
Oценки и рангирањe на 180 држави и територии од целиот свет во 
однос на нивото на перцепција на корупција во јавниот сектор
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• Индексот на перцепција на корупцијата ги бодува и рангира

земјите/териториите врз основа на проценетата корупција во

јавниот сектор на државата, од страна на експерти и бизнисмени.

• ИПК претставува композитивен индекс, комбинација на анализи и

проценки на корупција, собрани од повеќе реномирани институции.

• ИПК од 2018 се базира на 13 извори на податоци од 12 независни

институции специјализирани во областа на управување и анализа

на бизнис климата.

• Изворите на информации користени за ИПК од 2018 се базирани на

податоци објавени во претходните две години.

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 мерка на несигурност

Индекс на перцепција на корупцијата (ИПК) 2018



1. Избор на изворите на податоци

Секој извор на податоци кои се користи со цел пресметување на

перцепцијата на корупцијата мора да ги исполнува следниве

критериуми за да се квалификува како валиден извор:

• квантитативни согледувања за корупција во јавниот сектор

• да е базиран на веродостојна и важечка методологија, која ги

оценува и рангира повеќето земји на иста скала

• да е изведен од кредибилитетни институции и очекувано регуларно

да се повторува

• да им дозволува доволен брoj на варијации на резултатите за да се

разликуваат земјите

• овозможува рангирање на значителен број на држави

• рангирањето е овозможено од страна на експерт од страна на

државата или пак личност од бизнис секторот

• институцијата ја повторува проценката барем на секои две години



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. 

Оваа стандардизација се врши на основа на средната вредност на 

податокот од секој извор во основната година од секој резултат на земјата 

и потоа со поделба со стандардното отстапување на тој извор во основната 

година. 

По оваа постапка, стандардизираните резултати се трансформираат на 

скалата на ИПК

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 13 (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

4. Известување за мерка на несигурност





ИПК 2017: На врвот
ИПК 2018: На врвот 

Оваа година Данска се наоѓа на прво место со 88 поени, второто место е Нов 

Зеланд со 87, а потоа следат Финска, Сингапур, Шведска и Швајцарија со 85 поени

РАНГ ДРЖАВА/ТЕРИТОРИЈА РЕЗУЛТАТ

1 Данска 88

2 Нов Зеланд 87

3 Финска 85

3 Сингапур 85

3 Шведска 85

3 Швајцарија 85



ИПК 2018: На дното 

Сомалија повторно се наоѓа на дното на индексот. Потоа следат Сирија, Јужен Судан, Јемен

и Северна Кореја.

Ранг Држава /Територија Резултат 

176 Северна Кореја 14

176 Јемен 14

178 Јужен Судан 13

178 Сирија 13

180 Сомалија 10





МАКЕДОНИЈА 

ИПК 2018

Година Позиција Поени

2018 93 37

2017 107 35

2016 90 37

2015 66 42

2014 64 45

2013 67 44



МАКЕДОНИЈА 

ИПК 2018

Користени истражувања во 2018:

1. Bertelsmann Foundation TI - BF

2. World Economic Forum EOS

3. World Justice Project ROL - WJP

4. Economist Intelligence Unit - EIU

5. Global Insight IHS - GI

6. Freedom House NIT - FH

7. Verities of Democracy Project - VDP

ИПК Mакедонија

Рангирање на 

Земјата Поени

Користени 

истражувања BF (BTI) WEFF WJP EIU GI FH VDP

2018 93 37 7 41 33 43 20 35 47 39

2017 107 35 6 41 43 20 35 47 24

2016 90 37 7 40 54 42 19 34 49 21

2015 66 42 6 40 61 41 21 42 47

2014 64 45 6 49 66 46 21 42 47

2013 67 44 6 49 55 48 21 42 50



Varieties of Democracy Project

• Varieties of Democracy Project (V-Dem) е

амбициозен меѓународен проект за создавање

нови индикатори за демократија за сите земји

од 1900 година. Со големите барања за

мерење на демократијата, V-Dem и нуди на

глобалната заедница светски најразбирливи,

прецизни и детални демократски рејтинзи.

• https://kellogg.nd.edu/research/major-research-

initiatives/varieties-democracy-project



НИВОТО НА КОРУПЦИЈА ВО РЕГИОНОТ  ИПК-2013/2018

ИПК

2013

Ранг

ИПК 

2014

Ранг

ИПК 

2015 

Ранг

ИПК 

2016  

Ранг

ИПК

2017

Ранг

ИПК

2018

Ранг

Држава / 

Територија

ИПК 

2013

Поени

ИПК 

2014 

Поени

ИПК

2015

Поени

ИПК 

2016 
Поени

ИПК

2017

Поени

ИПК

2018

Поени

Разлик

а

43 39 35 31 34 36↓ Словенија 57 58 60 61 61 60 -1

57 61 50 55 57 60↓ Хрватска 48 48 51 49 49 48 -1

67 76 61 64 64 67↓ Црна Гора 44 42 44 45 46 45 -1

77 69 69 75 71 77↓ Бугарија 41 43 41 41 43 42 -1

72 78 71 72 77 87↓ Србија 42 41 40 42 41 39 -2

111 110 103 95 85 93↓ Косово 33 33 33 36 39 37 -2

72 82 76 83 91 89↑ Босна и 

Херцеговина

42 39 38 39 38 38 0

67 64 66 90 107 93↑ Македонија 44 45 42 37 35 37 +2



CPI 2018:Нјголем раст/ пад од 2012

Земја/ Територија

ИТАЛИЈА +8 (2015)

БЕЛОРУСИЈА +12 (2015)

АРГЕНТИНА +8 (2015)

ГВАЈАНА +8 (2015)

АНГОЛА+4 (2015)

СЕВЕРНА КОРЕЈА +6 (2015)

АФГАНИСТАН +4 (2014)

УКРАИНА +6 (2014)

ЧЕШКА +8 (2014)

БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА 

КОСКА +8 (2013)

АВСТРИЈА +7 (2013)

АЛБАНИЈА +5 (2013)

УЗБЕКИСТАН +6 (2013)

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА +6 

(2012)

СЕНЕГАЛ +9 (2012)

ГРЦИЈА +9 (2012)

МЈАНМАР +14 (2012)

Земја/ Територија

MОЗАМБИК -8 (2015)

МАЛТА -6 (2015)

МЕКСИКО -7 (2014)

ЧИЛЕ -6 (2015)

ЈЕМЕН -5 (2015)

СЕНТ ЛУСИЈА -16 (2014)

БАХРЕИН -13 (2014)

УНГАРИЈА -8 (2014)

АВСТРАЛИЈА -4 (2013)

ТУРЦИЈА -9 (2013)

КОНГО -7 (2012)

НИКАРАГВА -4 (2012)

СИРИЈА -13 (2012)

МАКЕДОНИЈА – 26 (2013)



ИЗЈАВА на

Д-р Слаѓана Тасева, претседател на ТИ Македонија 

Varieties of Democracy Project
Република Македонија на Индексот за перцепција на корупцијата на Транспаренси

Интернешнл за 2018 година се наоѓа на многу ниско 93 место од 180 рангирани

држави. Сега имаме 37 од можни 100 поени и се наоѓаме многу под 50 поени и подолу

од половината рангирани држави.

Порастот од само 2 поени на донесе подобрување во рангирањето за 14 позиции, но

тоа воопшто не треба да се смета за добар резултат или за подобрување. Тоа сеуште

е за - 27 места во споредба со 2014 година.

Оваа година подобрувањето не се должи на работата на институциите надлежни за

борба против корупцијата, а сеуште има назадување во работата на судството кое

претставува пречка за економски развој и во извештаите се смета за кочница на

извршната власт.

Напредокот оваа година има две основни компоненти: Работата на Специјалното

јавно обвинителство и партиципативноста во процесите за градење на политики и

донесување на нови закони, што ја подобри сликата за демократизација во државата,

како предуслов за подобрување во борбата против корупцијата.

Во годините што претстојат неопходни се натамошни суштински реформи во сферата

на борбата против корупцијата, пред се избор на соодветен кадар кој ќе има

интегритет и знаење да се справи со проблемот кој освен што ги загрозува основните

човекови ги загрозува економијата, демократијата и вкладеењето на правото, а со тоа

и мирот, безбедноста и опстанокот на државата.



Благодариме! 

www.transparency.mk


