
 

 

                      
Kратка методологиска забелешка 

Индекс на перцепција на корупцијата (ИПК) на Transparency international 2010 

 

• Индексот на перцепција на корупцијата опфаќа податоци од извори за периодот од 
изминатите две години. За ИПК 2010 се вклучени истражувања од јануари 2009 до 
септември 2010. 

• ИПК 2010 е пресметан со користење на податоци од 13  извори кои произлегуваат 
од 10 независни институции. Сите извори ја мерат целокупната распространетост 
на корупцијата (зачестеноста и/или големината на митото) во јавниот и политичкиот 
сектор и сите извори обезбедуваат рангирање на земји т.е. вклучуваат проценки за 
поголем број земји. 

• Евалуацијата на степенот на корупција во земјите се прави преку експерти за 
односната земја, без разлика дали експертите се резиденти во земјата или не, и 
преку бизнис лидери. Во ИПК за 2010 следниве седум извори обезбедија екпертски 
анализи: Asia Development Bank, African Development Bank, Bertelsmann Foundation, 
Economist Intelegence Unit, Freedom House, Global Insight and World Bank). 
Дополнителни извори се домашни бизнис лидери кои ја оценуваат сопствената 
земја (во ИПК за 2010 тоа се следниве извори: IMD, Political and Economic Risk 
Consultancy  и World Economic Forum). 

• Кога извори на ИПК се истражувања за повеќе години, податоци за последните две 
години се вклучени за да се обезбеди урамнотежен ефект. 

• За изворите чиишто оценувања се обезбедени од експерти (агенции за испитување 
на ризикот/аналитичари од земјите), вклучено е само најновото повторување на 
проценките, бидејќи овие резултати внимателно се прегледувани и се менуваат 
многу малку од година во година.  
 
Чекори во пресметување на ИПК: 

1. Првиот чекор при пресметка на ИПК е стандардизацијата на податоците 
обезбедени од индивидуалните извори (односно, транспонирање на податоците на 
заедничка скала). За ова се користи соодветна процентуална техника која 
подразбира рангирање на земјите пријавено од секој индивидуален извор. Овој 
метод е корисен за комбинирање извори коишто се различно распределени. Иако 
има одредена загуба на информациите, со оваа техника се дозволува сите 
пријавени резултати да останат во границите на ИПК, односно да останат помеѓу 0 
и 10.  

2. Потоа на стандардизираните резултати се применува бета- трансформација. Ова ја 
зголемува разликата меѓу стандардите на сите земји вклучени во ИПК и 
овозможува попрецизно да се издиференцираат земјите кои имаат слични 
резултати.  

3. На крај, сите вредности од земјите се спојуваат во средна вредност за да се одреди 
бодовниот резултат на земјата.  
 
Резултати: 

• Резултатите и рангирањето на ИПК се придружени од бројни извори, како што се 
највисоки и најниски вредности за секоја земја врз основа на податоците од 
изворите, стандардна девијација и распон на доверливост за секоја земја.  

• Распонот на доверливост е определен со методологија, која дозволува да се 
извлечат заклучоци за потврдување на прецизноста на резултатите. Ова 
допринесува кон распон на доверба од 90%, каде што има 5% веројатност дека 
вредноста е пониска и 5% веројатност дека вредноста е повисока од овој ранг на 
доверба.  
 

За подетални објаснувања за методологијата на ИПК следете ја следнава врска: 
www.transparency.org/cpi.  

 


