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Што е Глобален корупциски 

барометар?

-најголемото глобално истражување кое ги собира 

мислењата и искуствата на пошироката јавност во 

врска со корупцијата; врска со корупцијата; 

-Барометарот ги истражува ставовите на пошироката 

јавност во врска со степенот на корупција во нивната 

земја и напорите на нивните влади за борба против 

корупцијата;

- Истражувањето е нарачано од Transparency 

International, а спроведено од Gallup International



Кој е испрашуван? 

- во 2010 година Барометарот вклучува повеќе од 

91,500 испитаници во 86 земји, правејќи го ова 91,500 испитаници во 86 земји, правејќи го ова 

истражување за најсеопфатно од почетокот на 

изданието во 2003 година, па досега;

-рамноправно се вклучени обата пола, и разни 

возрасни групи, раси, вери
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Глобален корупциски барометар 2010 - Регионален преглед 
% на испитаници кои плаќаат мито за да добијат внимание од било која од 9 различни даватели 

на услуги во последните 12 месеци

Услуги кои се вклучени: образование, судство, здравствените услуги, полицијата, регистар, служби за дозвола, 

комуналните услуги, данокот на приход

Western Balkans+Turkey %

Bosnia 23%

Croatia 5%

Kosovo 16%

Macedonia 21%

Serbia 17%



Главните резултати од Барометарот за 

2010 се:
-Нивото на корупција во светот се смета дека се покачиле во последните 

три години

- Политичките партии се идентификувани како најкорумпираните 

институции ширум светот

- Ситниот поткуп останува широко распространет проблем за кој може да 

се заклучи дека не се променил ако се направат споредби со се заклучи дека не се променил ако се направат споредби со 

истражувањето од 2006 година

- Владините акции за борба против корупцијата често се сметаат за 

неефективни

-Има малку доверба во формалните институции при борбата против 

корупцијата

- Постои значително влијание дека јавноста има улога во запирањето на 

корупцијата, како и спремност за акција и пријавување на корупција кога 

истата ќе настане



Некои од прашањата кои се поставувани за 

Барометарот на корупција

• 1. Во последните 3 години, дали нивото на корупција 

во државата се промени, на кој начин? 

• 2. Како би ги оцениле напорите на владата во • 2. Како би ги оцениле напорите на владата во 

борбата против корупцијата?

• 3. На кого му верувате најмногу во вашата држава 

како борец против корупцијата? 



Глобален Корупциски Барометар за Македонија
Во последните 3 години, дали нивото на корупција во 

државата се промени, на кој начин? 

Многу се зголеми 27,4 %

Малку се зголеми 16,7 %Малку се зголеми 16,7 %

Остана иста 27,4 %

Малку се намали 20,4 %

Многу се намали 3,2%

Незнам/Немам одговор 4,9 %



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
Како би ги оцениле напорите на владата во борбата против 

корупцијата?

Владата е многу ефективна во борбата против корупцијата 10,2 %

Владата е до одреден степен ефективна во борбата против 
корупцијата 41,1%

Владата е ниту ефективна ниту неефективна во борбата против Владата е ниту ефективна ниту неефективна во борбата против 
корупцијата 12,8%

Владата е до одреден степен неефективна во борбата против 
корупцијата 15,3

Владата е многу неефективна во борбата против корупцијата 17,1

Незнам/Немам одговор 3,5



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
На кого му верувате најмногу во вашата држава како борец против 

корупцијата? 

Владините лидери 17,2 %

Бизнис/ Приватен сектор 2,3 %

Невладини/Граѓански организации 13,1 %Невладини/Граѓански организации 13,1 %

Медиуми 7,1 %

Меѓународни организации (Светска Банка, Меѓународен монетарен 
фонд) 8,1 %

Никому 50,2 %

Незнам 1,9 %



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
До кој степен мислите дека следниве категории во државата 

се погодени од корупција?
(Скала од 1 – не се корумпирани – 5 екстремно корумпирани )

Скала
Политички 
партии 

Парламент/
Законодавство Полиција

Приватен 
сектор

1 4,5 % 5,9 % 9,0 % 12,3 %

2 8,9 % 13,4 % 17,2 % 21,6 %

Војска
Образовен 
систем

34,5 % 8,9 %

24,1 % 15,1 %2 8,9 % 13,4 % 17,2 % 21,6 %

3 28,5 % 26,8 % 26,4 % 26,6 %

4 18,1 % 16,6 % 19,6 % 12,8 %

5 32,4 % 27,7 % 21,2 % 16,2 %

Незнам 7,7 % 9,6 % 6,7 % 10,4 %

24,1 % 15,1 %

17,2 % 23,2 %

5,4 % 21,8 %

4,5 % 25,4 %

14,3 % 5,5 %



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
До кој степен мислите дека следниве категории во државата 

се погодени од корупција?
(Скала од 1 – не се корумпирани – 5 екстремно корумпирани )

Скала
Државни службеници
Јавна Администрација

Судство
Судски систем 

Невладини 
организации Верски тела

1 3,5  % 4,2 % 18,8 % 24,4 % 

Медиуми

14,9 %

2 13,4 % 9,0 % 24,3 % 18,2 %

3 25,0 % 18,1 % 20,4 % 21,9 %

4 20,6 % 21,7 % 9,5 % 11,3 %

5 29,3 % 39,6 % 9,6 % 10,5 %

Незнам 8,2 % 7,4 % 17,3 % 13,6 %

22,3 %

28,0 %

17,0 %

9,3 %

8,4 %



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
Доколку сте платиле поткуп во последните 12 месеци, 

кои од следниве начини одговара на тој со кој што сте 

платиле?

Поткупот е даден за да се забрзаат процедурите 5,8 %

Поткупот е даден за да се избегнат проблеми со 
надлежните 0,6 %

Поткупот е даден за да се добие лична услуга 7,6 %

Не сум платил/а поткуп во последните 12 месеци 82,2 %

Не се сеќавам 2,4 %

Незнам / Немам одговор 1,3 %



Глобален Корупциски Барометар за 
Македонија 

На следните изјави испитаниците ги дале овие 

одговори: 

Се согласувам
Не се 

согласувам

Обичните луѓе можат да направат разлика за 
борбата против корупцијата 64,6 % 25,8 %

Ќе го поддржам мојот колега/пријател во неговата 
борба против корупцијата 91,5 % 6,1 %

Можам да се замислам себеси во борбата против 
корупцијата 71,1 % 23,4 %

Би пријавил/а инцидент со корупција 79,8 % 14,0 %



Глобален Корупциски Барометар за Македонија 
Статистика

Место на живеење 

Урбана средина 58,5%

Рурална средина 41,5%

Старост

Под 30 25,5%

Каков е вашиот годишен приход, 
без даноци?
Низок 19,7%
Средно низок 17,5%
Среден 18,5%
Средно висок 16,8%
Висок 12,1%

Дали се сметате себеси 
за?

Католик 1,3

Православен 69,2

Христијанин, друго 0,9

Хинду 0,3

Муслиман 27,9

Друго 0,2

Пол

Машки 50,2%

Женски 49,8%

Под 30 25,5%

30-50 41,6%

51 - 65 21,5%

65 ++ 11,4%

Висок 12,1%
Незнам 15,4%

Кој е највисок степен на образование во 
вашето семејство?
Нема образование 23,7%
Средно образование 55,0%
Високо образование 21,3%

Кој од наведениот избор најмногу му одговара на 
вашиот работен статус?
Полно/Скратено работно време 36,6
Невработен/а 27,3
Студент/ Домаќинка 20,4
Пензионер 15,8

Друго 0,2

Ништо 0,1



Ви благодариме! 

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb


