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За да се пресмета ИПК,  се следат следните 

чекори:

1. Избор на изворите на податоци

2. Стандардизирани извори на податоци

3. Пресметување на просекот

4. Известување за стандардизирана грешка

Индекс на перцепција на корупцијата (ИПК) 2015



1. Избор на изворите на податоци

Што ги прави валидини изворните податоци:

ИПК за 2015 е пресметан така што се користени 12 различни извори 

на податоци од 11 различни институции, што ги опфаќаат 

согледувањата за корупција во последните 2 години.Секој извор се 

оценува врз основа на критериуми наведени подолу.

A) Веродостоен извор на податоци и методологија од валидна 

инстиуција. 

B) Податоците се однесуваат на корупцијата во јавниот сектор.

C) Квантитативна грануларност.

D) Споредување меѓу земјите.

E) Повеќегодишен извор на податоци.



Чекор 2 – Обновени извори на податоци 

Стандардизирани извори на податоци на скала од 0-100, каде 0 

означува највисоко ниво на корупција, а 100 најниско ниво. 

Ова се врши со одземање на средната вредност на податоците 

и делењето по стандардното отстапување и з-резултатите, кои 

понатаму се прилагодени со средна вредност од 45 и со 

стандардно отстапување од приближно 20, така што податоците 

се вклопуваат во скалата на ИПК од 0-100.

2. Стандардизирани извори на податоци 



3. Пресметување на просекот

За некоја земја или територија да биде вклучена во ИПК, треба 

да има минимално три извори кои се проценуваат. 

Тогаш, ИПК на земјата се пресметува како просек од сите 

стандардизирани резултати достапни за таа земја. 

Резултатите се заокружени на цели броеви. 

Едноставен просек на оценките

Секој извор  се брои подеднакво 



Country X Score

World Bank 61

Bertelsmann Foundation 63 

World Justice Project 61 

Transparency International (BPI) 65 

World Economic Forum 65 

Country X score = (61+63+61+65+65)/5 = 63



Број на извори: Помеѓу 3 (минимум) и 12 (вкупен број на извори)

min/max: ИПК е придружен со стандардна грешка и интервал за 

доверливост поврзан со резултатот, што ја опфаќа варијацијата во 

резултатите на изворите на податоци достапни за таа земја/теритоторија.

Стандардна грешка: Резултатите на ИПК ќе бидат пријавени, заедно со 

стандардизираната грешка и 90% -тен интрвал на доверба кој ја 

рефлектира варијаблата во вредноста на изворот на податоци а се состои 

од резултатот на ИПК. 

Стандардизираната грешка е пресметана како стандардна девијација на 

ревидираните табеларни податоци, поделена со квадратен корен на бројот 

на извори. Користејќи ја оваа стандардна грешка, ние можеме да 

пресметаме 90% интервал на доверба, со претпоставка на нормална 

распределба







ИПК 2015: На врвот

И оваа година Данска е повторно на првото место со 91, додека потоа следат 

Финска со 91, Шветска со 89, кои и во минатата година беа меѓу првите пет 

земји. 



ИПК 2015: На дното 

Сомалија, Северна Кореја, Авганистан и Судан, повторно се на дното на индексот. Во овие 

земји постои недостаток на лидери кои се отчетни, како и ефикасни јавни институции кои ја 

нагласуваат потребата за што посилна улога во борбата против корупцијата.







МАКЕДОНИЈА 

ИПК 2015 

Година Позиција Поени

2015 66 42

2014 64 45

2013 67 44

2012 69 43



МАКЕДОНИЈА 

ИПК 2015 

Користени истражувања:

1. Bertelsmann Foundation TI 

2. World Economic Forum EOS

3. World Justice Project ROL

4. Economist Intelligence Unit

5. Global Insight IHS

6. Freedom House NIT



НИВОТО НА КОРУПЦИЈА ВО РЕГИОНОТ  ИПК-2013/2015

CPI 

2013

Country

Rank

CPI 2014

Country

Rank

CPI 

2015 

Country

Rank

Country / Territory CPI 

2012

Score

CPI 2013

Score

CPI

2014 

Score

CPI

2015

Score

delta

43 39 35↑ Словенија 61 57 58 60 2

57 61 50↑ Хрватска 46 48 48 51 3

67 76 61↑ Црна Гора 41 44 42 44 2

67 64 66↓ Македонија 43 44 45 42 -3

77 69 69 Бугарија 41 41 43 41 -2

72 78 71↑ Србија 39 42 41 40 -1

72 82 76↑ Босна и 

Херцеговина

42 42 39 38 -1

111 110 103↑ Косово 34 33 33 33 0



ИЗЈАВА од 

Д-р Слаѓана Тасева, претседател на ТИ Македонија 

Корупцијата и понатаму претставува сериозен проблем но не и проблем од висок 

прииоритет во Република Македонија. 

Резултатот од годинешниот Индекс на перцепција на корупцијата од 42 индексни поени 

пратставува намалување за 3 индексни поени во споредба со минатата 2014 година и пад за 

две места и на ранг листата на ИПК каде Р Македонија сега го зазема 66-то место од вкупно 

168 рангирани држави. Резултатот укажува на тоа дека корупцијата претставува сериозен 

проблем но и дека постои застој во борбата против корупцијата. Очигледно е дека 

активностите кои ги преземаат властите се недоволни, а институциите се неефикасни. 

Сеуште постојат сериозни недостатоци во владеење на правото, што создава недоворба на 

граѓаните во судството и собранието, како институции кои треба да обезбедат гаранција на 

вледеење на правото, заштита на јавниот интерес и просперитет на држава. Институциите 

досега не обезбедија доволна гаранција дека ќе бидат казнети одговорните за корупција и 

незаконско работење. За тоа зборува и очигледната недоволната ангажираност за преземање 

мерки и расчистување на сомнежите за корупција кои се поврзани со носители на високи 

функции во власта.

Недопирливоста на одговорните за корупција е секојдневие кое треба да се искорени, а 

ланецот на корумпираност во високите ешалони на сите власти да се прекине. За тоа е 

неопходно да се зајакне граѓанската активност и да се охрабрат граѓаните да пријавуваат 

случаи на корупција. Институциите треба да обезбедат нивна заштита и соодветно и 

неселективно постапување и истраги. Затоа ги повикуваме сите граѓани да се приклучат кон 

остварување на слоганот „Нулта толеранција за да се прекине ланецот на корупцијата„. 

Осветлувањето и пријавување на коруптивните практики ќе овозможитие да бидат забележани 

и документирани со цел да бидат елиминирани. 



Благодариме! 

www.transparency.mk


