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SHORT METHODOLOGY NOTE

Индекс на Перцепција на Корупцијата 2012:
Кратка Белешка за методологијата
Следејќи го ригорознитот ревидиран процес, направени се некои важни
промени во методологијата од 2012. Методот кој го користевме за да ги
усогласиме различните извори на податоци е поедноставен и сега вклучува
податоци стари само една година. Она што е важно за овој метод е дека со тек
на време ќе ни овозможи да споредуваме резултати што досега не беше во
можност да се изведе.
Со промените во методологијата, треба д се нагласи дека резултатите на една
земја во ИПК 2012 не може да се спореди со оние од 2011 или претходните
изданија. Ова би било возможно само по 2012 па натаму.
Следните чекори се превземени за да се пресмета ИПК:
1. Избор на извор на податоци: Индексот на перцепција на корупцијата
(ИПК) 2012 преставува збирен индикатор кој спојува извор на податоци
од различни извори.Секој извор на податок треба да ги исполни
следниве критериуми на квалитет за да се квалификува како извор на
Индексот на перцепција на корупцијата:
• Квантитативни перцепции на корупција во јавниот сектор
• Да се заносвани на валидна и сигурна методологија, кој ги оценува и
рангира повеќето земји на иста скала
• Изведена од валидна институција и се очекува да бидат повторени на
регуларна основа
• Дозволена доволна варијабилност на оценките за да се разликува една
земја од друга
ИПК 2012 се пресметува со користење на различни извори на податоци од
независни институции кои ги опфаќаат перцепциите на корупцијата во
последните две години. Овие извори се опишани во детали во дополнителниот
документ за изворите.
2. Стандардизирани извори на податоци да се измери скалата од 0 – 10
каде 0 го преставува највисокото ниво на перцепирана корупција и 100 е
еднаков на најниското ниво на перцепирана корупција.
Ова е направено со одземање на средната вредност на податоци и делење
со стандардна девијација и резулатите во зет-статистичка мерка, кое потоа
се приспособува да има значение од
приближно 45 и стандардна
девијација од приближно 20 така што податокот одговара на ИПК скалата од
0-100.
3. Пресметување на просекот: За земја или територија да биде вклучена во
ИПК, потребно е минимум три извори да ја оценуваат земјата.
Оценката на земјата изразена преку ИПК потоа се пресметува како просек
на сите стандардизирани резултати достапни за таа земја. Резултатите се
заокружени на цели броеви.

4. Известување за стандардизирана грешка: ИПК има стандардизирана

грешка поврзана со рејтингот, кој опфаќа варијација во резултатите во
голем број на извори на податоци кои се на располагање на таа земја /
територија.
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