
Индексот за интегритет на владата во одбраната 

МЕТОДОЛОГИЈА ( https://ti-defence.org/gdi/methodology/ ) 

Индексот на интегритет на владата во одбраната  ги мери нивоата на ризик од корупција во 
институциите за национална одбрана. Истражувањата за секоја земја ги спроведува 
стручен проценувач користејќи стандарден сет на прашања и бодувачка рубрика. 
Проценката потоа се разгледува независно од најмалку двајца стручни рецензенти и, каде 
што е можно, националниот огранок на Транспаренси Интернешнл. Ние исто така ги 
покануваме владите да направат преглед на проценката и да достават дополнителни 
информации. 

Транспаренси Интернешнл признава дека информациите за одбранбени прашања се многу 
таинствени. Сметаме дека недостатокот на транспарентност во одбранбените структури 
претставува исто толку значаен ризик за корупција како и недостатокот на структура. 
Нивото на независно проверлива информација директно влијаеше на бодувањето на секое 
прашање. Конечно, вреди да се напомене дека тајноста може да ги отежни анализите на 
случаи и примери и може да значи дека бавно се изложуваат од новинари, истражувачи 
или законодавната власт. Од таа причина, на индикаторите не може да им се додели 
резултат поради недостаток на докази, иако оваа мерка се користи ретко. 

Секоја земја се оценува преку 77 прашања, со 200+ основни индикатори кои го 
ограничуваат обемот на истрагата. Прашалникот се заснова на нашата типологија на 
корупција во одбраната, која дефинира пет главни области на ризик од корупција: 
Политички ризик, Финансиски ризик, Ризик на персонал, Ризик од работење и Ризик на 
набавка. 

Рубриката за бодирање обезбедува 5 нивоа на бодување за секој индикатор од 0-100, со 
највисок резултат што укажува на најдобра практика за областа. Резултатите од 
индикаторите се собираат со користење на едноставен метод на агрегација (без 
пондерирање) за да се утврдат 77-те резултати на прашањата, резултатите од областа на 
ризик и вкупниот резултат на земјата. Резултатите се доделуваат на опсег од A до F, што има за 
цел да го одразува нивото на ризик од корупција во институциите и практиките на секторот за 
одбрана. 

 

 

 

 

 

 

Legend 
A 

Range of Scores 
83 - 100 

Corruption Risk 
Very Low 

B 67 - 82 Low 
C 50 - 66 Moderate 
D 33 - 49 High 
E 17 - 32 Very High 
F 0 - 16 Critical 


