
ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЈА 



ИСТОРИЈА: БАРОМЕТАР НА ГЛОБАЛНАТА КОРУПЦИЈА(БГК)

Глобалниот барометар за корупцијата на Транспаренси Интернешнал е најголемо истражување на глобалното 

јавно мислење на погледи и искуства на корупцијата и се објавувани во редовни интервали од 2002 година.

Глобалниот барометар на корупцијата ги доловува искуства на луѓето со поткупот во различни институции; своите 

ставови за корупција и ефективноста на владата во борбата против неа; како и однесувањето на луѓето во 

борбата против корупцијата. Таа обезбедува критички увид за тоа како луѓето го гледаат ова прашање и она што 

тие сметаат дека е неопходно да се потенцира.

Застапувањето врз основа на докази е од фундаментално значење за пристапот на Транспаренси интернешнал

во борбата против корупцијата, како и Глобалниот барометар на корупцијата е еден од нашите клучни глобални 

алатки, која ни овозможува да се споредат ризиците од корупција меѓу земјите и следење на промени со текот на 

времето.

‐ Објавуван е во редовни интервали од 2002 година (годишно или на секои две години)

‐ БГК 2016 година е 9-тото издание

‐ Истражувањето БГК 2016 за Европа и Централна Азија се обрати на речиси 60.000 луѓе во 42 земји / територи

ШТО НИ КАЖУВА ТОА?

Како корупцијата 
влијаа на обичните 

луѓе

Колку луѓе плаќаат 
мито на клучните 
јавни институции

Кои институции 
треба да бидат 
таргетирани со 

напорите во 
борбата против 

корупцијата

Колку луѓе се 
подготвени да се 

вклучат

Трендовите низ 
времето и меѓу 

земјите и 
регионите

ПОДОБРУВАЊЕ НА РАЗБИРАЊЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СВЕСТА ВЛИЈАНИЕ ВО КРЕИРАЊЕ НА 
ПОЛИТИКИТЕ

www.transparency.org



СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ГБК, Европа и Централна Азија

www.transparency.org

• Вовед

• Дел 1: Перцепција на корупцијата

• Дел 2: Поткуп

• Дел 3: Луѓе кои говорат против корупцијата

• Дел 4: Фокус на земјите членки на ЕУ

• Заклучок



МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

www.transparency.org

�Национално репрезентативно истражување - анкета

�Пристап лице во лице или телефонско анкетирање

�Стабилна големина на примерокот

�Спроведено на локалните јазици

�Пристап на случаен избор на домаќинства

�Пристап на случаен избор на испитаниците од секое 
домаќинство

�Распоределба на примерокот низ сите региони на земјата



Како најголемо глобално истражување за корупцијата и владеење, Глобалниот барометар за корупцијата на ТИ стана главен 

извор за меѓународните организации, владите, донаторите, приватниот сектор, медиумите и граѓанското општество 

подеднакво, во обезбедување на увид во тоа како граѓаните гледаат на корупцијата и како тие се соочуваат со неа во 

нивниот секојдневен живот.

ВАЖНОСТА НА СЛЕДЕЊЕТО НА ВЛИЈАНИЕТО

МЕРЕЊЕ

перцепција на луѓето за корупцијата, со цел да се 
разбере реалноста на теренот и да се 

идентификуваат проблематичните области

Агенцијата за борба против корупцијата  на Малезија  ги 
користи БГК податоците како индикатор на клучните 
перформанси за следење на прогресот во борбата 

против корупцијата

ОБЈАВУВАЊЕ

наоди со цел да се изложат проблеми, споредат 
земји, поттикнат прашања, инспирират промени

Меѓународните и национални медиуми, организациите 
на граѓанското и академско општество често се 

повикуваат на податоците од БГК да коментираат за тоа 
како и каде се одвива корупцијата 

ЗАСТАПУВАЊЕ

за релевантните законски и политички реформи

Резултатите од БГК за 2013 предизвикаа повик за 
промени во политиката во националните полициски сили 

на Колумбија

www.transparency.org



www.transparency.org

MEDIA COVERAGE



Каква е состојата во Европа и Каква е состојата во Европа и Каква е состојата во Европа и Каква е состојата во Европа и 

центална Азија?центална Азија?центална Азија?центална Азија?









ПРАШАЊАТА КОИ СЕ ПОСТАВУВАНИ ЗА ПРАШАЊАТА КОИ СЕ ПОСТАВУВАНИ ЗА ПРАШАЊАТА КОИ СЕ ПОСТАВУВАНИ ЗА ПРАШАЊАТА КОИ СЕ ПОСТАВУВАНИ ЗА 

ГЛОБАНИОТ БАРОМЕТАРОТ НА КОРУПЦИЈА 2016ГЛОБАНИОТ БАРОМЕТАРОТ НА КОРУПЦИЈА 2016ГЛОБАНИОТ БАРОМЕТАРОТ НА КОРУПЦИЈА 2016ГЛОБАНИОТ БАРОМЕТАРОТ НА КОРУПЦИЈА 2016

1. Најважните проблеми со кои се соочува земјата?

2. Дали имате контакт со некоја од осумте јавни услуги во последните 12 месеци?

3. Дали вие или друг член на вашето семејство сте платиле мито на некој од осумте јавни услуги во последните 12 месеци?

4. Дали сте платиле мито на некој од осумте јавни услуги во последните 12 месеци?

5. Дали сте пријавиле?

6. Дали богатите имаат преголемо влијание?

7. Перцепциите на корупцијата, од страна на институцијата

8. Која е главната причина за непријавување на корупцијата?

9. Што е најефикасното нешто што можете да направите за да се изборите против корупцијата?

10. Дали е општествено прифатливо да пријавите корупција?

11. Дали лично би се чувствувале обврзани да пријавите случаи на корупција?

12. Јас би го поминал целиот ден во судот за да дадам докази

13. Можат ли обичните луѓе да направат разлика во борбата против корупцијата?

14. Како се справува владата со борбата против корупцијата?



Глобален Глобален Глобален Глобален Корупциски Барометар за Корупциски Барометар за Корупциски Барометар за Корупциски Барометар за Македонија Македонија Македонија Македонија 

2016201620162016

1.1.1.1. Најважните проблеми со кои се соочува земјата?Најважните проблеми со кои се соочува земјата?Најважните проблеми со кои се соочува земјата?Најважните проблеми со кои се соочува земјата?

35 % од испитаниците во Македонија сметаат дека
корупцијата/потткупот се една од трите најзначани
проблеми со кои се соочува државата и кои Владата
треба да ги адресира



2. Дали 2. Дали 2. Дали 2. Дали имате контакт со имате контакт со имате контакт со имате контакт со некоја некоја некоја некоја од осумте јавни од осумте јавни од осумте јавни од осумте јавни услуги услуги услуги услуги во последните во последните во последните во последните 

12 месеци12 месеци12 месеци12 месеци????

% на луѓе кои дошле во контакт со секоја од институциите
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Јавен здравствен систем

За  бенефиции за невработеност

За невработеност

Дали имате контакт со некоја од 

осумте јавни институции во 

последните 12 месеци?



3. 3. 3. 3. Дали Дали Дали Дали вие или друг член на вашето семејство сте платиле мито на вие или друг член на вашето семејство сте платиле мито на вие или друг член на вашето семејство сте платиле мито на вие или друг член на вашето семејство сте платиле мито на 

некој од осумте јавни некој од осумте јавни некој од осумте јавни некој од осумте јавни услуги услуги услуги услуги во последните 12 месеци?во последните 12 месеци?во последните 12 месеци?во последните 12 месеци?

Дали вие или член на вашето семејство остварило неофицијално плаќање или дало подарокДали вие или член на вашето семејство остварило неофицијално плаќање или дало подарокДали вие или член на вашето семејство остварило неофицијално плаќање или дало подарокДали вие или член на вашето семејство остварило неофицијално плаќање или дало подарок при при при при 
користење на тие институции во последните 12 месецикористење на тие институции во последните 12 месецикористење на тие институции во последните 12 месецикористење на тие институции во последните 12 месеци????
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4. Дали 4. Дали 4. Дали 4. Дали сте платиле мито на некој од осумте јавни сте платиле мито на некој од осумте јавни сте платиле мито на некој од осумте јавни сте платиле мито на некој од осумте јавни услуги услуги услуги услуги во последните во последните во последните во последните 

12 месеци?12 месеци?12 месеци?12 месеци?

Колку често,Колку често,Колку често,Колку често, ако воопшто, дали сте морале да дадете митоако воопшто, дали сте морале да дадете митоако воопшто, дали сте морале да дадете митоако воопшто, дали сте морале да дадете мито, , , , подарокподарокподарокподарок, , , , или да направите услуга заили да направите услуга заили да направите услуга заили да направите услуга за…?…?…?…?

Вкупен контакт
Стапка на поткуп

[вкупна популација]

Поткуп
[оние кои оствариле 
контакт]

% % %

59 7 12



5. Дали сте пријавиле5. Дали сте пријавиле5. Дали сте пријавиле5. Дали сте пријавиле????

28 % од оние кои се изјасниле дека тие или пак член на нивното 
семејставо дале поткуп или подарок на државен службеник/некој 
во надлежност го пријавиле случајот  



6. Дали богатите имаат преголемо влијание6. Дали богатите имаат преголемо влијание6. Дали богатите имаат преголемо влијание6. Дали богатите имаат преголемо влијание????

Богатите поединци често го искористат своето влијание врз владата за Богатите поединци често го искористат своето влијание врз владата за Богатите поединци често го искористат своето влијание врз владата за Богатите поединци често го искористат своето влијание врз владата за 

сопствените интереси и не треба да бидат построги правила за да се спречи тоа.сопствените интереси и не треба да бидат построги правила за да се спречи тоа.сопствените интереси и не треба да бидат построги правила за да се спречи тоа.сопствените интереси и не треба да бидат построги правила за да се спречи тоа.
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7. Перцепција на корупција7. Перцепција на корупција7. Перцепција на корупција7. Перцепција на корупција, , , , од страна на институцитеод страна на институцитеод страна на институцитеод страна на институците

Колку од следните луѓе мислите дека се вклучени во корупција, или не сте Колку од следните луѓе мислите дека се вклучени во корупција, или не сте Колку од следните луѓе мислите дека се вклучени во корупција, или не сте Колку од следните луѓе мислите дека се вклучени во корупција, или не сте 
слушнале доволно за нив за да можете да кажетеслушнале доволно за нив за да можете да кажетеслушнале доволно за нив за да можете да кажетеслушнале доволно за нив за да можете да кажете? ? ? ? 
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Сите од нив Повеќето Некои од нив Никои Не слушнале 

доволно за 

нив

Претседателот/Премиерот и вработени во нивните 
канцеларии

Вкупно 31 % се изјасниле 
дека повеќето/сите од нив



8. КОЈА Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕПРИЈАВУВАЊЕТО НА КОРУПЦИЈАТА?8. КОЈА Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕПРИЈАВУВАЊЕТО НА КОРУПЦИЈАТА?8. КОЈА Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕПРИЈАВУВАЊЕТО НА КОРУПЦИЈАТА?8. КОЈА Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕПРИЈАВУВАЊЕТО НА КОРУПЦИЈАТА?

29 % од луѓето  одговориле дека се плашат од последиците29 % од луѓето  одговориле дека се плашат од последиците29 % од луѓето  одговориле дека се плашат од последиците29 % од луѓето  одговориле дека се плашат од последиците

ВКУПНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА МАКЕДОНИЈА
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реагираат

Би се 
вмешале

Корупциј
ата е 

тешка за 
докажува

ње

Луѓето
немаат 

доволно 
време

Луѓето не 
знаат 
каде 

треба да 
пријават

Луѓето не 
знаат 

како  да 
пријават

Ништо 
нема да 

се 
постигне

Премногу 
е скапо

Корупциј
ата е 

нормална

Луѓето се 
плашат 

од
последиц

ите

Службени
ците на

кои би им 
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Друго Не знам Одбиле

% % % % % % % % % % % % % % %
6 7 16 1 4 4 8 0 2 29 5 0 0 14 3



9. ШТО Е НАЈЕФИКАСНОТО НЕШТО ШТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ЗА ДА СЕ ИЗБОРИТЕ 9. ШТО Е НАЈЕФИКАСНОТО НЕШТО ШТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ЗА ДА СЕ ИЗБОРИТЕ 9. ШТО Е НАЈЕФИКАСНОТО НЕШТО ШТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ЗА ДА СЕ ИЗБОРИТЕ 9. ШТО Е НАЈЕФИКАСНОТО НЕШТО ШТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ЗА ДА СЕ ИЗБОРИТЕ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТАПРОТИВ КОРУПЦИЈАТАПРОТИВ КОРУПЦИЈАТАПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА????

Што е најефикасното нешто кое обична личност како вас може да го стори, да помогне  Што е најефикасното нешто кое обична личност како вас може да го стори, да помогне  Што е најефикасното нешто кое обична личност како вас може да го стори, да помогне  Што е најефикасното нешто кое обична личност како вас може да го стори, да помогне  

во борбата против корупцијата во оваа држававо борбата против корупцијата во оваа држававо борбата против корупцијата во оваа држававо борбата против корупцијата во оваа држава? ? ? ? 
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11. ДАЛИ Е ОПШТЕСТВЕНО ПРИФАТИЛИВО ДА СЕ ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА?11. ДАЛИ Е ОПШТЕСТВЕНО ПРИФАТИЛИВО ДА СЕ ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА?11. ДАЛИ Е ОПШТЕСТВЕНО ПРИФАТИЛИВО ДА СЕ ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА?11. ДАЛИ Е ОПШТЕСТВЕНО ПРИФАТИЛИВО ДА СЕ ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА?

вкупно не 

се 

согласувам

63%

вкупно се 

согласувам

37%
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Ниту се согласувам ниту не се …
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Целосно се согласувам

Не знам

Одбиле

Дали се согласувате или не со изјавата: Во нашето општество генерално е прифатливо за луѓето да пријават 
случај на корупција за кој истите се сведоци 



12. Дали 12. Дали 12. Дали 12. Дали лично лично лично лично би се чувствувале би се чувствувале би се чувствувале би се чувствувале обврзани да пријавите случаи на корупција?обврзани да пријавите случаи на корупција?обврзани да пријавите случаи на корупција?обврзани да пријавите случаи на корупција?

Дали би се согласиле или не со следната изјава: Дали би се согласиле или не со следната изјава: Дали би се согласиле или не со следната изјава: Дали би се согласиле или не со следната изјава: Доколку сум сведок на акт на корупција, Доколку сум сведок на акт на корупција, Доколку сум сведок на акт на корупција, Доколку сум сведок на акт на корупција, 

лично ќе се чувствувам обврзан да го пријавам тоалично ќе се чувствувам обврзан да го пријавам тоалично ќе се чувствувам обврзан да го пријавам тоалично ќе се чувствувам обврзан да го пријавам тоа
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13. Можат ли обичните луѓе да направат разлика во борбата против 13. Можат ли обичните луѓе да направат разлика во борбата против 13. Можат ли обичните луѓе да направат разлика во борбата против 13. Можат ли обичните луѓе да направат разлика во борбата против 

корупцијатакорупцијатакорупцијатакорупцијата????
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Дали би се согласиле или не со следната изјава: 
Обичните луѓе можат да направат разлика во 

борбата против корупцијата



14. 14. 14. 14. Јас би го поминал целиот ден во судот за да дадам доказиЈас би го поминал целиот ден во судот за да дадам доказиЈас би го поминал целиот ден во судот за да дадам доказиЈас би го поминал целиот ден во судот за да дадам докази
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Дали би се согласиле или не со следната изјава: Би пријавил 
случај на корупција дури и да треба да го поминам целиот ден 

во судот за да дадам докази



14. Како се справува владата со борбата против корупцијата14. Како се справува владата со борбата против корупцијата14. Како се справува владата со борбата против корупцијата14. Како се справува владата со борбата против корупцијата????

Колку добро или лошо би кажале дека сегашната влада се соочува со следното Колку добро или лошо би кажале дека сегашната влада се соочува со следното Колку добро или лошо би кажале дека сегашната влада се соочува со следното Колку добро или лошо би кажале дека сегашната влада се соочува со следното 

прашањепрашањепрашањепрашање““““борба против корупцијата во владатаборба против корупцијата во владатаборба против корупцијата во владатаборба против корупцијата во владата"? "? "? "? 

22%

26%

16%

3%

27%

5% 1%
0

5

10

15

20

25

30

Многу 

лошо

Доволно 

лошо

Доволно 

добо

Многу 

добро

Не сум 

слушнал 

доволно за 

да кажам

Не знам Одбиле



БАРОМЕТАР НА ГЛОБАЛНА КОРУПЦИЈА 2016



„Владите едноставно не прават доволно во борбата против корупцијата затоа што поединците кои се на 
врвот имаат корист од тоа. За да се прекине оваа длабоко проблематична врска помеѓу парите, моќта и 
корупцијата, властите мора да обезбедат поголема транспарентност, вклучувајќи и тоа кој ги поседува 
или контролира компаниите преку обезбедување на јавни регистри на сопственост.”-Хозе Угаз, 
Претседател на Транспаренси Интернешнел

Поради тоа, треба да се исполнат следните препораки:

• Интегритетот и довербата да бидат основни принципи на јавните институции и срвиси

• Да се овозможи враќање на владеењето на правото 

• Да се одржува отчетотност

• Да има јасни демократски процеси 



Транспаренси Интерешнл

ДА ВЛОЖИМЕ ПОВЕЌЕ НАПОРИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА! 

Д-р Слаѓана Тасева
Транспаренси Интернешнл - Македонија


