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Првиот ден од Шестата регионална
конференција за Европа и Централна Азија
на Транспаренси интеренешнал(ТИ) од

Берлин, посветена на борбата против корупцијата,
а во организација на Транспарентност Нулта
Корупција(ТНК) од Скопје и на Владата на РМ, започна
со краток поздравен говор од претседателот на
ТНК, д-р Слаѓана Тасева. Таа им посака добредојде
на гостите, истакнувајќи го огромното задоволство
од тоа што Македонија и ТНК добиле можност за
организација на конференција од ваков тип, а се
заблагодари на активната и несебична поддршка од
Владата на РМ околу логистичката помош и учество
на конференцијата. 
Тасева притоа оцени дека и самото присуство на
голем број учесници, како и на претставници на
владата, јасно покажува дека е подигната свеста за
значењето на борбата против корупцијата не само
помеѓу невладиниот сектор, туку и кај властите,
со што се создава идеална можност за напори
преку јавниот и невладиниот (нво) сектор, да се
заостри борбата против корупцијата. „Не смееме да
сметаме дека корупцијата е изолиран феномен.

Таа ги вклучува сите аспекти на општеството, го
попречува процесот на одлучување на сите 
нивоа, го попречува развојот и ја подјадува 
стабилноста на земјата. Затоа, борбата против 
корупцијата на еден кохерентен и ефикасен начин 
треба да заземе централно место во реформите и
градењето ефикасна демократија“, изјави Тасева на
отворањето. Таа рече дека целта на конференцијата
е да обезбеди нови, иновативни начини во 
борбата против корупцијата, особено од аспект на 
предизвиците какви што се проширувањето на ЕУ и
антикорупциските реформи, економскиот развој и
антикорупцијата и перењето пари.

Нужност од политичка воља

Г. Михајло Маневски, министер за правда во Владата
на РМ, како прв говорник на конференцијата ја
потенцираше важноста на политичката воља како
важен фактор во борбата против корупцијата.
Истакнувајќи дека Владата има јасна политичка воља
за таква борба тој ги наброја повеќето процеси што
се преземени до страна на Владата во изминатите

Конференција на ТИ во Охрид 2009 - отворање

2

Зборувајќи за шансата што ја пружаат рецесијата и реформите што ги правата светските економии, тие да се исползуваат 
и за поефикасна антикорпупциска борба, извршниот директор на ТИ, Кобус де Швард изјави: „ние знаеме дека корупцијата е 
најнеодржливата бизнис стратегија“

„КОРУПЦИЈАТА Е НАЈНЕОДРЖЛИВАТА 
БИЗНИС СТРАТЕГИЈА“



3

години, од зајакнување на легислативната рамка,
до формирање нови и зајакнување на постојните
институции, тела и органи во извршната власт за
борба против корупцијата. „После долги години
вербално изразена воља за борба против
корупцијата, денес во РМ говориме за конкретни
мерки и конкретни резултати“, истакна Маневски.
Тој додаде дека таквите резултати ја обврзуваат
Владата и натаму да работи на превенцијата и на
борбата против корупцијата.
Г. Зоран Петров, заменик министер за надворешни
работи, поздравувајќи ги учесниците изјави дека
една од осумте одредници што и беа дадени на
Македонија од страна на Европската Комисија (ЕК),
како услови за позитивно мислење за почеток на
преговорите за пристапување во ЕУ, беше поврзана
со борбата против корупцијата. Тој додаде дека може
слободна да каже оти „Македонија успешно се носи
со таа задача“.

„Заедничка борба против корупцијата„

- Ги поздравуваме вашите напори и ви
посакуваме се најдобро во борбата против
корупцијата и на вашиот пат кон Европската
унија, порача следниот говорник, г-дин Кобус
де Швард, управен директор на Транспаренси
Интернешенл. „Од нас на локално или глобално
ниво можете секогаш да очекувате критичен,
но, конструктивен партнер во нашата заедничка
борба против корупцијата“, изјави Де Швард,
додавајќи дека „локално и на пошироко ниво ја
цениме вашата борба против корупцијата“. Тој
особено се заблагодари на „локалната група на
ТИ“, односно на ТНК, „не само за организирање на
конференцијата туку и за нивната борба против
корупцијата“.
Зборувајќи за нарасната свест во светот од потребата
за борба против корупцијата, Де Швард истакна
дека не било така во 1993 кога беше формирана
Транспаренси Интеренешнл, и кога на активистите
на оваа НВО, политичарите гледале како на група
„наивни ентузијасти во оваа област“, кои се зафатиле
со невозможна работа. „Во 2009 светот изгледа
поинаку и корупцијата денес е клучно прашање на
глобалната општествената агенда...уште повеќе,
денес знаеме дека корупцијата е глобален феномен“,
изјави ценетиот гостин.
Објаснувајќи како растела глобалната свест за
важноста од борбата против корупцијата, Де Швард
ги спомена се почестите измени на законодавствата
на земјите од ЕУ и воопшто во светот, како и во
рамките на меѓународните тела. Како особено важни
директорот на ТИ ги спомена конвенциите за борба
против корупцијата усвоени од Организацијата на
Обединетите Нации (ООН) и од Советот на Европа,
како и ГРЕКО, групата земји во рамките на Советот на

Европа за борба против корупцијата
Кобус де Швард во говорот се задржа и на
моменталната економска криза и поврзаноста
со корупцијата, притоа наведувајќи искуства и
од неговата родна Јужна Африка. Тој додаде дека
светската криза е особена можност за зајакнување
на борбата против корупцијата бидејќи факт е, дека
еден од факторите што ја предизвика рецесијата
е и корупцијата. Таа одговорност сега лежи на
светските најразвиените земји, рече уважениот
говорник, споменувајќи ги притоа Групата осум
и Групата дваесет најразвиени економии, Г-8 и Г
20, но и меѓународната заедница обединета во
ООН. Зборувајќи во тој контекст, Де Швард побара
од овие земји „да го искористат моментумот и
за легислативни реформи што ќе доведе до
поголема отчетност во владеењето“

„Ние знаеме дека корупцијата е најнеодржливата
бизнис стратегија“, поентираше директорот Де
Швард, говорејќи за барањето патишта за излез
од рецесијата преку нови мерки и закони што ги
преземаат развиените но и другите земји во светот.
Де Швард ја потенцираше и важноста од подигање
на јавната свест. „Активната мобилизација на сите
граѓани е доста важна за оддржување на еден
систем на јавна отчетност. Уште поважно, денес
пред нас е прашањето да ескалира борбата
против корупцијата и да не се остави ниту едно
ниво во приватниот или јавниот скетор кое нема
да биде допрено од нашата борба...Клучот за сето
ова е градење една широка коалиција и мрежа
за борба против корупција заедно со владите на
земјите, со приватниот сектор, со граѓанското
општество и со сите граѓани“, потенцираше
директорот на ТИ Кобус Де Швард.

Кобус Де Швард
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„Жилав, но, не и непобедлив противник“

Република Македонија е држава која во изминатите
години ја интензивираше борбата против
корупцијата и оттука, очекуваме од конференцијата
да понуди нови знаења и методи во борбата
против корупцијата – изјави Претседателот на
Владата на РМ г. Никола Груевски, поздравувајќи
ги учесниците. Зборувајќи за свесноста на Владата
од потребата за борба против корупцијата, тој
оцени дека корупцијата во светот во последните
децении прераснала од случајна во хронична појава
и оти најголемата штета што ја предизвикува е
уништувањето на демократијата.
„Свесни за проблемите, новата влада во
изминатиот период се насочи кон одлучна,
сеопфатна и бескомпромисна борба против
корупцијата. Главни цели на владата беа : широко
прифатен систем на превенција и репресија
на корупцијата, создавање амбиент на нулта
толеранција кон корупцијата, зајакнување на
системот мерки за откривање и казнување на
сторителите, одземање на нивните криминални
приноси..“
Груевски додаде дека Македонија ги ратификуваше
Конвенциите на ООН и на СЕ, а врз основа на тоа
беа донесени нови и изменети постојните закони,
потенцирајќи ги притоа, измената на законот за
спречување на корупцијата, законот за управување
со конфискуваниот имот, имплементацијата на
законот за слободен пристап до информациите од
јавен карактер, регулаторната гилотина, новиот
закон за јавни набавки, законот за спречување на
судир на интереси, новиот закон за финансиска

полиција, новиот закон за избори, како и
формирањето на меѓуресорското тело во владата за
координација за борбата против корупцијата.
Премиерот додаде дека овие напори се должат и
на Акциониот план за борба против корупцијата
2007-2011 усвоен од Владата. Груевски рече дека
сите овие мерки и напори дале потврдени резултати
и во пракса. Само во 2007-2008 се подигнати голем
број правосудни пoстапки во царината, полицијата,
судството и во други органи и институции против
стотици лица кои се обвинети за корупција и
организиран криминал. До крајот на 2007, додаде
Груевски, се донесени 27 пресуди за корупција и
организиран криминал на високо ниво, со кои се
санкционирани повеќе од 100 лица, а во 2007 и 2008
се донесени судски одлуки за конфискација на имот
стекнат преку корупција и организиран криминал во
вредност од 43 милиони евра.
Груевски потенцираше дека постои „суштинска
потреба од широк фронт против корупцијата“, како и
тоа дека од огромна важност е подигањето на јавната
свест, за што Владата покренала голем број јавни
кампања во таа насока.
„Корупцијата е жилав противник, но не и
непобедлив “, поентираше премиерот при крајот од
своето обраќање.
Никога Груевски од директорот на ТИ, Де Швард,
доби книга за историјатот на ТИ и за борбата против
корупцијата потпишана од основачот на ТИ, Питер
Ејген, а од претседателката на ТНК Слаѓана Тасева
доби изрази на благодарност за соработката меѓу
Владата и невладиниот сектор во борбата против
корупцијата.

Никола Груевски



Првиот панел по отворањето на
конференцијата се однесуваше на борбата
против корупцијата и претпристапниот

процес во Европската унија, односно, меѓузависноста
на овие два процеса. Водител на панелот беше
г. Миклош Маршал, регионален директор на
ТИ за Европа и Централна Азија. Панелисти беа
потпретседателот на македонската влада Ивица
Боцевски, г. Драго Кос, шеф на ГРЕКО, висок
претставник на ОЛАФ, Волфганг Хецер, како
и амбасадорите на Англија и на Норвешка во
Македонија, г. Ендрју Кеј и г. Карл Виби.
Миклош Маршал во воведниот збор се обиде да ја
систематизира дискусијата на панелистите на тој
начин што и постави рамка во четири прашања:
влијанието на претпристапниот процес на ЕУ врз
антикорупциските мерки, потоа во кои сектори ова
влијание е најсилно, што може да се постигне во
текот на целиот процес, односно каде има граници
и ограничувања и конечно дали процесот на
евалуација од страна на ЕУ е фер и објективен.

Воља, енергија и консензус

Боцевски во своето обраќање истакна дека „ако не
постои консензус во една земја за владеењето
на правото, за едно независно судство, за 

АНТИКОРУПЦИЈАТА Е ПОУСПЕШНА 
КОГА Е ОД ВНАТРЕ, А НЕ ПОРАДИ ЕУ

непристрасна јавна администрација, тогаш
процесот на евроинтеграција нема да биде
успешен. Ако не постои изворна едногласна
воља на политичката елита за трансформација
и реформи во општеството, тогаш ни
пристапувањето во ЕУ нема да помогне“. Тој
додаде дека според студија на ОЕЦД за квалитетот на
јавните услуги во земјите што влегле во ЕУ во 2004,
се покажува дека онаму каде тој процес е воден само
поради критериумите за пристапување во Унијата,
јасно се покажале границите - нема трансформација
на општеството. „Три работи се неопходни –
политичка воља, политичка енергија и домашен
консензус“, рече Боцевски.
- Што се однесува до Македонија, дури и да
завршиме во Европската унија, ако немаме
темелна трансформација на судството, на
администрацијата, на политичкиот спектар, Унијата
нема да ни значи многу. Во македонскиот случај
европската интеграција има влијание бидејќи
остварува една структура која води кон реформи,
како и еден притисок кој се создава од страна на
граѓанскиот сектор за овој процес. Во однос на
евалуацијата мислам дека се уште како Влада го
користиме индексот за перцепција на корупцијата.
Како заклучок, сакам да кажам дека целата
антикорупциска политика е еден од приоритетите во 

Дискутантите имаа консензус околу тоа дека најуспешна антикорупциска борба се води кога иницијативата 
доаѓа од самата земја поради свесноста за важноста за ова прашање, а не поради потребата од исполнување на 
критериумите на ЕУ во претпристапниот процес
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рамките на патот на Македонија кон ЕУ. Сите
реформи всушност тргнуваат мотивирани од
антикорупцискат борба, изјави Боцевски.
Г. Патрик Пике од канцеларијата на ЕУ во Скопје,
изјави дека антикорупциската политика влијае и

во Македонија и секаде во регионот и е централна
компонента од процесот на проширување. Тоа
е важно не само поради тоа што ЕУ е простор на
владеењето на правото, туку поради тоа што во
последната деценија дојдовме до сознание дека
антикорупциската политика ги интегрира сите
политики, изјави Пике. „Не можете да стигнете
далеку во процесот на проширување без да имате
одговор на овие проблеми уште во рана фаза“,
додаде Пике.
Во врска со Македонија тој рече дека ЕУ
канцеларијата има позитивно искуство во некои
од секторите на трансформацијата. Пике рече дека
одвоиле 25 милиони евра за реформи во некои
сегменти од јавната администрација и судството и
дека овие пари се покажале како добро вложување,
истакнувајќи го примерот со остварување на
критериумите за визната либерализација. Пике
заврши со констатцијата дека важни елементи се
континуираната политичка воља и објективните
медиуми.

Маргинализација по зачленувањето во ЕУ

И г. Драго Кос, претседател на ГРЕКО, изјави дека
Македонија не е исклучок и дека таа како дел од
регионот ги дели случувањата во другите земји. Тој
рече дека Македонија беше првата земја што имаше

напредок во однос на институционализирањето
на борбата против корупцијата, па потоа дека
работите застанале, но дека сега сме во состојба да
видиме дека има конечно напредок и во праксата.
- Тоа е затоа што македонската влада, изгледа,

сфатила оти борбата против корупцијата е
добра за државата, а на само поради нејзиниот
претпристапен процес, рече панелистот.
Кос во дискусијата зборуваше за конкретен проблем
со кој се соочуваат повеќе земји членки на ЕУ
кои пристапија во Унијата во процесот од 2004.
Тој истакна дека кај повеќе од овие земји имало
напредок за време на претпристапните преговори,
но дека само една година по приклучувањето кон
унијата била забележана стагнација и регрес.
- Телата создадени за борба против корупцијата
се маргинализирааат, луѓето вработени во
државната администрација задолжени за овие
прашање се отпуштаат од работа, а напредните
законодавства беа менувани, додаде Кос.
Како проблем тој ги истакна и двојните стандарди на
Унијата, при што, од едни земји се бара исполнување
на некоии стандарди и критериуми а од други не, при
што ја спомена Унгарија како пример, од која не се
бараа такви елементи.
Г. Волфганф Хецер, висок претставник на ОЛАФ,
дискусијата ја започна со констатацијата дека
корупцијата е посложен проблем отколку што
воопшто можеме да замислиме и дека во прилог на
таа теза оди неговата констатација, дека европските
законодавства се немоќни да се справат со
корупцијата. Една од неговите критики зборувајќи
на темата антикорупција и претпристапниот процес е 
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и таа, што ОЛАФ до скоро не бил вклучен во оваа
насока, односно во оценување на земјите од аспект
на исполнување на антикорупциските стандарди, па
изрази надеж дека ЕК во иднина ќе ја исправи таа
грешка. Но и од она што ОЛАФ го работи, не може да
има големо влијание, затоа што при претпристапнот
процес секогаш првенствени се политичките фактори
за носење на одлуките.

Искрени политички играчи

Последни говорници беа амбасадорите на Велика
Британија и на Кралството Норвешка, кои заеднички
подвлекоа дека антикорупциските мерки треба
да бидат кохерентни и оти не треба да стане збор
само за антикорупциско законодавство, туку за
истовремени реформи во судството, полицијата,
јавните институции...
Амбасадорот Виби констатираше дека Македонија
во областа на антикорупцијата брзо чекори напред
и дека се надева оти тој тренд ќе продолжи.
Зборувајќи за важните елементи во борбата

против корупцијата, Виби изјави дека се потребни
силен законодавен систем, независни медиуми и
минимална транспарентност. Сепак, како најважно,
Виби го издвои постоењето на „силни искрени
политички играчи“, кои ќе ја поттикнат иницијативата
на реформи од горе надолу.
Маршал, заклучувајќи го излагањето на панелистите
рече дека може да се издвои консензус околу три
прашања: прво дека бората против корупцијата
е поефикасна ако потекнува изворно од
самата земја, при што треба да се поседува
политичка воља, општа општествена поддршка,
а претпристапниот процес да се користи само
како олеснувачки елемент; второ, дека во
однос на антикорупцијата не смее да се прави
разлика во однос на стандардите што владеат
во земјите членки во ЕУ и оние кои се надвор од
ЕУ; и трето, дека постои слабеење на процесот на
антикорупциска борба откако земјата ќе влезе во
ЕУ, односно ќе стане полноправна членка.
Дискусијата продолжи со прашања до панелистите и
со размена на мислења.
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Панелот посветен на врската помеѓу развојот и
корупцијата го отвори и го водеше професор
Јоже Дамијан, економист и поранешен

министер за развој во Владата на Словенија. Тој
веднаш почна со констатација дека е докажано оти
постои врска помеѓу нивото на раст и корупцијата и
тоа во насока, колку е пониско нивото на раст, толку
е поголем степенот на корупција. Професор Дамијан
додаде дека корупцијата во помалку развиените
земји, всушност е клучен фактор за развојот.
- Онаму каде што постои висок степен на корупција,
корупцијата ги подјадува и уништува сите фактори
што влијаат на развојот, од макроеконмската
стабилност, директните инвестиции до собирање
на даноци, што пак влијае негативно, односно ја 

ДИРЕКТНА МЕЃУЗАВИСНОСТ НА 
РАЗВОЈОТ И КОРУПЦИЈАТА

спречува власта да дава квалитетни јавни добра и
услуги.

Корупцијата на долги патеки е неисплатлива за 
компаниите

Следниот говорник беше министерот за економија
во македонската влада, г. Фатмир Бесими. Говорејќи
за Македонија, Бесими се обиде да објасни дека
едно од поважните прашање е насоката кон која се
движиме кога зборуваме за корупцијата воопшто
и оти „според глобалниот индекс за перцепција
на корупцијата, Македонија се движи во
добра насока“. Тој рече дека на македонските
власти особено им е важна перцепцијата што за

Повеќето панелисти на вториот панел ја потврдија со бројки и примери од различни истражувања директната 
поврзаност на развојот и растот на економиите на земјите со корупцијата. Колку помал Бруто општествен 
производ (БДП), толку поголем степен на корупција. Отстапувањата се само кај неколку земји, но, во прашање се 
други фактори, како што се природните енергетски ресурси

Конференција во Охрид – втор панел Корупција и економски развој
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корупцијата ја имаат инвеститорите, затоа што е
едни од првите прашања што ги поставуваат кога
сакаат да инвестираат во земјава се прашањата за
факторите поврзани со корупцијата. Зборувајќи за
реформите што ги презема владата, Бесими рече
дека тие се неопходни затоа што ја подобруваат
деловната клима, ги отстрануваат пречките, а како
поважни реформи што ги спровела владата ги наведе
регулаторната гилотина, едношалтерскиот систем и
електронските апликации за деловните субјекти во
контакти со државниот апарат.
- Во однос на економската политика воведовме
рамен данок, едноставен модел на оданочување
што е важен чекор за да се избегне коруптивната
практика, истакна Бесими.

Г. Алан Русо, одговорен за стратегија и истражување
во Европската банка за обнова и развој (ЕБРД),
беше следниот говорник на панелот. Тој се обиде
да ја постави дилемата дали само корупцијата е
елемент коој влијае на развојот, иако истакна дека
е на страната на оние што мислат потврдно и оти е
неопходна решителна борба со корупцијата. „Постои
едно мислење дека корупцијата е одговор на
фирмите на лошата деловна клима. Дури и ако е
така, тоа не е рационален одоговор. Иако може
да има приватни добивки од корупцијата, таа
на долги патеки предизвикува загуба“, истакна
Русо. Тој додаде дека според истражувањата што ги
спроведуваат заедно со Светска банка има поделени

мислења дали корупцијата навистина го ограничува
растот или тој зависи и од серија други фактори.
Како поткрепа на дилемите што ги наметна на
панелот, Русо истакна дека во истражувањата што ги
спроведуваат, редовно го поставиле и прашањето
„кој е најголемиот проблем со кој се соочувате“.
Притоа, во Босна и Херцеговина само 8 отсто од
компаниите оцениле дека тоа е корупцијата, а во
Македонија само еден процент. Во Македонија голем
проблем е околу плаќањето даноци, судството,
царината и друго. Меѓутоа, исто така, истражувањата
покажале дека голем процент на коруптивни дела во
земјите од ЈИЕ се случуваат при обидот на фирмите
да добијата јавни работи или кога станува збор
за јавните набавки. Како проблем се детектира и
честота на корупцијата. На пример таа е поголема
во Русија и земјите од поранешниот Советски сојуз,
нешто помала е во земјите од ЈИЕ, а најмала, но, сепак
ја има и во земјите членки на ЕУ, истакна Русо.

Индексот има фалинки

Андреј Иларионов, економист и експерт за
економиите во земјите од транзиција ја постави
можеби најинтересната дилема на овој панел, околу
точноста на инструментите за мерење на корупција.
Зборувајќи за Глобалниот индекс на перцепција на
корупцијата, тој ги наведе примерите со Финска,
Македонија и Русија, од најдобриот кон помалку
добрите примери. Тој ја постави тезата дека Индексот
има фалинка, затоа што не се однесува на ист број
земји за време на целиот период откако се мери
перцепцијата на корупцијата. За да имаме прецизни
вредности, според Иларионов, секогаш треба
да се анализираат ист број земји за различен
временски период.
„Генерално врската на корупцијата со развојот
е јасна. Низок БДП- висока корупција. Висок
БДП низок степен на корупција. ...Но во мала
група земји, како што е Русија има видливи
отстапувања“, рече Иларионов. Тој додаде дека од
2004 година Русија бележи пад на скалата на земји
според индексот на перцепцијата на корупцијата,
а во истовреме, континуирано расте БДП-то во
Русија. Исто така, тој ги посочи и земјите извознички
на нафта од Латинска Америка и заклучи дека
нафтата и другите природни ресурси се одговорот
на овие аномалии при разгледувањето на заемната
врска меѓу развојот и корупцијата. Иларионов на
крајот заклучи дека конкуренцијата е оној одговор
неопходен и за корупцијата и оти во оние земји каде
има здрава конкуренција на пазарот, има малку
корупција.

Г. Марек Дабровски, експерт од Полска и
директор на Центарот за социолошки и политички
истражувања, во својата дискусија потсети дека

Алан Русо
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корупцијата не е нов феномен и не е поврзана само
со еден политички систем. „Корупција постоеше и
во комунистичките системи“, изјави Дабровски,
детално елаборирајќи каде и на кои нивоа се
јавувала корупцијата. Според експертот, како се
влошувала економската ситуација во комунистичките
општества, така се зголемувало и нивото на
корупција. Со транзицијата, повеќето економски
фактори се стабилизираа, но, проблемот беше во
оние средини каде транзицијата бавно се одвиваше.
„Бавната транзиција овозможи повторно
заживување на корупцијата. Земјите кои не ги
стабилизираа економиите брзо се соочија со
големи тенденции на корупција“, рече Дамбровски,
додавајќи дека тука се заборава и на феноменот
на сивата економија, која исто така е поврзана со
корупцијата. На крајот од излагањето тој зборуваше
за поврзаноста на корупцијата со регулативите во
земјите, оценувајќи дека преголема регулација онаму
каде е непотребна, доведува до појави на корупција
која се изразува преку барањата на стопанските
субјекти во делот за лиценци, технички стандарди,
дозволи и слично.

Добро владеење – финансиска стабилност

Следниот говорник, Берт ван Селм, шефот на
мисијата на Меѓународниот Монетарен Фонд во
Македонија зборуваше за генералнито став на
ММФ кон корупцијата и за тоа како ја оценува
состојбата на економијата во Македонија во однос
на проблемот со корупцијата. Според Ван Селм, кој
9 години е во ММФ, а три во Македонија, Фондот во
последните години сфатил дека „доброто владеење
е клучно за финансиската стабилност“, а тоа
пак, е од значење затоа што ММФ се инволвира
и го интересира макроекономската стабилност.
„ММФ се фокусира врз управувањето со јавните
ресурси и со прашања од финансискиот сектор...
Штом ја утврдиме целта, пристапуваме кон
системи што ги ограничуваат ад хок решенијата
и придобивките за поединци“, изјави Ван Селм. Тој
додаде дека Фондот има специфични иницијативи
за промовирање на доброто владеење, отчетноста,
особено во фискалната и монетарната политика,
како и во секторот на статистиките. Во однос на
Македонија, тој рече дека макроекономската
стабилност е постигната и дека сега главен проблем
е дефицитот во однос на БДП, истакнувајќи дека таа
бројка веќе втора година е околу 13 проценти. Како
добри решенија на Владата ги пофали регулаторната
гилотина и реформите во однос на даноците
поврзани со трудот, а како многу важен закон за во
иднина го спомена проектото за измени на Законот
за Народна банка.
Последен говорник беше г. Ацо Спасовски,
висок претставник до Стопанската комора на

Македонија, кој зборуваше за улогата на Комората
во намалување на негативното влијание на
корупцијата врз стопанството воопшто и врз
стопанските субјекти, членки на комората. Според
Спасовски, иако Индексот за перцепција на
корупцијата покажува добри резултати, се уште
има простор за подобрување во таа насока. Тој
се согласи со претходните говорници за тоа кои
се најчестите проблеми на фирмите кога ке се
соочат со корупцијата, а како важен фактор во
сузбивањето ја истакна координацијата на Владата
со Комората во разните регулативи и како посебно
корисна од таа соработка ја истакна регулаторната
гилотина. Во врска со тоа што може да се стори
во иднина, тој ја потенцираше како многу важна и
соработката на Комората со невладиниот сектор,
посебно потенцирајќи ја соработката со ТНК во два
проекта – избор на компанија со добро 
корпоративно управување и Антикорупцискиот
мониторинг, при што апелираше овие проекти да
продолжат.
Како заклучоци од трибината се изведоа тезите
дека корупцијата е насекаде, а не само во послабо
развиените земји и дека така треба да се опсервира
проблемот, во целина, дека оваа негативна појава е
сепак поизразена во земјите во развој, а дека како
главен нејзин извор може да се сметаат слабите
институции во државите. Еден од заклучоците беше
и тој дека Македонија може да се смета како пример
за земјите од регионот за системско справување со
корупцијата.

Андреј Иларионов
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Панелот го отвори и го водеше Робин Худс,
директор на одделот за политики и стратегии
на ТИ од Берлин, која ги нагласи поентите

за кои ќе се расправа: изолираните места каде
валканите пари се перат или се кријат, но меѓу
нив и за такви како Ирска, Сингапур или Лондон,
потоа за даночните засолништа, за поврзаноста
на организираниот криминал и корупцијата преку
перењето пари, но и за врските меѓу перењето пари
и тероризмот. Како илустрација, Хоодс наведе дека
според Светска банка, сите приходи од кривичните
дела и од избегнувањето на плаќање даноци
изнесуваат 1,6 трилиони долари, што е за 10 пати
повеќе од помошта што преку таа банка ја добиваат
неразвиените и земјите во развој.

Банкарски сметки по електронски пат

Клаудио Стролиго, експерт на Светска банка и на
Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и
криминал (UNODC), како прв панелист го постави
прашањето, односно дилемата, дали сите даночни 

„ЃАВОЛОТ ЛЕЖИ ВО ДЕТАЛИТЕ“
Недвосмислена е врската меѓу перењeто пари и корупцијата. Со испраните пари бизнис олигархијата и 
организираниот криминал ги корумпираат властите и на крајот, сето тоа се сведува на штета на државите и 
граѓаните. Ова беше потврдено и на третиот панел на конференцијата во Охрид

Конференција во Охрид – трет панел Перење пари и корупција 

затајувања и прекршоци може да се сметаат како
предикат, т.е. сомнителни случаи кои ќе се третираат
како перење пари. Тој наведе дека се различни
дефинициите за ова и го посочи примерот со ОЕЦД,
која не ги смета даночните прекршоци како можно
перење пари. Стролиго, притоа, поентираше дека
за успешно спречување на појавата на перење
пари треба да се пристапи и кон јасни меѓународни
стандарди за ова прашање. Експертот, споменувајќи
дека постојат конвенции за ова прашање, додаде
дека соодветната конвенција на Советот на Европа
е ратификувана од повеќето земји, но во практика,
многу малку од земјите ја користат како алатка.
Тој, исто така, се осврна и на проблемот со
банкарските регулативи, укажувајќи на примерот
со еден експеримент на еден негов пријател, кој по
електронски пат успеал од 49 обиди, во 17 случаи
да отвори банкарски сметки и да формира фирми.
Притоа, поентираше Стролиго, дури во 14 случаи тоа
се случило во земји членки на ОЕЦД.
Александар Ѓеоргиевски од Управата за пречување
на перењето пари при Министерството за финансии 
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во Владата на РМ, зборуваше за практиките на
управата на ова поле. Тој укажа на важноста од
координација на институциите во државата што
се занимаваат со спречување на перење пари и
зборуваше за процедурите што ги воведува управата,
при што истакна две – сите трансакции кои се
сомнителни од страна на финансиските институции,
адвокатите и нотарите, управата ги добива
секојдневно и секојдневно ги разгледува, а потоа,
во второ ниво, се решава кои од овие трансакции ќе
бидат проследени до другите институциии како што
се обвинителствата и полицијата. Доколку управата
не успее да ги потврди сомнителните елементи,
извештајот не се брише, туку останува во управата.
Како елементи за во иднина тој ја посочи работата
на измените на Законот за спречување на перење
пари со цел да се добие европски закон и притоа и
се заблагодари на претседателката на ТНК Слаѓана
Тасева, што како експерт им помага во таа работа,
а ја потенцираше и важноста од соработката меѓу
институциите, за што рече дека во Македонија во
моментов се развива поволна клима во таа насока.

Случајот Маровиќ

Вања Чаловиќ, извршен директор на црногорската
МАНС – Мрежа за афирмација на невладиниот
сектор, најголемиот дел од дискусијата го употреби
за презентација на практични примери што се
сработени во Црна Гора и преку кое се учат лекции
и добри практики во областа на борбата против
перењето пари. Но, на почетокот таа укажа од

потребата при дефинирањето на корупцијата да се
прави разлика помеѓу административна корупција
и “заробена држава”. Под административна
корупција најчесто се подразбира корумпирање на
државни службеници при услови на мали плати на
администрацијата. Но, кај “заробена држава” станува 
збор за многу поопасна појава, а тоа е појава на 
корупција на самата извршна и законодавна власт
од страна на олигархијата или мафијата, при што,
интересите и придобивките што ги имаат се вградени
во самите закони. Таа корупција се нарекува
државна или законска корупција, истакна Чаловиќ,
објаснувајќи дека најдобрата разлика се прави ако се
погледен кој ги добива парите. Во првиот случај тоа
се службениците на администрацијата. Во вториот,
придобивките се кај компаниите што се вградиле во
системот.
Потоа, таа нашироко го образложи главниот
случај што минатата година го открила МАНС, во
кој инволвиран бил Светозар Маровиќ, сегашен
потпретседател на црногорската влада. Преку
регистрација на офшорни компании, капитал
стекнат од шверц на цигари се пере во инвестиција
на најголемиот работодавач во индустријата,
Комбинатот за производство на алуминиум, а
притоа, исто така преку сложен систем на позајмици,
новите сопственици практично прикажуваат дека
немаат приходи, па според тоа и не плаќаат даноци.
Преку овој случај, кој на крај завршил со измена на
законите поради притисокот од МАНС и од јавноста,
Чаловиќ укажа дека и невладиниот сектор може
да стори многу и да помогне нештата барем малку 
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да се изменат. Таа советуваше дека важна алка во 
откривањето на ваквите шеми се медиумите и
новинарите, потоа, меѓународните организации и
пријателства што ќе помогнат во откривањето на
податоците, како и чесен однос, односно заштита кон
инсајдерите, зашто најчесто, информациите доаѓаат
од внатрешните кругови, дали на олигархијата или на
мафијата.

Против перењето со кординиран државен одговор

Следниот панелист, претседателката на ТНК Слаѓана
Тасева, надоврзувајќи се на Чаловиќ, продолжи дека
токму деталите се клучни за откривањето на ваквите
случаи. „Ѓаволот е во деталите“, изјави Тасева. Таа
како пример го наведе клучниот случај на откривање
на големо перење пари во Македонија (преку
случајот Бачило-н.з.) при што антикорупционерите
тргнале од само една реченица во извештајот на
ревизорот за тој случај. „Сите стории и анализи на
случаи придонесуваат светот да создаде 
механизми за спречување на перење пари“, изјави 
Тасева.
„Перењето пари е софистицирана активност и 
затоа е потребен систем, државен механизам кој 
ќе биде ефикасен, затоа што перењето пари често 
е врзано со мафијата, односно организираниот 
криминал. Тие пак со парите ги купуваат владите 

за да станат дел од системот и тука е врската со 
корупцијата“, рече доктор Тасева. Таа додаде дека 
во регионот дури и не е потребен софистициран 
механизам за перење пари затоа што тука и државите 
не се справуваат со оваа појава а оние што ги перат 
парите, го прават тоа уште во првото ниво.
Тасева укажа и на врската помеѓу перењето пари
и тероризмот, укажувајќи на внимателност при
иследувањето на овие појави, затоа што тероризмот
често знае да биде финансиран и од легални извори.
Претседателката на ТНК ја нагласи и важноста
на иницијативата на Светска банка и на ОЕЦД за
прописи за поврат на украдените или нелегалните
пари, затоа што на тој начин тие ќе се вратат
во државите и на граѓаните. Тасева побара и
координирана меѓународна помош за градење
на правните рамки во земјите, за успешна борба
против перењето пари, а укажа и на потребата од
координација меѓу институциите во самата држава.
На крајот од дискусијата како еден од клучните
проблеми беше потенцирана и регулативата на
финансиските институции, оти банките се тие кои на
свои собири ја кројат регулативата и ги одредуваат
правилата, односно решаваат дали податоците ќе
бидат тајни и до кој степен. ТИ како една од главните
цели за во иднина во однос спречување на корупција
преку перењ пари, ја гледа токму во инсистирањето
на достапност и јавност на регулативите и 
податоците и на нивната транспарентност.


