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ОПШТО 
 
Што е Индексот на перцепција на корупцијата (ИПК)? 
 
Индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International (TI) ги рангира 
државите според степенот на корупцијата која што е перцепирано дека постои во јавниот 
сектор. Станува збор за композитен индекс, комбинација на анкети и нацрт на податоците 
поврзани со корупција од експертски и бизнис истражувања спроведени од различни, 
независни, реномирани институции.  
ИПК ги рефлектира перцепциите ширум светот, вклучувајќи ги оние експерти коишто 
живеат и работат во земјите/територитте на евалуација. За земјата да биде вклучена во 
ИПК, мора да ја има во најмалку три извори или анализи направени за истото. Значи, 
инклузијата во индексот не  е индикација за постоење на корупција, туку тоа зависи 
исклучиво од достапноста на информации.  
 
Што е корупција и како се мери за целите на ИПК? 
 
Корупцијата е злоупотреба на доверена моќ за приватна добивка. Ова е дефиницијата која 
се користи во Transparency International, која се однесува на јавниот и на приватниот 
сектор. ИПК се фокусира на корупцијата во јавниот сектор, или корупција во која се 
инволвирани функционери, службеници во јавната администрација или политичари. 
Истражувањата користени при составувањето на ИПК содржат прашања кои се поврзани 
со злоупотреба од службената моќ за стекнување сопствена корист, на пример 
поткупувањето на јавни службеници, мито при јавни набавки, проневерување на јавни 
фондови, или прашања кои ја испитуваат силата на анти-корупциските полтики и со тоа ги 
опфаќаат и административната и политичката корупција.  
 
Во изработката на индексот, резултатите од земјите/териториите во анализите и 
истражувањата кои се правени, доаѓаат од специфични прашања поврзани со корупција, 
комбинирани и собрани во еден резултат за секоја земја.  
 
Зошто ИКП е базиран само на перцепции? 
 
Корупцијата генерално се состои од нелегални активности, кои што, главно, доаѓаат на 
виделина само преку скандали, обвиненија или истраги. Тешко е да се утврдат целосните 
нивоа на корупцијата во различни земји засновано на релевантни емпириски податоци, на 
пример преку споредба на сумите на митото или бројот на истрагите во судските процеси. 
Во неодамнешните случаи, на пример, такви споредбени податоци не го рефлектираат 
вистинското ниво на корупцијата, повеќе го истакнуваат квалитетот на обвинителите, 
судовите и/или медиумите во изложувањето на корупцијата ширум државата.  Една силна 
метода во прибирање на податоци низ државите е да се заклучува од искуствата и 
перцепциите на оние кои се најдиректно соочени со реалноста на корупцијата во државата. 
 
Чии мислења се истражувани и се користат во ИПК? 
 
Експертизата која се гледа во резултатите на ИПК за 2011, се базира на разбирање на 
коруптивните практики кој се изработени од аналитичари и луѓе од бизнис секторот, и од 
развиените земјим и од земјите во развој. Изворите кои обезбедуваат податоци за ИПК 
доаѓаат од експерти кои живеат во земјата, но и надвор. Многу е битно да се напомене 
дека ставовите на експертите кои живеат во земјата треба да се во корелација со оние кои 
живеат надвор од неа.  
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Кои се изворите на податоци за ИПК? 
 
ИПК за 2011 се базира на 17 изворни анализи од 13 независни институции. Изворите на 
информации кои се користат за ИПК за 2011 година се објавени за периодот од декември 
2009 до септември 2011 година. ИПК ги вклучува само изворите кои што обезбедуваат 
позиционирање на земјите и мерат некој аспект од нивоата на корупција. TI уверува дека 
изворите кои се користени се со најголем квалитет и се изработени со комплетен 
интегритет. За да се квалифицираат, овие податоци мора да бидат добро документирани, 
а методологијата која се објавува да овозможи проценка на нејзината сигурност. Исто така 
мора да се овозможи и позиционирање на земјите и мерење на целокупниот степен на 
корупција. 
 
Кој земји се исфрлени од индексот, и зошто се додадени нови? 
 
Земјите се вклучуваат во индексот доколку има три или повеќе извори на информации до 
кои доаѓа TI, а за да може да се истражува земјата за која станува збор. Кога има помалку 
од три извора, земјата не може да биде вклучена во индексот.  
 
ИПК за 2011 има пет земји повеќе за разлика од минатата година, бидејќи изворите со 
информации оваа година се зголемени. Северна Кореа, Ст. Лучија, Ст. Винсент и 
Гренадини и Суринами се додадени на листата. 
 
Дали може резултатите на една држава од ИПК 2011 да се споредуваат со оние од 
претходните индекси? 
 
Индексот примарно овозможува преглед на погледите на бизнис луѓето и аналитичарите 
од земјите за сегашната или претходните години, со помал фокус на трендовите од година 
во година. Како што е наведено погоре, ако се прават споредби со претходните години, тие 
треба да се базираат само на бодовниот резултат на земјата, а не на позицијата. 
Промените од година во година во резултатот на една држава може да се производ на 
променета перцепција на дејствувањето на земјата или промената во методологијатa на 
ИПК. 
 
Понатаму, изворите и анализите на земјите низ годините варираат од самиот почеток во 
1995. Некој извори се додаваат, а некој се одземаат. Со цел да се подобри Индексот, TI 
има направено мали измени и модификации на методологоијата. Како последица на тоа, 
ИПК не може да се користи за прецизни анализи.  
 
Единствениот ревелантен начин на споредба е компарирање на бодовниот резултат од 
индивидуални истражувања во текот на периодот што може да рефлектира промена во 
проценувањето.  
 
Индивидуалните податоци од изворите можат да се користат за да се идентификуваат 
споредбено резултатите на ИПК од претходната година, односно дали има промени во 
нивото на перцепција на корупцијата во засебните земји. TI го користеше овој пристап во 
2011 за да го процени напредокот на земјите и за да ги идентификува промените во 
перцепцијата на корупцијата, користејќи два критериума: 
 
А: присутна промена на барем 0.3 поени во резултатите на ИПК, и; 
Б: насоката на оваа промена е потврдена од повеќе од половина од изворните податоци 
кои ја евалуираат земјата.  
 
Базирани на овие критериуми, следните земји покажаа подобрување од 2010 во 2011: 
Норвешка, Тајван, Руанда, Грузија и Чад. Слично на ова, пад во резултатите од 2010 во 
2011 може да се идентификуваат во Оман и Хаити.  
  
Што е поважно, резултатот или позицијата на една земја? 
 
Резултатите (0 до 10) укажуваат на перцепираното ниво на корупција во јавниот сектор во 
земјата,   додека рангирањето на земјата ја покажува позицијата споредено со другите 
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земји вклучени во индексот. Многу е важно да се има на ум дека рангот на една земја може 
лесно да се промени бидејќи нови земји влегуваат или излегуваат од индексот.  
 
Дали земјата со најнизок резултат е најкорумпирана?  
 
Не. Земјата или територијата со најнизок резултат е онаа каде што корупцијата во јавниот 
сектор е перцепирана како најголема помеѓу оние кои се вклучени во листата. Има повеќе 
од 200 суверени држави во светот, а ИПК во 2011 рангира 183 од нив. ИПК нема 
информации за земјите кои што не се вклучени. Понатаму, ИПК е најмногу проценка на 
перцепцијата на административната и политичката корупција. ИПК не е оценка на нивото 
на корупцијата на цела нација или општество или на нивните меѓународни политики и 
активности. Граѓаните на оние земји кои се наоѓаат многу ниско на листата исто така 
покажуваат загриженост и ја осудуваат корупцијата, како и јавноста во земјите кои котираат 
погоре. За повеќе информации може да го посетите Глобалниот корупциски 
барометар:http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 
 
Кои други истражувања ги прави TI за да ја анализира корупцијата?  
 
ТИ е независен производител на емпириски истражувања за корупцијата. Нивното 
глобално истражувачко портфолио комбинира квалитативни пристапи со квантитативни, 
макро ниво на индикатори со длабока дијагностика, експертски анализи со искуство, како и 
истражувачка работа базирана на перцепции. Ова истражувачко тело ја дава сеопфатната 
слика на скалата, ширењето и динамиката на корупција во светот. Тоа исто така служи за 
да се мобилизираат и поддржат доказите кои се базирани на ефикасно скроени политички 
реформи. Во прилог на ИПК, портфолиото на глобалните истражувања вклучува и:  
• Глобален Барометар на Корупцијата (Global Corruption Barometer): претставува 
истражување на повеќе од 70.000 домаќинства во повеќе од 65 земји на перцепцијата на 
луѓето и нивните искуства со корупцијата. Најновиот Глобален Барометар на Корупцијата 
може да се најде на http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb   
 
• Индекс на плаќање на поткуп (Bribe Payer Index): пласман на водечките компании, 
земји-извознички според веројатноста на нивните фирми да направат поткуп во странство. 
Таа се заснова на истражување на менаџерите фокусирано на бизнис практиките на 
странските компании во нивните земји. Најновиот Индекс на плаќање на поткуп може да се 
најде под:  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi.  
 
• Глобалниот извештај за корупцијата (Global Corruption Report): e тематски извештај 
кoj ja оценува корупцијата во однос на специфичен сектор или проблеми со доброто 
владеење. Извештајот дава погледи од експерти и практичари од областа, студии и 
анализи. Најновиот Глобален извештај за корупцијата да се најде на: 
http://www.transparency.org/publications/gcr. 
 
• Национален систем зa интегритет (National Integrity System): низа на студии 
произведени во земјата, кои вклучуваат широка дијагностичка проценка на предностите и 
слабостите на клучните институции кои овозможуваат добро владеење и интегритетот на 
земјата. За целосен список и повеќе информации, ве молиме видете: 
http://www.transparency.org/policy_research/nis.   
 


