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ИНДЕКС  
НА ПЕРЦЕПЦИЈА НА КОРУПЦИЈАТА 

(ИПК) во 2012 година  



Индекс на перцепција на корупција (ИПК) 2012  
Публикувана 5ти декември 2012 

 
Оцени и рангирања на  176 земји и територии од цел свет во однос на 

нивото на перцепција на корупцијата во јавниот сектор. 
 

Пресметана со користење на ажурирана методологија  
Презентирана на скала од  0-100 



“ Владите треба да ги интегрираат анти-корупциските 
акции на сите нивоа на одлучување. Приоритет ќе биде да 

се намали изложеноста од ризикот на корупција со 
вклучување на подобри правила на лобирање и политичко 
финансирање, потранспарентно трошењето на јавниот 

буџет и јавните набавки, како и поголема одговорност на 
јавните институции кон граѓаните.  

Резултатите од Индексот на Перцепција на корупцијата 
демонстрираат дека општествата продолжуваат  да ги 

плаќаат високите цени на корупција” 
 
 
 

Хјуџит Лабел, Претседател на Transparency International 



 
“ Две третини од 176 земји се рангирани според резултатот од индексот под 

50, на скала од 0 ( која се перципира како високо коруптивна ) до 100 (која се 
перципира како многу чиста). 

Овие резултати покажуваат дека јавните институции треба да бидат повеќе 
транспарентни, како  и официјалните лица кои држат клучни позиции  да 

бидат повеќе одговорни.” 
Потфрлија и многу земји од Евро зоната кои се најповеќе засегнати од 

финансиската и економската криза. Овие земји се меѓу најлошо рангираните 
во Европа, со тоа укажувајќи на растот  на перцепциите на корупција во 

Европа. Во Јуни 2012 Транспаренси Интенрешнл ја предупреди Европа  за 
ризиците од корупцијата во јавниот сектор  кој е директно поврзан со 
финансиската криза, со повик за  јакнење на напорите на чистење на 

корупцијата во јавните институции 
 

“Корупцијата светски проблем за кој најповеќе се зборува. Светските 
водечки економии треба да бидат пример, осигурувајќи дека нивните 

институции се целосно транспарентни и нивните лидери се повикуваат на 
одговорност.Ова е клучно за нивните институции играат значајна улога во 
превенирањето од корупцијата за да се спречи нејзиното зголемување на 

глобална сцена” 
 

Cobus de Swardt,Managing Director of Transparency International 

 
 
 

РЕЗУЛТАТИ за ЕВРОПА 





Индекс на перцепција и рангирање на земји 



Резултат во  
ГЛОБАЛНА РАМКА 



Топ листа 
Земји кои се најмалку корумпирани 



Дно на листата  
Земји кои се највеќе корумпирани 



Македонија во ИПК 2012 



Регионални Рангирања Источна Европа и Централна Азија 



Продолжение на  
Регионални Рангирања Источна Европа и Централна Азија 



Што преставува Индексот на 
перцепција на корупција (ИПК)2012 ?  

  
ИПК ги оценува и рангира земјите/териториите врз основа на нивото 
на перцепција на корупцијата во јавниот сектор на државата. Тоа 
претставува композитен индекс, комбинација на анализи и проценки 
на корупција, собрани од повеќе реномирани институции.ИПК 
претставува  најраспространет  индикатор кој се користи за мерење 
на корупција ширум светот и е моќна алатка во борбата против 
корупцијата. 
 
Разликата во оценката и рангирањето на земјата е во тоа што 
оценката на една земај ја покажува перцепцијата на нивото на 
корупција во јавниот сектор на скала од 0-100 каде 0 значи високо 
корумпирана и 100 дека земјата се перцепира како многу чиста. 
Рангирањето на земјата ја покажува нејзинта позиција во однос на 
остантите земји/територии вклучени во индексот. Редниот број може 
да се промени само ако се промени бројот на вклучени земји. 
  



ЧЕКОР 1 – Селекција на извор на податоци  
         
ЧЕКОР 2 – Ревидирање на изворите на податоци   
 
ЧЕКОР 3 – Пресеметка на просечната вредност 
 
 ЧЕКОР 4 – Известување за стандардизирана грешка   

МЕТОД 



A) Мерење на перцепциите на корупција во јавниот сектор  
B) Валидни податоци од кредибилна институција 
C) Споредливост  помеѓу земјите   
D) Квантитативна грануларност 
E) Временско споредување 

 
 Што го прави изворот на податок да биде валиден: 

ЧЕКОР. 1 СЕЛЕКЦИЈА НА ВАЛИДЕН ИЗВОР 
НА ПОДАТОК 



A) Изменете ги податоците (ако е потребно) 
 - Мал број  = Високо коруптираност 
 - голем број = Многу чиста  
 

B) Стандардизирани податоци на скалата на ИПК(0-100) 
 - Поставете просек еднаков на 45 
 - Се поствуваат податоците  на мак. 100, мин 0 (стандардна 

девијација 20) 

 
 

ЧЕКОР. 2 РЕВИДИРАНИ ИЗВОРИ НА 
ПОДАТОЦИ 



 
 

ЧЕКОР. 3 ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОСЕК 

Најмалку три резултати за секоја земја 
 
Едноставни просечни резултати  
 
Секој извор еднакво се брои (нема мерења) 



За да се опфати стандардната девијација во резултатот треба да 
се запазат: 

• Пресеметана мерка за ширењето на изворот на податокот  
• Користење на ревидираните резултати од секој извор на 

податок за секоја земја/територија 
• Известување за стандардна девијација  
• Пресметување на  90% интервал на доверба 

 
 

ЧЕКОР. 4 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА  



Цели 

 
 
Да се создаде јавна свест за корупцијата - и да се создаде клима за 
промени. 
 
Да понуди слика на ставовите на бизнисмените и експертите кои 
донесуваат одлуки за трговија и инвестиции. 
 
Да се стимулираат научни истражувања и дополнителни 
дијагностички анализа на причините и последиците на корупцијата, 
како на меѓународно така и на национално ниво.  
 



Ажурирана Методолија на ИПК 

-Методологијата на ИПК е ажурирана за 2012 година со вредности од 
0-100 претходно од 0-10, со тоа што веќе од 2013 е возможно да се 
следат и промените  кои настануваат со тек на време 
 
-Државите се оценети со скала од 100 (многу чиста) до 0 ( многу 
корумпирана ) 
 
-Ажурираната методологија користи податоци стари само една 
година од секој извор од секоја земја, овозможувајќи тековните 
промени да бидат подобро опфатени 
 
-Сите извори на истражувања ги проценуваат степените на 
корупцијата во јавниот сектор, некои од изворите даваат и 
подетални податоци 
 
-Минимум 3 истражувања по земја  
 



ИПК за Република Македонија 
Според стара методологија 

Година Позиција Поени Број истражувања 
2011 69 3,9 6 
2010 62 4,1  5 
2009 71 3,8  6 
2008 72 3,6   6 
2007 84  3,3   6 
2006 105 2,7 6 
2005 103 2,7 7 
2004 97 2,7 7 
2003 106 2,3 5 
2002 / / / 
2001 / / / 
2000 / / / 

1999 63 3,3 5 



ИПК за Република Македонија  
според нова методологија 

Година Позиција Поени Број истражувања 
2012 69 43 6 

Country Rank  Country  2012 CPI   Survey Used  Surveys  

69 Republic of 
Macedonia 43 6 

 
 

BF_BTI 
 
 

WFF WJP EIU GI FH 

49 50 48 21 42 50 



 
 
 
 
 
Резултат: Помеѓу 0-100 каде 0 значи високо корумпирана и 100 значи многу 
чиста 
 
Неможност да се спореди со резултатите од 2011: Промената во резултатот 
од 2011 не рефлектира промена во перцепцијата за корупцијата помеѓу ИПК 
2011 и ИПК 2012 
 
Рангирање: Од 176 земји  на глобално ниво (исто така можат да користат и 
регионален ранг) релативно мерење на перцепираната корупција 
 
Промена во рангот од ЦПИ 2011 и ЦПИ 2012 може да е резултат на: 
 
А) промена во покриеноста од 2011 до 2012 
Б) промена во оценката на перцепциите на други земји од 2011 и 2012 
В) промени во перцепирањето на корупцијата во земјата 
 
Поради овој факт секоја промена во рангиранaта  позиција треба да се 
интерпретира со голема ПРЕТПАЗЛИВОСТ давaјќи значење на степенот на 
влијание на погоре споменатите елементи  
 
 
 
 

Интерпретирање на резултати 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Варијабли 
 
-Број на Извори: помеѓу 3(минимум) и 13(вкупен број на извори) 
 
-Мин/макс. Опфаќа опсег на оценки на конкретната земја од сите извори на 
податоци за истата 
 
-Стандардна грешка Пресметување на дистрибуција на изворот на податок, 
земајќи в предвид опсегот на вредности на секој извор и исто така број на 
извори достапни за таа земја 
 
-90% интервал на сигурност: Опфаќа варијабли во ИПК оценката, со 
обезбедување на опсег на оценки каде имаме 90% сигурност на ИПК оценката 
 
 
 
 
 
 

Интерпретирање на резултати 

 
 



 
 

Благодариме!  

www.transparency.org.mk 
www.transparency.org 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Топ листа�Земји кои се најмалку корумпирани
	Дно на листата �Земји кои се највеќе корумпирани
	Македонија во ИПК 2012
	Регионални Рангирања Источна Европа и Централна Азија
	Продолжение на �Регионални Рангирања Источна Европа и Централна Азија
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

