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Mednarodne raziskave na področju korupcije kažejo, da ima ta negativne učinke, tako na 

ekonomskem (padec investicij, rast davkov, padec javne porabe, padec rasti BDP, padec BDP 

na prebivalca, padec vpisa v šole, skrajšanje življenjske dobe...) kot socialnem (razpad 

vladavine prava, izguba zaupanja v politike, padec medsebojnega zaupanja v družbi, povečanje 

revščine...) področju. 

Trenutno mednarodno korupcijo zaznamujejo naslednji trendi:  

- pandemija koronavirusa ogroža nekatere temeljne postulate boja proti korupciji,  

- rastoči nacionalizmi ogrožajo globalen spopad s korupcijo,  

- nekatere države se mednarodnim prizadevanjem proti korupciji pridružijo s figo v žepu,  

- resen boj proti korupciji je prioriteta manjšega števila vlad, največji motiv za resen boj 

proti korupciji v Evropi je članstvo v EU,  

- na nekaterih področjih še vedno ni mednarodno sprejetih standardov za boj proti 

korupciji (zaščita žvižgačev, izvensodna pogajanja,.),  

- vlade zasebnega sektorja in državljanov še vedno ne sprejemajo kot enakovrednih 

partnerjev v boju zoper korupcijo,  

- protikorupcijskim prizadevanjem v vseh državah najbolj škodi selektivno uveljavljanje 

odgovornosti za korupcijo in od tod izvirajoča »imuniteta« najvišjih nosilcev oblasti,  

- razvoj protikorupcijskih prizadevanj ni enosmeren proces, saj se dogajajo tudi 

reverzibilni procesi,  

- vedno bolj postajajo pomembne teme, kot so korupcija v športu, transparentnost 

pravih lastnikov podjetij, finančne preiskave korupcije,… 

Medsebojna primerjava držav po stopnji korumpiranosti nam običajno ne pove dovolj, saj 

večina mednarodnih raziskav na tem področju meri percepcijo kot izrazito subjektivno 

kategorijo in ne dejansko stanje na tem področju. 

Ob zaključku bodo predstavljeni nekaterimi poudarki o tem, kaj mednarodne nadzorne 

institucije (GRECO, OECD,..) menijo o boju zoper korupcijo v Sloveniji. 

 

Drago Kos je predsednik Delovne skupine OECD proti podkupovanju, sopredsedujoči OECD – 

MENA (Srednji Vzhod in Severna Afrika) mreže za poslovno integriteto, član komisije za izbor 

vodje Specializiranega protikorupcijskega tožilstva v Ukrajini, vodilni ekspert Centra za 

mednarodna zasebna podjetja (CIPE) iz Washingtona, član posvetovalnega odbora za dobro 

upravljanje in javno integriteto na univerzi Murcia, gostujoči profesor na Mednarodni 

protikorupcijski akademiji na Dunaju, na Ohio State University, na American University v 

Washingtonu,… 


