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1. Што претставува Глобалниот барометар за корупција на Транспаренси
Интернешнал?
Глобалниот барометар за корупција на Транспаренси Интернешнал е најобемно
истражување на глобалното јавно мислење на погледи и искуства со корупцијата. Во
Глобалниот барометар за корупцијата 2016 година, деветто издание, иницијално ги
објавуваме резултатите во серија на регионални извештаи. За овој извештај за Европа и
Централна Азија, резултатите се врз основа на одговорите на 58.238 луѓе во 42 земји /
територии. Изданијата за Африка, Блискиот Исток и Северна Африка се веќе објавени
(можат да се видат на следните линкови http://bit.ly/1XFPRDM и http://bit.ly/23owFx6).
Извештајот за Америка и за регионот на Азискиот Пацифик дополнително ќе биде
објавен во 2017 година. Финалното глобално известување ќе биде објавено во 2017
година.

2. Какви прашања се вклучени?
Глобалниот барометар на корупцијата поставува прашања за мислењата на луѓето за
корупцијата во нивната земја генерално, како и во кои институции проблемот со
корупцијата е најтежок. Барометарот, исто така обезбедува мерење на искуствата на
луѓето со поткупот во изминатата година во осум различни услуги. Во истражувањето се
поставуваат прашања до луѓето колку добро или лошо тие сметаат дека нивната влада
се справува со спречување на корупцијата.
Глобалниот барометар за корупцијата 2016 исто така вклучува голем број на нови
прашања. Збир на индикатори поставуваа прашања до испитаниците дали тие имаат
пријавено случај на корупција и што се случило откако бил пријавен истиот. Ние, исто
така истражуваме кои бариери постојат во пријавувањето на корупција во нивната
земја. Друг модул од истражувањето се однесува на повеќе детали за подготвеноста на
граѓаните да се вклучат во борбата против корупцијата. За прв пат поставувавме
прашања дали луѓето чувствуваат дека богатите поединци имаат премногу несоодветно
влијание врз одлуките на владата.
3. Кој го спроведува истражувањето и во кој период е истото спроведено?
Глобалниот барометар за корупцијата за 2016 беше спроведен во име на Трансперенси
интернешнл во регионот на Европа и Централна Азија од страна на две анкетни
компании. ТНС Опинион (од септември 2016 работи како Кантар Паблик Брисел)
собираше податоци преку модулот лице в лице- интервјуа. Ефишнс3 беше одговорен за
интервјуа спроведени преку телефон.
ТНС Опинион ги собираше податоците преку користење на интервјуа лице во лице на
домаќинствата со помош на Компјутерско асистирање во лично интервјуирање (CAPI).
Групиран примерок на случаен избор беше дизајниран во секоја земја од проектот.
Примерокот беше групиран по региони и во зависност од степенот на урбанизација.
Домаќинствата беа избрани по случаен избор, или изборот беше направен во тек на
случајно минување, или со користење на постоечките регистри. Испитаниците беа
избрани по случаен избор од сите возрасни во домаќинството.
Ефишнс3 го организираше спроведувањето на истражувањето со користење на
компјутерски програми за телефонски интервјуа (CATI). Случајно дигитално бирање е
користено за да се изберат домаќинства и лица кои исто така беа избрани по случаен
избор од сите возрасни во домаќинството. Двете, фиксни и мобилни телефонски броеви
беа избрани за интервјуто. Примероците беа поделени во сите региони во земјата во
согласност со големината на популацијата.

Прашалникот е разгледан од страна на Советодавниот комитет на Транспаренси
Интернешнл на водечките меѓународни експерти од областа на корупцијата,
методологии за истражување, економетрии и статистики. Работата на терен се
одвиваше од ноември 2015 до јули 2016 година. Целосен опис на методологијата од
држава до држава е достапен на страна 32 од извештајот.

4. Зошто некои земји се вклучени / не се вклучени во анкетата?
Глобалниот барометар на корупцијата има за цел да се вклучат што е можно повеќе
земји во истражувањето врз основа на која можевме безбедно да ги спроведеме
интервјуа. За регионот на Европа и Централна Азија, модулот на Глобален барометар за
корупцијата беше вклучен како дел од едно поголемо истражување спроведено од ТНС
Опинион. Со ова беа покриени земји во Источна Европа и Централна Азија, вклучувајќи
ги Германија и Италија. Транспаренси Интернешнл не влијаеше на опфатноста на
земјата од страна на ТНС Опинион. Транспаренси Интернешнл, исто така анкетираше
дополнителни земји во Западна Европа врз основа на нашите ограничени средства на
располагање за истражување. Транспаренси Интернешнл ќе има за цел да ја зголемиме
покриеноста во следното истражување.

5. Како може Барометарот да се користи?
Глобалниот барометар на корупцијата претставува богат увид во личното искуство на
луѓето за корупцијата, како и нивните ставови за состојбата во нивната земја. Креаторите
на политиките можат да го користат истражувањето со цел за да се идентификуваат
јавните установи и услуги кои се сметаат за корумпирани и каде митото најчесто било
платено од страна на граѓаните. Ова им овозможува политиките и програмите за борба
против корупцијата ефикасно да бидат насочени кон услугите и институциите во земјата
кои се во најголем ризик. Граѓанското општество и медиумите можат да го користат
истражувањето, како доказ за ставовите на луѓето во земјата во однос на ова важно
прашање. Податоците може да се користат за да се подигне свеста за влијанието на
корупцијата врз луѓето во нивните секојдневни животи. Исто така може да се користи за
да се мобилизираат луѓето и да се вклучат во спречување на корупцијата, со
покажување на подготвеност лично да се вклучат со пријавување случаи на корупција.
Приватниот сектор може да го користи Глобалниот барометар за корупцијата за
подобро разбирање на политичката клима во земјата и силата на државните
институции. Истражувачите може да го користат истражувањето за да се истражуваат

причините и последиците од корупцијата и митото во широк спектар на држави. Нуди
широка покриеност во државата, и понекогаш серии на податоци за голем број на важни
прашања. Затоа Глобалниот барометар на корупцијата е богат и единствен извор на
податоци за истражувачката заедница.
6. Можат ли различни изданија на Барометарот да бидат споредувани?
Каде што прашањата се повторуваат во повеќе изданија, барометарот овозможува
утврдување на директна споредба со текот на времето. По истражувањето од 2013
година, презедовме академски преглед на прашалникот. Поради тоа, направивме
голем број на промени, а исто така прашањата се менуваат од година во година. Затоа
само податоците за прашањата што се повторуваат се споредливи со текот на времето.

Ве молиме контактирајте го истражувачкиот оддел за понатамошни информации. За
претходните изданија на Барометар посетете: http://bit.ly/2fvfSvA
7. Зошто модулот поткуп не беше вклучен во сите земји?
Поради ограничените финансиски средства за истражување, модулот за поткуп не беше
спроведен во следниве земји: Белгија, Франција, Гренланд, Холандија, Шведска,
Швајцарија и Велика Британија. При пресметување на просечната стапка на поткуп во
Европската унија и стапката на поткупот во земјите беа користени резултатите од
истражувањето на Евробарометарот во 2014 година во Белгија, Франција, Холандија,
Шведска и Велика Британија, како споредлив извор на податоци (види:
http://bit.ly/1fof802 ). За жал, не се спроведе споредување на извор на податоци за
Гренланд и Швајцарија, па овие две земји се исклучени од нашата анализа за поткуп. Во
сите други земји беше спроведен обемен модул на поткуп во потрага на ризици од
поткуп во осум јавни услуги.
8. Како Барометарот се разликува од Индексот на перцепција на корупцијата на
Транспаренси Интернешнл?
Барометарот е истражување на јавното мислење кое нуди поглед на општата јавност за
корупција и нејзиното влијание врз нивните животи, вклучувајќи го и лично искуство со
поткуп. Индексот на перцепција на корупцијата (ИПК) се потпира врз ставовите на
експертите. Индексот на перцепција на корупцијата е одраз на перцепцијата на
информирани набљудувачи за корупција во јавниот сектор и политиките. За повеќе
информации за Индексот на перцепција на корупцијата, ве молиме видете:
http://bit.ly/1vKyq7E.

