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Глобален барометар за корупцијата на Transparency International 2007 
Често поставувани прашања 

 
• Што претставува Глобалниот барометар за корупцијата на 

Transparency International (TI)?  
• Кој го спроведува истражувањето? 
• Кој е испитуван во Барометарот? 
• Кои земји/територии се нови во барометарот за 2007? 
• Кои земји/ територии вклучени во барометарот 2006 не се 

вклучени во барометарот 2007? 
• Зошто некои земји вклучени во претходните изданија на 

Барометарот не се вклучени во Барометарот за 2007 година? 
• Дали мојата земја може да биде вклучена во Глобалниот 

барометар за корупцијата на Transparency International (TI)? 
• Дали може да се споредува барометарот од година во година? 
• По што е Глобалниот барометар за корупцијата на TI единствен? 
• Како TI го осигурува квалитетот на Барометарот? 
• По што се разликува Глобалниот барометар за корупцијата на TI 

од Индексот на перцепција на корупцијата? 
• По што се разликува Глобалниот барометар за корупцијата на TI 

од Индексот на плаќачи на поткуп на TI? 
• По што се разликува Глобалниот барометар за корупцијата на TI 

од Глобалниот корупциски извештај? 
 

 
 
Што претставува Глобалниот барометар за корупцијата на (TI)?  
Глобалниот барометар за корупцијата на (TI) за 2007 (или Барометарот) е 
петтото издание на истражувањето на јавното мислење кое ги проценува 
перцепциите на широката јавност и искуствата во однос на корупцијата. 
Оваа година барометарот анкетираше повеќе од 63.199 луѓе во 60 земји.  

 
Барометарот 2007 ги прашува луѓето за нивните мислења во врска со тоа 
кои јавни сектори се најкорумприрани, нивното мислење за тоа како ќе 
еволуираат идните нивоа на корупцијата во блиска иднина што нивната 
влада прави во борбата против корупцијата. Барометарот исто така ги 
истражува искуствата на луѓето со поткупот, презентирајќи информации за 
тоа колку често се бара од граѓаните да платат поткуп кога доаѓаат во 
контакт со различни претставници од јавниот сервис.  
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Кој го спроведува истражувањето? 
Истражувањето се спроведува за Transparency International (TI) од страна 
на Gallup International како дел од нивното истражување Гласот на 
народот. Gallup се потпира на своите финијали во различните земји да го 
преведат и спроведат Барометарот. Во некои случаи TI овластува други 
угледни истражувачки организации да го спроведат барометарот во 
рамките на една земја. Во 2007 година, TI  ангажира дополнително 
истражување во Америка, Камбоџа, Грузија и Литванија.  

 
Кој е испитуван во Барометарот? 
Глобалниот барометар за корупцијата на (TI) е истражување на јавното 
мислење. Тоа значи дека станува збор за анкета на широката јавност , не 
на експерти. Во секоја вклучена земја, се анкетира репрезентативен 
примерок на широката јавност.  Испитаници се мажи и жени на возраст над 
15 години. Некои примероци се национални а други урбани; сите примероци 
се премерувани за да се усогласат со национаните и глобалните 
популации.  

 
Кои земји/територии се нови во барометарот за 2007? 
Нови земји вклучени во ГКБ за 2007 година се: Босна и Херцеговина, 
Камбоџа, Еквадор, Гана, Гватемала, Ирска, Литванија и Виетнам. Заради 
временски проблеми, податоците за Арменија и Грузија нема да бидат 
вклучени во Барометарскиот извештај, но наскоро ќе бидат достапни. 

 
 

Кои земји/ територии вклучени во барометарот 2006 не се вклучени во 
барометарот 2007? 
Земји вклучени во Барометарот 2006 но не и во Барометарот 2007 се: Чиле, 
Конго, Фиџи, Габон, израел, Кенија, Мексико, Мароко, Парагвај и Тајван. 

 
Зошто некои земји вклучеви во претходните изданија на Барометарот 
не се вклучени во Барометарот за 2007 година? 
TI се потпира на Gallup International да ја спроведе теренската работа за 
Барометарот преку нивната мрежа од подужништва ширум светот. Во некои 
случаи, поради финансиски, организациски или политички причини овие 
подружништва не се во можност да го спроведат истражувањето во 
одредена година.  Доколку не сме во состојба да назначиме друга компанија 
да го спроведе Барометарот за нас, овие земји испаѓаат од истражувањето.  

 
Дали мојата земја може да биде додадена во Глобалниот барометар за 
корупцијата на Transparency International (TI)? 
Во теорија не постојан ограничувања за тоа кои земји можат да бидат 
вклучени. Во некои изданија на Барометарот, кога Gallup International не 
може да го спроведе истражувањето одредена земја, огранок на TI или 
организација го имплементира истражувањето. Дозволувајќи финансирање 
TI се надева дека ќе можат да се вклучат повеќе земји во барометарот 
следните години, особено земјите во развој. 
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Дали може да се споредува барометарот од година во година? 
Да. Онаму каде што прашањата се повторуваат во повеќе години, 
Барометарот овозможува да се воспоставуваат трендови низ времето. 
Барометарот е во своето петто издание и поради тоа ја нуди можноста за 
проценки на промените во текот на времето во смисла на јавното мислење 
за најкорумпирани институции, перспективите на луѓето за тоа како 
корупцијата ќе еволуира со време и пропорции за тоа колку граѓаните 
плажаат мито за да добијат јавни услуги.  

 
По што е Глобалниот барометар за корупцијата на TI единствен? 
Глобалниот корупциски барометар е единствено светско истражување на 
јавното мислење за перцепцијата и искуствата со корупцијата. Како анкета 
на широката јавност, оваа година повторно покрива 60 земји и обезбедува 
индикатор за релативниот успех на напорите да се искорени корупцијата 
ширум светот.  

 
 

Како TI го осигурува квалитетот на Барометарот? 
Прашалникот за Барометарот е прегледуван од Советодавниот комитет за 
Индексот на TI кој е составен од водечки интернационални експерти на 
полето на корупцијата, економетричари и статистичари. Членовите на 
комитетот даваат предлози за подобрување на Барометарот , но Управата 
на TI е таа која ја донесува финалната одлука за дизајнот на 
истражувањето и неговата употреба. Gallup International, кој го спроведува 
истражувањето за TI ги проверува информациите како дел од обврските во 
спроведувањето на истражувањето Гласот на народот.  

 
 

По што се разликува Глобалниот барометар за корупцијата на TI од 
Индексот на перцепција на корупцијата? 
Барометарот ги проценува погледите на општата јавност во поглед на 
корупцијата, додека пак Индексот на перцепција на корупцијата (ИПК) се 
фокусира на експертски погледи. Исто така, Барометарот се однесува на 
искуствата на индивидуи во врска со ситната корупција, а ИПК ги 
рефлектира перцепциите на информирани набљудувачи за корупцијата во 
јавниот секрот и политиката.  И покрај овие разлики постои значајна 
корелација помеѓу двете истражувања секоја година ( статистичкиот 
корелациски коефициент е 0.66 во 2007 година). 

 
  

По што се разликува Глобалниот барометар за корупцијата на TI од 
Индексот на плаќачи на поткуп на TI? 
Барометарот е истражување на јавното мислење, додека Индексот на 
плаќачи на поткуп (ИПП) е извлечен од истражувања на бизнис експерти. 
Барометарот ги нуди погледите на општата јавност за корупцијата и 
нејзиното влјание на нивните животи, како и искуствата со корупцијата. ИПП  
е мерка на внатрешно мислење за доставната страна на корупцијата и не 
вклучува емпириски податоци.  
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По што се разликува Глобалниот корупциски барометар на TI од 
Глобалниот корупциски извештај? 
Барометарот на TI ги истражува мислењата на граѓаните и нивните 
искуства со корупцијата додека пак Глобалниот корупциски извештај (ГКИ) 
претставува длабочинска процена на ситуацијата со корупцијата насекаде 
низ светот, презентирано во форма на книга. Последните изданија на 
Глобалниот барометар за корупцијата вклучи дополнителен сет од 
прашања направени според фокусната тема на ГКИ со цел да 
соодветствува со анализите на извештајот. Најновиот Глобален корупциски 
извештај кој вклучува некои од наодите на Барометарот беше издаден во 
Мај 2007 година.  

 


