
TRANSPARENCY INTERNATIONAL          AN UPDATED METHODOLOGY 
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2012 

1 
 

 
Индекс на перцепција на корупцијата 2012:  

Ажурирана методологија 
 
ИПК 2012 ги оценува и рангира   земји и територии во светот врз основа на нивото 
на перцепција на корупцијата во јавниот сектор. ИПК 2012 како збирен индекс  
опфаќа релевантни прашања од голем број различни податоци кои ги опфаќаат 
бизнис и експертските видувања. Годишниот ИПК дава важен придонес за 
зголемување на свесноста на прашања на корупција и е моќна алатка на 
застапување која креира поттик на владите да делуваат во борбата против 
корупцијата. 

Ажурирање на методологијата на Индексот на перцепција на корупцијата 

Индексот на перцепција на корупцијата  2012  е пресметан со користење на 
ажурирана методологија. Процесот е развиен преку еден сеопфатно ревидирање и 
процес на консултирање, во Транспаренси Интернешнл движењето и со помош на 
надворешни експерти. Ажуриранта методологија е прегледана и оценета преку 
независна статистичка проценка. 

Индексот на перцепција на корупцијата користи пристап кој овозможува поголема 
јасност за тоа како индексот е конструиран, правејќи полесно да се следи како 
податокот од изворите е пренесен и се внесува во индексот. 

 Ажурираниот метод исто така значи дека  оценката на Индексот на перцепција на 
земјата подобро ќе ги опфати тековните промени  во перцепциите на корупција во 
јавниот сектор на земјата. Сепак, заради ажурираната методологија, резултатите на 
ИПК 2011 не се компатибилни со резултатите од ИПК 2012. 

За да се рефлектираат промените во методологијата, ИПК 2012 ќе биде опширно 
опфатена на скала од 0-100. Сето ова јасно да се демонстрира дека резултатите од 
ИПК 2011 и претходните изданија не треба да се споредуваат со резултатите од 
2012.1

Преминот кон новата методологија ја рефлектира заложбата на ТИ секогаш кога тоа 
е возможно за постојано напредување на истражувачките методи и алатки. 

 

Детали во однос на промените   

Претходно, ИПК беше заснован на перцепции на корупција за секоја земја/ 
територија,  во сооднос     со оценките со другите  земји и рангирања на овој индекс. 
Ова беше така бидеејќи Индексот опфаќа позиција на рангирање на секоја земја во 
секој извор на податоци, така што резултатот на земјата беше  многу зависен во 
однос на проемените на резултатите на околните земји од индексот. Од 2012 ние ќе 

                                                           
1 Врз основа на претходната користена методологија,ИПК резултатите не можеа да се споредуваат по 
одреден временски период  
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ги користиме необработените резултати од секој извор на податок, кој овозможува 
поголема транспарентност за тоа како  ИПК резултатите се изградени и можност за 
подобро опфаќање на промените на промените со текот на време. 

Претходните изданија на ИПК  преставуваа податоци од повеќе од една година на 
бизнис анализа, каде што повеќе од една година се совпаѓање со периодот на 
податоците на ИПК. 

Од 2012, ние ќе користиме податоци од последните години од секој извор од секоја 
земја.Ова подобро ќе ги прикаже промените од една година во следната. 

За подетална презентација на ажуриранта методологија, ве молиме погледнете ги 
останатите документи на ТИ кои ги имаме издадено во врска со ажурираниот индекс 
на перцепција на корупцијата. 


