
Pataisytas 2014 m. ir 2015 m. Korupcijos suvokimo indeksas 

 

Berlynas, rugsėjo 13, 2017 m – Buvo patikslinti kai kurių valstybių 2014 m. ir 2015 m. rezultatai 

„Transparency International“ (TI) tarptautiniame „Korupcijos suvokimo indekso“ (toliau – KSI) tyrime. 

Šie netikslumai atsirado dėl žmogiškosios klaidos, kuomet „Transparency International“ Sekretoriato 

darbuotojai neteisingai perkėlė tyrimo duomenis.  

2014 m. klaida įsivėlė skaičiuojant trijų valstybių KSI rezultatus, 2015 m. - vienuolikos valstybių. Dėl 

pasikeitusių balų kito ir dalies kitų valstybių vieta reitinge: 2014 m. kito 21 valstybės vieta reitinge, 2015 

m. –31 valstybės.  

Visos klaidos buvo ištaisytos, informacija TI internetinėje svetainėje pakeista.  

2014 m. Korupcijos suvokimo indeksas 

2014 m. į KSI vertinimą buvo neįtraukta Sent Lusija, nes klaidingai manyta, kad valstybė neatitinka 

numatyto trijų duomenų šaltinio kriterijaus. Dabar Sent Lusija įtraukta į vertinimą. Tuo metu Samoa į 

KSI buvo įtraukta, nors turėjo būti nevertinama dėl nepakankamo duomenų skaičiaus. Ši klaida lėmė 

Sent Vinsento ir Grenadinų balų pasikeitimą iš 67 į 62.  Visos minimos klaidos šiuo metu ištaisytos. 

2015 m. Korupcijos suvokimo indeksas 

Lentelėje pateiktos valstybės, kurių 2015 m. KSI balai buvo ištaisyti: 

Valstybė 
     Viešintas KSI     

2015 

      Ištaisytas KSI 

2015 

Naujoji Zelandija 88 91 

Norvegija 87 88 

Liuksemburgas 81 85 

Nyderlandų Karalystė 87 84 

Portugalija 63 64 

Lenkija 62 63 

Malta 56 60 

Lietuva 61 59 

Latvija 55 56 

Pietų Korėja 56 54 

Meksika 35 31 

 

Siekiant išvengti bet kokios panašios klaidos ateityje, TI Sekretoriatas sustiprino KSI rezultatų tikrinimo 

procedūras ir nuo šiol būsimus KSI skaičiavimus tikrins nepriklausomi tyrėjai. Taip pat buvo atnaujinti 

tyrimo šaltinius aprašantys dokumentai, kuriuose paaiškinami su KSI šaltiniais ir jų naudojimu 

apskaičiuojant KSI susiję klausimai. 

KSI skaičiavimo metodologija nesikeičia. Klaidos buvo įsivėlusios dėl žmogiškosios klaidos, o ne 

metodologijos trūkumų. Metodologija yra stipri ir patikima, ji ir toliau bus naudojama apskaičiuojant 

būsimus KSI. 
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Šį tekstą anglų kalba galite rasti čia.  
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