нивоу.  Ипак, када се посматрају просечне оцене које су давали припад-
ници појединих социјалних групација показују се разлике у виђењима које 
потврђују раније изнету претпоставку да судови о корупцији у значајној мери 
зависе од општих политичких опредељења испитаника (тј. наклоности или 
ненаклоности садашњем или бившем режиму).  Наиме, исте оне групације 
које су и иначе испољавале мању критичност према периоду Милошевићеве 
владавине (старије генерације, пензионери, мање образовани, лошијег мате-
ријалног стања, житељи руралних насеља и Централне Србије, односно 
жене)6, склоне су да повољније оцене некадашње стање корупције (у добу од 
пре десет година). Насупрот томе, за млађе генерације, образованије, запо-
слене у државним фирмама, имућније, становнике Београда и градова, као и 
Војводине – карактеристично је да строжије оцењују овај (Милошевићев) 
период. Подела није тако јасна када се посматра време непосредно после 
петооктобарског преврата из данашње перспективе:  једни га виде као нагли 
преокрет у друштву у сваком, па и у моралном смислу, а други као наставак 
старих, или умножавање нових, облика друштвене патологије (тако да су и 
процене неконзистентне). Међутим, веома се јасно види да су оцене садаш-
њег стања корупције у друштву које дају  пензионери, испитаници без основ-
не школе, најсиромашнији и незапослени, који при том, живе у градским 
подручјима – речју, сва градска сиротиња – знатно строжије. Транзициони 
губитници сматрају да је друштво у већем степену корумпирано него што 
то процењују остали припадници друштва. Повољније оцене о раширености 
корупције дају, пре свих, студенти, односно најмлађи,  становници села, а 
донекле,  приватници и имућнији грађани. Што се тиче пројекције кретања 
––––––––––––– 

5 Због разлике у облику постављеног питања не постоје подаци који се односе на 
десетогодишњи период из 2001. године. 

6 О чему се може закључити на основу налаза других истраживања, а посебно 
њихове изборне опредељености. 
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обима корупције у наредном периоду, слично ономе што се могло запазити у 
претходном истраживању, јавност заступа оптимистичке ставове, тј. Подржа-
ва уверење да ће се она постепено смањивати. Петооктобарски оптимизам је, 
ипак, у ових пет година, у приличној мери спласнуо, тако да су и очекивања 
везана за побољшање стања у овој области сасвим умерена. Подаци из 
Табеле 4. показују да су пре пет година људи у били већи оптимисти, тј. да су 
очекивали да ће се обим корупције значајније снизити (изражено у просеч-
ним оценама од 1 до 5, са 4.1 на  2.9). Данас, грађани очекују да ће обим 
корупције у наредном периоду бити незнатно смањен – са 4.2 на 3.8. Највећи 
песимизам у погледу могућности смањења обима корупције у будућности  
исказују незапослени, житељи Београда, а мушкарци нешто више од жена.  

  

Мишљења о областима друштвеног живота 
у којима је корупција највише раширена 

 
На Табели 5. приказане су просечне оцене о раширености корупције у 

појединим областима  које су становници Србије дали у ова два посматрана 
периода. Приказ указује на две правилности. Прво, да се корупција оцењује 
као веома раширена појава у готово свим областима; то значи да постоје 
релативно мале разлике у просечним оценама раширености корупције (на 
скали од 1-5 просечне оцене се крећу у распону од 2.9 до 4.2). Друго, да је у 
периоду од пет година дошло до малих, статистички недовољно значајних 
промена у датим проценама (средњим оценама). То значи да постоји уверење 
како се обим корупције, посматрано по појединим областима друштвеног 
живота, није значајније променио. 
 

Табела 5. Оцене степена присутности корупције у одређеним 
областима друштвеног живота (скала од 1 до 5) 

                       2006      2001 
Правосуђе                         4.1       4.2 
Царина                         4.0       4.7 
Политичке странке                         4.0       3.8 
Државни врх                         4.0       3.8 
Полиција                         3.8       4.1 
Здравство                          3.7       4.0 
Републичка управа                         3.7       3.8 
Градска управа                         3.7       3.8 
Општинска управа                         3.6       3.8 
Друштвена (државна) предузећа   3.6       4.0 
Јавна предузећа (ЕДБ, ПТТ, ...)     3.3       3.8 
Приватна предузећа                         3.2       3.7 
Школство                         2.9       3.2 
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Судећи према просечним оценама раширености корупције, ова појава се 
најчешће приписује правосуђу, царини, политичким странкама и државном 
врху. Пре пет година редослед је био нешто другачији: грађани су имали 
представу да је корупција високо заступљена, пре свега, на царини, затим, у 
правосуђу, полицији, здравству и државним предузећима. Мада су данас оце-
не које грађани дају о свим овим областима донекле ублажене, а добијене 
разлике у просечним оценама из два периода нису статистички значајне, мо-
гуће је запазити извесне промене. На пример,  међу прве четири  институције 
о којима влада уверење да су високо корумпиране (просечна оцена 4 и више) 
сада су укључене политичке странке и државни врх, што раније није био слу-
чај. Исто тако, из категорије највише корумпираних изостављени се поли-
ција, здравство и државна предузећа (они прелазе у категорију средње корум-
пираних, просечна оцена 3-4). Школство и даље задржава најнижу просечну 
оцену корумпираности (испод 3).  

Поређење налаза из два периода, 2001. и 2006. године, указује на знатне 
промене у перцепцијама раширености корупције у појединим областима дру-
штвеног живота, односно у оквиру појединих институција. Тумачења ових 
разлика, међутим, никако не би требало да буду поједностављена. Ваља, 
наиме, поново подсетити на то да, према просечним оценама степена рашире-
ности корупције, нема статистички значајних разлика између 2001. и 2006. 
Када се поређење и врши према процентима оних који за поједине области 
везују знатну раширеност корупције, може се, шта више, закључити да се 
стање у многим областима друштвеног живота оцењује као боље него пре ( 
тј. да  се сматра како данас има мање корупције него раније). Значајно је 
истаћи да се правосуђе, опет, нашло у самом врху по степену процењене ко-
румпираности, а оцене обима корупције у овој области остале су приближно 
исте. Међутим, упадљиво се смањио број грађана који сматрају да је коруп-
ција присутна на царини (са 84% на 65%)и, у полицији (са 76% на 62%), 
здравству (74% на 58%), приватним, државним и јавним предузећима и, до-
некле, у општинској управи. Судећи према одговорима, критичност јавности 
према државној и политичкој власти је знатно порасла.7 Разлике су посебно 
упадљиве у оценама корумпираности самог државног врха (раније 54%, сада 
67%), односно политичких странака (раније 51%, сада 66%). Пошто је 
критици изложена не само врховна државна власт, већ и политичке странке – 
може се претпоставити да се примедбе у овом погледу односе на све истак-
нуте политичке актере, односно сферу политике уопште.  

Можемо да понудимо два могућа објашњења неповољније представе 
грађана о корумпираности србијанских државника и политичара.  Једно обја-
шњење јесте да су разлике у оценама упадљиве зато што је у петогодишњем 
––––––––––––– 

7 Истраживање је обављено пре откривања тзв. „царинске мафије“ и других „мафи-
ја“, у другој половини 2006. и почетком 2007. што би, вероватно, променило слику јав-
ности. 
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периоду дошло до слабљења победничке петооктобарске еуфорије, када су се 
како за промене, тако и за њихове носиоце везивала претерана очекивања 
која су, као таква, морала бити изневерена. Грађани данас изражавају своје 
разочарање на тај начин што политичким актерима новог система приписују 
кривицу за корупцију. Као што су многи припадници друштва петог октобра 
били задовољни пуком персоналном променом власти, тако се сада тој 
персонализованој власти (а не институцијама или нужностима процеса тран-
зиције) приписује лична одговорност за изневерене наде. Друго објашњење 
односи се на чињеницу да су са доласком нових власти отворене многе кору-
пционашке афере «на врху» које су дуго биле скривене од очију јавности. 
Пошто су корупционашки процеси и механизми сада постали транспарент-
нији, а грађани боље обавештени о њима – формира се представа да коруп-
ције има више и да је, углавном, везана за носиоце власти. Овај налаз се, 
иначе, чини парадоксалним пре свега зато што је у супротности са проценама 
грађана да постоји напредак у изградњи институција и успостављању правне 
државе у нас, које су дате у истом овом истраживању. Такође, евидентно је да 
се три кључне области за које се некада везивала корупција сада повољније 
оцењују – царина, полиција, здравство. У јавности, очигледно, постоји свест 
о озбиљним реформским захватима у овим конкретним областима што само 
по себи може бити довољно да се и стање корупције види у повољнијем 
светлу. Исто се може рећи за оцене постојања корупције у државним и јавним 
предузећима. Најзад, то што већина грађана сматра да у приватним преду-
зећима такође има мање корупције може бити последица уверења да су пре-
дузете неке неопходне реформе и у овој области привредног живота (пореске 
реформе),  све у склопу изградње правно уређене државе.   

 

Који управни и политички органи 
власти су “носиоци” корупције? 

 
Данас, као и пре пет година, већина у Србији процењује да је претежан 

део јавних посленика, административних чиновника и политичара, како на 
локалном тако и на републичком нивоу власти, умешан у коруптивне радње. 
При том, оцењује се да корупције има на републичком нивоу нешто више него 
на локалном, као и да су административни чиновници мање корумпирани од 
политичара. Све у свему, приближно 3/4 грађана оцењује да су чиновници из 
републичке управе у различитом обиму умешани у корупцију, а то исто 
мисли  2/3 грађана када је реч о чиновницима на локалном нивоу управе (реч 
је о средини у којој живе). Преовлађујући модалитет одговора, у оба случаја,  
јесте да је «већина у то умешана». 

Између различитих социјалних категорија нема великих разлика у про-
ценама, што наводи на закључак да су процене дате пре као израз генерално 
повећане критичности према (политици)  управне власти него као одраз осу-
јећености у остваривању специфичних групних интереса. Мада то што су 
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оцене паушалне не мора да значи да су неосноване, ваља имати у виду да је 
однос према државној администрацији често посредован политичким опреде-
љењима и идентификацијама, што овде, изгледа, није случај. Унисоност су-
дова које испољава јавно мнење, у овом случају, може да значи да се оцењује 
укупан учинак управне администрације, а не само обим корупције у одређе-
ним доменима. Овако недиференцирано приписивање коруптивности «већи-
ни» државних службеника одражава, рекли бисмо, генерално и генерализова-
но неповерење грађана у државну управу које је пандан некадашњој преов-
лађујућој етатистичкој свести из доба самоуправног социјализма. Како многи 
други показатељи указују на још снажна упоришта етатистичке свести у 
народу, посебно на носталгију за некадашњом патерналистичком улогом 
државе у обезбеђењу егзистенције појединца, ови налази могу бити потврда 
једног, у основи амбивалентног, става србијанског друштва према државној 
управи који је последица њене неделотворности. Још недовољно рефор-
мисана, прегломазна и неефикасна управа на републичком и локалном нивоу 
– неспособна да оствари или заштити права грађана – доживљава се као 
корумпирана, што значи да се свест о системској мањкавости замењује за  
моралну дискредитацију. 

 
Табела 6. Процене раширености корупције међу државним 
службеницима на нивоу републичке и локалне управе 

 
       Републичка управа     Локална управа 
 
Готово сви су у то умешани  21.7   16.9 
Већина је у то умешана   49.8   46.0 
Само неки су у то умешани   24.2   31.7 
Готово ни један није у то умешан  00.1   00.5 
Не зна / Одбија    04.1   04.9 

 
  Статистички значајне разлике између два периода у оценама о корум-

пираности републичке и локалне управе готово да не постоје. Сасвим мало је 
ублажена оцена о корумпираности државних чиновника на локалном нивоу, 
када се суди према просечној оцени. Такође, данас двоструко мањи број људи 
одбија да одговори на оваква питања, што говори или о већој отворености 
људи (мање страха?) или већој транспарентности институција (или обоје).  

Веома слична дистрибуција одговора добија се када се исто питање 
постави у односу на корумпираност политичара у републичким и локалним 
органима власти. И у овом случају постоји већа критичност према репуб-
личком, него према локалном нивоу власти, и то у односу 3/4 наспрам 2/3 
оних који мисле да су сви или већина политичара корумпирани. Велики број 
људи (посебно мање образованих), претпостављамо, не разликује довољно 
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државну управу од политичких органа власти, тако да се овим може објас-
нити и сличност датих процена  корумпираности њихових припадника. Уз 
претпоставку да се државна власт, на субјективном нивоу, изједначава са 
политичком, можемо да применимо сва претходно дата тумачења овако 
генерализованих критичких оцена државних и политичких органа власти (тј. 
раширене представе о високом степену њихове корумпираности) која постоји 
у јавности.   

 
Које групе и професије су „носиоци“ корупције? 

 
Према доминантној представи о корупцији коју јавност у нас има, јавни 

посленици свих професија склони су да учествују у корупцији, мада не сви у 
истој мери. Проценат одговора којима се потврђује да постоји могућност да 
су неке од професија наведених на листи подложне корумпирању креће се од 
17%, када се ради о учитељима и наставницима, до 66% када је реч о 
цариницима. У односу на мишљења о истој ствари из 2001. године, постоје 
извесне сличности, али и упадљиве разлике – како у редоследу професија, 
тако и у процени њихове подложности корумпирању.  

Корупција се најмање везује за наставнике и учитеље (17% одговора),  а 
највише за царинике (66%), директоре друштвених  предузећа и судије (по 
65%). Адвокати, државни врх,  лидери политичких странака, лекари, полицај-
ци, општински инспектори, партијски званичници и локално политичари – 
сврставају се, такође, међу оне за које већина грађана верује да су повезани са 
 корупцијом (изнад 50% одговора). Мада је редослед професија које се налазе 
на самом врху и дну «хијерархије корумпираности» остао исти као и 2001. 
године, ипак се може рећи да је дошло до значајних промена у односу на 
представу која је о основним «носиоцима» корупције владала у претходном 
периоду. Данас се корупција знатно чешће везује за државни врх (заступ-
љеност одговора је порасла са 42% на 61%) партијске лидере (са 42% на 59%) 
и партијске званичнике, односно локалне политичке активисте (са 42% на 
55%), а то значи за политичку елиту у целини.  Овај налаз – да се корупција у 
знатно већој мери него пре пет година везује за политичку елиту – одражава, 
у суштини, разочарање јавности у све политичке актере који су извели пето-
октобарски преврат. Овакво разочарање је нужна последица некадашње 
масовне, некритичке, подршке новим властима и само друга страна некада-
шњих неоправданих нада које су улагане у будућност, у контексту масовне 
постоктобарске еуфорије. У новој политичкој елити јавност је, наиме, гледала 
не само носиоце промена које друштву треба да донесу социјални и еко-
номски бољитак, већ и гаранте моралног прочишћења друштва. Недискри-
минативност и неоправдана генерализација негативних судова у општој 
корумпираности политичара намећу утисак да су садашња веровања, у својој 
суштини, један од начина на који јавност разрешава фрустрације које у тран-
зиционом периоду, нужно, изазивају реформски захвати и убрзана привати-
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зација. Ширењу оваквих стереотипа допринело је и неколико већих коруп-
ционашких афера које су у међувремену откривене а, пре свега, његова честа 
инструментализација у сврхе (медијског) срамоћења и дезавуисања против-
ника у међусобним политичким обрачунима. 

Јавност, ипак, није остала слепа за покушаје реформисања појединих об-
ласти друштвеног живота које су некада били озлоглашене као високо корум-
пиране. Мада се и даље сматрају носиоцима корупције, цариници, директори 
друштвених предузећа, приватни предузетници, службеници комуналних 
предузећа, продавци у трговинама дефицитарном робом, банкарски службе-
ници, а донекле и полицајаци, у овом контексту се помињу у знатно мањем 
обиму.8 Можемо закључити да већина грађана, ипак, процењује како је ко-
рупција мање изражена тамо где су започете или извршене реформе; или, 
другачије речено, да се реформисање неких области види као успешна брана 
против корупције.  
 

Најчешће заступљени видови корупције 
и њихове друштвене последице 

 
Мада су исходишта корупције, посебно у земљама транзиције, вишестра-

на, њена разорност (како са становишта функционисања друштвених инсти-
туција, тако и целокупног друштва) знатно је појачана онда када она стекне и 
своје правно упориште. Уколико је корупција инхерентна карактеристикама 
правног система не само да се отвара далеко шири простор за њено деловање 
већ је такву праксу,  прикривену “легализацијом”, знатно теже открити. Јав-
ност у Србији, изгледа, показује довољну осетљивост у односу на ову пове-
заност правних норми и коруптивног понашања. У нашем истраживању је 
утврђено да приближно половина (45%) грађана сматра да се корупција у 
друштву најчешће користи у циљу избегавања законски прописаних обавеза; 
то посредно говори  о раширеном мишљењу да постоје одређене слабости, 
или “грешке”, правног система које такво нешто омогућавају. Ако је судити 
по добијеним одговорима у овом погледу се, у односу на ранији период, 
ништа битније није променило. Међутим, грађани, такође деле уверење да 
сам процес реформисања правосудног система крије у себи опасност од 
уплива корупције:  у друштву се, наиме, шири,  и раније изражена, бојазан да 
би корупција могла да има знатног утицаја на доношење нових и промену 
старих закона; другачије речено, да законодавна тела могу бити подложна 
корумпирању (некада 24% сада 32% одговора). Учинак корупције на доно-
шење закона грађани сматрају потенцијално најопаснијим, пошто се на тај 
начин  неправда озакоњује, у складу са правилом “Нема горе тираније од 
лоших закона”.     
––––––––––––– 

8 Смањење броја одговора износи у свим овим случајевима око 10 процентних поена 
и статистички је значајно. 
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Занимљиво је да  мањи део јавности (око 1/5), како сада тако и пре пет 
година, обраћа пажњу на опасност од корупције која се користи у циљу 
остваривања (или спречавања остваривања) њихових законом загаранто-
ваних права. Из тога би се могла извући претпоставка да овај вид корумпи-
рања друштво више толерише од осталих. Могуће објашњење је да појединци 
често користе чињеницу да им је нарушено неко грађанско право као 
субјективан изговор и оправдање сопственог кршења моралних норми, тј. 
прибегавања коруптивној пракси, што представља још једну потврду претпо-
ставке да сама дисфункционалност система генерише корупцију.9 Разумљиво 
је да овај облик корупције, којом се спречава остваривање законом загаран-
тованих права грађана, погађа више од осталих оне чији основни проблем 
јесте незапосленост. 

 Када се одговори посматрају у целини, стиче се утисак да се, ипак, пос-
тепено смањује толеранција друштва на корупцију: ранијих година 75%, а 
сада 87% припадника друштва сматра да ни један вид (или мотив) корупције 
не може да буде оправдан или «користан» (док свега 8% сматра да има 
облика корупције корисних по друштво). Значи, данас упадљиво  мањи број 
људи него пре пет година негира штетност корупције, оправдава је, или чак 
сматра корисном. Образованији и материјално обезбеђенији грађани, при 
том, изражавају (статистички значајно) већи морални цинизам, изражен 
кроз уверење да корупција, под одређеним условима, може бити корисна за 
друштво. 

Даља анализа одговора испитаника показује да се појединци  који смат-
рају да неки од облика корупције могу бити корисни за друштво (а таквих је 
укупно 8%) најчешће  позивају на то да она може имати улогу помоћног 
средства у остваривању законом загарантованих права; овај налаз, управо, 
потврђује претходно изнето тумачење према којем наводна “угроженост 
права” представља психолошки најјаче оправдање кршења моралних норми. 
У овом контексту, ретко се наводи да може бити користи од корупције која је 
средство да се заобиђе закон. Иначе, становници руралних насеља (89%) 
чешће него градско становништво (66%) одбацују помисао да овај вид 
корупција може од користи. Приврженост традиционалном моралу која је 
више изражена код сеоског становништва, вероватно, представља основни 
посредујући фактор који одређује ниво толеранције према корупцији која има 
за циљ кршење закона. 

Све у свему, налаз да се у протеклом периоду изразито повећао број 
људи који сматрају да нема корисних видова корупције  (са 75% на 92%), ма 
колико овакво изјашњавање сматрали декларативним, представља наговештај 
моралног опоравка друштва. 

 

––––––––––––– 
9 Ову тему детаљније разрађује С. Вуковић у студији «Право, морал и корупција», 

Филип Вишњић, 2005. 
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Ставови грађана према корупцији 

 
Да ли је корупција оправдано средство 

да се постигне циљ? 
 
Досадашња анализа података о представи коју јавност Србије има о 

корупцији наговештава да се и став према корупцији донекле променио, тј. 
да је толеранција опала. Преовлађујући – начелан – став грађана према ко-
рупцији потврђује тачност горе наведене претпоставке. Мада је принципи-
јелан став да “корупција представља друштвено зло” и раније преовлађивао у 
популацији (а знамо да није увек био у сагласности са понашањем) сада 
постоје сасвим јасне индиције да се повећао не само број грађана који овај 
став декларативно прихватају, већ и степен уверености са којим се они 
изјашњавају. Директно  питање “Да ли је корупција, бар понекад, оправдано 
средство да човек постигне свој циљ” даје следећу дистрибуцију одговора:  

 
Табела 7. Да ли је корупција, бар понекад, оправдано 

средство да човек постигне свој циљ? 
 

                                          2006.           2001. 
 

Никада није оправдано  55  45 
Најчешће није оправдано 24  30 
Понекад је оправдано              13  13 
Неодлучан сам                        06    9 
Не зна / Одбија                        02  33 

 
Најновија дистрибуција одговора се у неколико елемената разликује од 

претходне, добијене 2001: а) повећао се проценат људи који се јасно декла-
ришу да корупција “никада није оправадана”; б) смањио број оних који сма-
трају да најчешће није оправдана; ц) смањио се број неодлучних. То значи да 
се негативан став према корупцији у претходном периоду додатно искри-
сталисао, тј. да се код грађана повећала увереност у овакав став, а смањила 
њихова амбивалентност и морална дезоријентисаност. 

Постоји, ипак, јасна подела на две социјалне групе које карактерише 
различит ниво толеранције према корупцији. Старији људи, пензионери и они 
који су сиромашнији, тј. немају довољно новца – испољавају бескомпромисан 
став у овом погледу, док су млађе (посебно најмлађе генерације) односно 
имућнији, склонији компромису када је о корупцији реч.  Овакве разлике у ни-
воу толеранције према корупцији можемо да тумачимо, пре свега, последица-
ма које је оставио историјски период и друштвена клима у којој су стасавале 
млађе генерације: ерозија (традиционалне) моралности и изразита социјална 
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аномија била је карактеристична управо за доба које је пресудно у социјализ-
ацији младих, тј. њихове формативне године. Старије генерације су, пак, со-
цијализоване у неко друго, стабилније, време, под утицајем норми традицио-
налне моралности које се теже мењајује и релативизују, чак и у турбулентним 
друштвеним периодима. Различит ниво толеранције појединих друштвених 
група према корупцији, поред тога,  и интересно је условљен: групације које 
корупцију виде као реалтивно ефикасну полугу свог (политичког, економ-
ског) напредовања склоније су да је толеришу; оне које њихово сопствено 
материјално стање спречава да успешно учествују у пракси корумпирања 
(незапослени, сиромашни) – склоне су да рационализују своју коруптивну 
неефикасност усвајајући негативније ставове према корупцији.  

 
Да ли је корупција у начелу прихватљива? 

 
Однос српске јавности према корупцији и промене овог односа у периоду 

од пет година могуће је илустровати презентирањем обима (процената) и  
просечних вредности слагања или не слагања грађана (на скали од 1 до 5) са 
три карактеристичне описне тврдње о корупцији, које се често чују у сва-
кодневном животу  (Табела 8). 
 

Табела 8. Проценат људи који се слажу са тврдњама 
које изражавају позитиван став о корупцији 

 
2006 2001 Тврдње које изражавају позитиван став о 

корупцији % Просек % Просек 

Да би успешно решио неки проблем човек би 
требало да понуди мито 

 
8 
 

1.7 
 

11 1.8 

Прихватљиво је да посланици и чланови Владе 
примају новац, поклоне или услуге 

 
5 1.5  

9 1.7 

Прихватљиво је да службеници у  министарст-
вима, општинским органима власти примају 
новац, поклоне или услуге 

 
4 1.4 

 
7 1.5 

 
Налази показују да је просечан ниво слагања са овим тврдњама у два 

посматрана периода остао релативно исти, или се тек незнатно смањио; али 
се удео (проценат) људи у популацији  који снажно подржавају коруптивно 
понашање (изјављују да “у великој мери” прихватају сваки од ових начелних 
позитивних ставова према корупцији) значајно смањио. То, на други начин, 
потврђује раније изведени закључак да се није толико променио обим распро-
страњености позитивног става према корупцији (који никада није прелазио 
10%), али да се значајно смањио интензитет његовог прихватања. 

 
 



Социолошки преглед, vol. XXXXI (2007), no. 2, стр. 221–250  
 

 
243 

 
Постоји ли морална нелагода када је 
о корупцији реч (јачина норме)? 

 
Став појединца према корупцији може се процењивати не само на основу 

тога да ли се ова појава начелно осуђује, већ и да ли постоји пратеће осећање 
моралне нелагоде које би показало да је социјална норма којом се овакво 
понашање забрањује у потпуности интериоризована. Један од начина да се 
испита да ли постоји широко успостављен консензус у друштву о томе да је 
корупција нешто срамотно и морално недопустиво јесте посматрање реакција 
људи на кршење те норме. Судећи према одговорима који су добијени на 
пројективно питање о томе како се осећа човек који је управо подмитио чи-
новника да би добио оно што је желео, становници Србије на овакву ситуа-
цију најчешће реагују љутњом (1/3 одговора), затим задовољством (1/4) и 
најзад посрамљеношћу (1/5 одговора).  У односу на 2001. годину, корупција 
данас изазива знатно више љутње међу грађанима, али и нешто више задо-
вољства, а мање посрамљености, док је постотак равнодушних остао исти. 
Мада се ови налази могу тумачити на различите начине, наше је мишљење да 
они указују на јачање норме којом се корупција жигоше као недозвољена и 
срамотна појава. Додатну убедљивост оваквом тумачењу даје чињеница да 
се, у међувремену, преполовио удео људи који немају изграђен став о овом 
питању (тј. оних који одбијају да се отворено изјасне о корупцији).  

Када је о осећањима реч, најмање морално равнодушних, а највише 
постиђених због корупције данас има међу најстаријим грађанима, односно 
пензионерима. Најмлађе генерације, како се то показало и у анализи прет-
ходних података, показују већи морални цинизам од осталих категорија – 
који се манифестује кроз мањак осећања посрамљености и вишак равнодуш-
ности. Такође, људи са високом школском спремом показују амбивалентност 
у односу на морални проблем корупције, пошто се у таквој ситуацији, у 
приближно подједнакој мери, осећају задовољним и посрамљеним. Можемо 
исто тако закључити да, у овом погледу, постоји, јасна подела између имућ-
них грађана  – чије је преовлађујуће расположење у тој ситуацији задовољ-
ство, а знатно мање посрамљеност – и најсиромашнијих грађана који у 
натпросечнм броју изражавају љутњу због корупције. Такође, социјална нор-
ма која забрањује корупцију изгледа да снажније делује у оквиру централне 
Србије, у којој је и традиционални морал распрострањенији, него у развије-
нијим регионима као што су  Београд и Војводина.  
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Обим  и начини учествовања у корупцији 

(ниво понашања) 
 

Спремност да се учествује у корупцији 
(пројективно питање) 

 
Став према корупцији није исто што и понашање у реалној ситуацији. 

Ипак, у истраживањима се полази од претпоставке да субјективно изражена 
спремност да се учествује у коруптивним радњама не представља само 
индикатор пристајања уз норму, већ и релативно добру основу за предвиђање 
будућег понашања. Да ли ће ова спремност бити реализована у стварности 
зависи од многих фактора, од којих је, на групном нивоу, најважнија процена 
припадника друштва да је корупција у датом друштвеном контексту ефика-
сно средство за решавање проблема. Зато постоји блиска повезаност између 
опште представе о друштву и ове врсте коруптивне мотивације.  
 

Табела 9.  Да ли је вероватно да људи ураде неку од следећих 
ствари да би решили свој проблем? 

(проценти потврдних и одречних одговора) 10 
 

 2006. 2001. 
 

Вероватно Није 
вероватно Вероватно Није 

вероватно 
Понуде службенику 
готов новац 78 18 75 18 

Дају службенику  
поклон 82 14 81 12 

Учине службенику  
услугу 81 15 81 11 

 
Анкета која је спроведена 2006. године, као и она претходна из 2001, 

показује, међутим,  да је у Србији још увек раширена свест о значајном 
инструменталном потенцијалу корупције у датом друштвеном (транзицио-
ном) контексту. Спремност да учествују у корупцији (у хипотетичкој ситуа-
цији) изражава око 80% испитаника, било да је реч о давању новца, поклона 
или услуга, државном чиновнику ради успешног решавања неког свог проб-
лема. Око половине узорка испољава слабији степен уверености да се такво 
нешто може догодити (“вероватно”), а око петине јачи (“веома вероватно”). 
Женски део популације, старији и пензионери испољавају мању спремност да 
учествују у корупцији, а средње генерације, осредње образовани и Београђа-
––––––––––––– 

10 «Вертоватно» обухвата одгворе «веома вероватно» и «вероватно»; «Није вероват-
но» обухвата одговоре «прилично невероватно» и «уопште није вероватно». 
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ни, већу. Најимућнији грађани дају двосмислене и неконзистентне одговоре 
што је уобичајени показатељ недовољне искрености и прикривања свог 
правог става. Поређење два периода показује да се незнатно повећао удео 
оних људи у друштву који би вероватно прибегли корупцији у облику давања 
новца, поклона и чињења услуга државном службенику ради решавања сво-
јих проблема, али је ова спремност изражена у умеренијем степену  (Табела 
9, вид. горе).  

Тренд смањења нивоа спремности за учествовање у корупцији индирек-
тно потврђују одговори на следеће питање: “Ако неки чиновник тражи новац 
да би решио неки мој проблем, ја бих му платио”.  Проценат људи који пот-
врдно одговарају на ово питање смањио се са 13% на 9% (статистички зна-
чајно), а просечна оцена вероватноће да се плати мито са 2.1 на 1.9. Такође, 
постаје очигледно да се смањио проценат људи који су спремни да пристану 
на подмићивање у ситуацији снажне изложености коруптивном притиску, 
што значи да се повећава отпорност на коруптивни притисак11 Подаци по-
казују да данас мањи број испитаника него пре пет година изражава недво-
смислену спремност да се повинује коруптивном захтеву (раније 2.2% сада 
2.9%), а већи број испољава спремност да се таквим притисцима одлучније 
одупре (раније 19% а сада 29%); разлике постоје и у проценту оних који би 
само условно платили мито (односно, не би платили ако им се укаже нека 
друга могућност да реше свој проблем). 12 Другим речима, статистички зна-
чајно је мање оних који би на сваки начин платили мито ако се то од њих 
захтева, а значајно више оних који никада не би платили. Такође се значајно 
смањио проценат људи који не би платили само уколико нађу неки други 
начин да реше проблем (односно платили би ако немају другог начина). 
Укупно посматрано некада је спремност да подлегну коруптивном притиску  
изражавало 3/4, а сада нешто више од 2/3 грађана Србије. 

Отпорност према коруптивном притиску није подједнако расподељена у 
популацији. Она је већа међу најстаријима, пензионерима, становницима 
Војводине  и (силом прилика) међу најсиромашнијима; а мања међу најмла-
ђим генерацијама, студентима, онима који су запослени у приватним фирма-
ма, Београђанима и најимућнијима. 

 
У којим ситуацијама би дали  мито 

(мотиви корумпирања) 
 
Упркос начелним ставовима или нивоу спремности да се приступи ко-

рупцији, тек конкретне околности показују колика је вероватноћа да се она 
испољи у стварном понашању. Постоје околности које, због своје егзистен-
цијалне важности за појединца, представљају изазов који већину људи може 
––––––––––––– 

11 Одговори испитаника на питање „Шта бисте радили ако би имали озбиљан про-
блем, а чиновник Вам отворено тражи новац?“ 

12 Разлике су значајне на нивоу 0.01. 
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да натера да одступе од својих начела. Анализа оваквих ситуација упућује на 
проблеме за чије су решавање припадници друштва посебно заинтересовани 
и, уједно, на критичне тачке коруптивне праксе. Одговори испитаника по-
казују да су људи најспремнији да плате мито у следећим ситуацијама: да би 
добили бољу лекарску услугу и да би нашли запослење. 

У односу на 2001. годину, значајно се смањила спремност грађана да пла-
те мито за избегавање царине, плаћања пореза и добијања судских спорова. 
Повећана свест о неопходности поштовања грађанских обавеза у овим доме-
нима може се повезати са већим обимом пропаганде која се односи на пош-
товање грађанске дисциплине, као и са почетним реформским корацима који 
су у овим институцијама учињени. Иначе, највећи степен грађанске дис-
циплине у готово свим доменима испољавају старији од 60 година, пензио-
нери и становници Војводине. Најимућнији, запослени у приватним фирмама 
и они из Централне Србије, судећи по одговорима, показују нешто већу 
склоност корупцији када је реч о већини наведених ситуација (пет и више 
области).  

  
Табела 10.  У којим ситуацијама бисте платили мито? 

(проценти потврдних одговора) 
 

Да бисте добили бољу лекарску услугу 50.3 

Да бисте се запослили (или запослили 
неког) 

41.1 

Да не бисте платили царину на граници 27.2 

Да бисте обезбедили неку комуналну 
услугу  

24.9 

Да бисте добили дозволу за изградњу 23.4 

Да бисте добили неки судски спор 16.1 

Да не бисте платили мандатну казну 15.3 

Да бисте платили мањи порез 12.6 

Да би Ваше дете добило бољу оцену у 
школи (положило испит) 

08.3 
 
 
Када се посматрају проценти оних који одбацују помисао да би могли у 

било којој од наведених ситуација да плате мито (одречни одговори), запажа 
се знатно побољшање у односу на 2001. годину. У свим наведеним ситуаци-
јама постотак одбијања је већи, што значи да људи показују знатно мању 
спремност да учествују у корупцији. Поређење постотка потврдних у односу 
на одречне одговоре показује да је обезбеђивање бољих лекарских услуга 
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једина област у којој већи број грађана прихвата, него што одбија, помисао да 
учествује у корупцији. Овај налаз је у складу не само са оним на шта указује 
свакодневно искуство, већ и са налазима истраживања која показују да 
здравље, поред породице, представља једну од највиших вредности у нашој 
култури. Друга критична област за коју се може везати већа спремност гра-
ђана да учествују у корупцији јесте, данас горући, проблем незапослености. 
Запослити се или запослити неког блиског представља, такође, снажан мотив 
да се понуди мито (41% потврдних, наспрам 50% одречних одговора). 

 

Спремност да се прихвати мито 
  
У општем тренду опадања спремности грађана да учествују у корупцији, 

опада не само  спремност да се понуди, него и да се прихвати мито. У 
замишљеној ситуацији у којој испитаник себе види у улози слабо плаћеног 
чиновника коме неко нуди новац, поклон или услугу ради решавања свог 
проблема, апсолутна већина људи одбацује помисао на корупцију (53%); то 
представља значајно повећање у односу на период од пре пет година (44%). У 
исти мах, двоструко мањи проценат људи показује спремност да прихвати 
мито (4% наспрам 8%). 

У просеку посматрано, мотиви који леже у основи одбацивања корупције 
претежно су начелне природе (“не оправдавам такве поступке”), а нису само 
производ страха од законске санкције (“не бих прихватио ако то подразумева 
кршење закона”). Другим речима, у основи одбацивања помисли на примање 
мита је аутономна, пре него хетерономна моралност. Ипак, постоје у овом 
погледу упадљиве генерацијске разлике. Генерације између 18 и 29 година 
изразито су хетерономне и углавном одбацују корупцију под притиском 
законских норми. Значајно мањи број је оних који примање мита одбацују у 
из принципијелних разлога (40%), док 11% прихвата овакве поступке ако има 
неко ваљано оправдање. За разлику од ових генерација, 2/3 припадника нај-
старије генерације (изнад 60) и пензионера држе се превасходно својих 
чврсто усвојених моралних принципа – норме поштења –  која је неспојива са 
коруптивним радњама. Студенти и најимућнији грађани се нешто мање по-
зивају на принципијелне разлоге када је о примању мита реч него остатак 
популације. Они који припадају категорији незапослених, с друге стране, 
чешће од осталих налазе оправдање за такву праксу у  потреби да се конфор-
мистички приклоне ономе што “сви раде”.  

 
*          *          * 

Висока политизовност друштва нужно доприноси повећаној субјек-
тивности оцена о раширености многих негативних друштвених појава, па и о 
обиму, узроцима и носиоцима корупције. Политизација проблема корупције 
резултира у прецењивању њене раширености и значаја, тј. степена друштвене 
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опасности коју представља. Како је представа јавности о корупцији веома 
погодна за политичку инструментализацију, субјективне оцене грађана о ко-
рупцији у нас потребно анализирати и са тог становишта. У којој мери оне 
кореспондирају са друштвеном реалношћу, а колико су, тек, у функцији кри-
тике постојећег политичког система, власти, или режима? 

 Истраживања која се баве представама и ставовима јавности Србије о 
корупцији показују, управо, да су ове диспозиције у знатној мери «обојене» 
политичким усмерењима припадника појединих друштвених група, али и 
различитим социјалним («транзиционим») искуствима и интересима који их 
детерминишу.  Најзначајније разлике се могу уочити између ставова (мани-
фестних или прикривених) присталица «старог» и «новог» режима, односно 
транзиционих «добитника» и «губитника», што у великој мери кореспондира 
са актуелним социоекономским положајем и генерацијском припадношћу 
испитаника. Из ове перспективе можемо тумачити неке специфичности у, 
иначе неподељено критичкој, представи јавности Србије о корупцији у нас.  
Налази показују, на пример, да се укупна (прецењена) представа јавности о 
корупцији споро мења, мада се грађани о овој појави обавештавају првенст-
вено преко медија и доживљавају је пре као друштвени, него озбиљан лични 
проблем. Такође, мада се толеранција према корупцији у друштву смањује, 
поједини сегменти друштва односе према овој појави са више, односно мање 
трпељивости. Парадоксално, најсиромашније  категорије грађана обраћају 
мање пажње на корупцију пошто све више постају преокупирани проблемима 
незапослености и сиромаштва; међутим, они  испољавају бескомпромиснији  
став према корупцији него имућнији, вероватно стога што, генерално, постају 
осетљивији на друштвене околности које доприносе све већем материјалном 
раслојавању. Транзициони добитници (образованије, имућније и млађе 
групе),  пак, показују знаке навикавања на ову појаву и, заступајући став да је 
корупција инхерентна сваком друштву, не само да испољавају већу реалис-
тичност, већ и морални цинизам. Ове групације дају и различита тумачења 
узрока корупције (и њеног оправдавања), при чему је први приписују општем 
сиромаштву, а други моралној кризи која је захватила цело друштво. Посебно 
су упадљиве и индикативне разлике у поимању корупције као друштвеног зла 
између најмлађих и најстаријих група  грађана, које сугеришу закључак да 
најмлађе генерације (18-29 година) испољавају све већу моралну равноду-
шност. Утицај друштвене (вредносне) аномије кроз које су младе генерације 
прошле у својим формативним годинама пружа само један део објашњења 
ове правилности.13 Подаци добијени у обе спроведене анкете (2001. и 2006.) 
показују да је у Србији,  генерално, раширена свест о значајном инструмен-

––––––––––––– 
13 Социолози и социјални психолози би у будућности требало да се позабаве 

питањем да ли морални цинизам постоји и као системска вредност, која није својствена 
само тразиционим временима,већ је, евентуално,  инхерентна процесу глобализације.   
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талном потенцијалу корупције у датом политичком и друштвеном (транзи-
ционом) контексту. 

Још један налаз заслужује пажњу: да се корупција 2006. у знатно већој 
мери него 2001. године везује за политичку елиту, што може да се схвати као 
јасан знак да је јавност разочарана у актере петооктобарског преврата и 
њихове обећане демократске промене. 

Субјективно и песимистички обојено је, такође, виђење јавности Србије о 
могућности сузбијања ове негативне друштвене појаве. Мада досадашња 
анализа упућује на закључак да јавност, мање-више, дели уверење како се 
корупција у Србији смањује, процене које се односе могућност њеног даљег 
сузбијања указују на повећани песимизам. Пре свега, значајно се повећао број 
људи који мисле да се корупција у нас «никако не може сузбити» (са некада-
шњих 9% на 17%). Мада постоје мале разлике између различитих социјалних 
група у проценама могућности сузбијања корупције у нас, највећи песимизам 
показују, опет, они најсиромашнији, исказујући тиме и своја општа (нега-
тивна) очекивања од реформи које предстоје.  
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CONCEPTION ON CORRUPTION: 2001—2006: 
EFFECT OF POLITIZATION 

 
In this article conception of corruption in the case of Serbia is analyzed on the ground 

of findings of two larger surveys done within the five years span, after the Fifth October (in 
2001 and 2006). Analysis of data reveals that conception is formed under the great inf-
luence of politization and given divisions in society; thus it depends on the ways how 
people perceive and estimate actual economic and political processes and their actors. 
Under these conditions subjectivity of conception is at stake. Depending from what social 
structure they originate, estimations and attitudes on corruption are reflecting a disapoint-
ment in new power as well as oppsition preasure on rulling regime, or resistance to changes 
of economic and political system. Most important differences between conceptions of 
corruptions could be find among partisans whether of old or new regime, i.e. „loosers“ and 
„winers“ of transition. These social categories are in high colleration with actual socioeco-
nomic standing and life age. Although toleration toward corruption is descendant, it could 
be noticed that actual and potential transitional winers (more educated, more wealthy, 
younger people and supporters of the new regime) estimate state of corruption more 
positivelly, thus showing the signs of accustoming on it and even including signs of moral 
cynism. As for the loosers, they are showing more sensitivity, what could be seen as an 
effect of their unfavorable economic position and corresponding resistance to the changes 
along with sharper critical attitude toward the actual power.  

Key words: corruption, tranzition, Serbia, public oppinion.  
  

 


