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1. CORRUPTION INDEXES
Grafiku 1: Sipas mendimit tuaj, cilat janë tre problemet më
madhore aktualisht në Shqipëri?
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Grafiku 2: Vlerësimi juaj mbi përhapjen e korrupsionit në Shqipëri,
bazohet kryesisht në:
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Sipas sondazhit, tre problemet më madhore në Shqipëri rezultojnë të jenë: Korrupsioni (66 %);
papunësia (56 %) dhe krimi (40 %). Shumica e të anketuarve raportojnë se korrupsioni është problemi
më madhor në Shqipëri, duke tejkaluar kështu probleme të tjera më të zakonshme si për shembull
papunësinë apo të ardhurat e ulëta, të cilat kanë një ndikim më të drejtpërdrejtë në jetën e të anketuarit dhe
për pasojë janë më të matshme dhe më intuitive për të të shkuar mendja.
Sipas sondazhit, bazat mbi të cilat është formuar vlerësimi i tyre mbi nivelin e përhapjes së korrupsionit,
rezulton të jenë: informacionin e marrë nga media (35 %) përvojat e tyre personale (29 %).
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2. SPREAD AND DYNAMICS OF CORRUPTION
A. Corruption pressure and Involvement in Corrupt Practices
Grafiku 3: Presioni i korrupsionit dhe përfshirja në korrupsion

Grafiku 4: Përfshirja në korrupsion me ose pa presionin e
korrupsionit
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Definicioni: Korrupsioni faktik është matur nëpërmjet indeksit të përfshirjes në korrupsion, që regjistron
frekuencën e rasteve në të cilat qytetarët japin të holla, dhurata apo favore të tjera një zyrtari publik, gjatë vitit të
fundit. Korrupsioni potencial në këtë raport është i matur nga indeksi i presionit të korrupsionit, i cili raporton
frekuencën e rasteve kur të anketuarve u janë kërkuar të holla, një dhuratë, ose një favor ose iu është nënkuptuar që
ata prisnin të holla, dhurata ose favore, në mënyrë që të zgjidhnin problemin e tyre.
Rezultati: Pjesa e popullsisë që raporton se ka hasur presion për korrupsion ka pësuar një rënie nga 72.8% në vitin
2001, në 61.9% në vitin 2002 dhe në 45.3 % në vitin 2014. I njëjti trend qëndron edhe për përfshirjen në praktikat
korruptive, por me një pjesë më të vogël të popullsisë që raportojnë se kanë qenë të përfshirë në raste korruptive.
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2. SPREAD AND DYNAMICS OF CORRUPTION
B. Aassessment of spread of Corruption
Grafiku 5: Indeksi i përhapjes së korrupsionit

Definicion: Ndërkohë që presioni i korrupsionit (korrupsioni potencial) dhe përfshirja në korrupsion (korrupsioni
faktik) raportojnë rastet aktuale, indeksi i përhapjes së korrupsionit reflekton vlerësimet, perceptimet, opinionet e
qytetarëve, të cilat janë të bazuar në vlerësimet e tyre subjektive dhe njohuritë e tyre mbi raste të tilla. Indeksi merr
vlera nga 0 (askush nga administrata publike nuk është i përfshirë në korrupsion), deri në 10 (pothuajse të
gjithë nga administrata publike janë të përfshirë në korrupsion).
Rezultati: Ky indeks ka pësuar një rritje dhe në vitin 2014 ai është raportuar në vlerën 7.4, I cili tregon se qytetarët
perceptojnë se një pjesë e madhe e administratës publike, është e përfshirë në korrupsion.
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3. ATTITUDES TOWARDS CORRUPTION
A. Principal acceptability and susceptibility of corruption

Grafiku 7: Ndjeshmëria ndaj korrupsionit

Grafiku 6: Pranimi i korrupsioni
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Definicion: Në këtë raport qëndrimet ndaj korrupsionit zbulohen
ndjeshmërisë ndaj korrupsionit.
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Rezultati: Përqindja e popullsisë që pranon korrupsionin, ka pësuar një rënie në krahasim me vitin 2001. Në vitin
2014, 51 % e të anketuarve e pranojnë korrupsionin, në krahasim me 37% në 2002 dhe 53% në vitin 2001.
Përqindjet e të anketuarve në lidhje më faktin nëse janë të ndjeshëm apo jo ndaj dukurisë së korrupsionit, apo nëse
kanë qëndrim miks ndaj tij, janë të paraqitura në grafikun 7. Për sa i përket pjesës së të anketuarve që nuk janë të
ndjeshëm ndaj korrupsionit, duket se këtë vit (2014) ka një përmirësim në krahasim me vitin 2002.
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3. ATTITUDES TOWARDS CORRUPTION
B. Practical efficiency of corrupt practices

Definicion: Indeksi i efiçencës praktike të praktikave korruptive, tregon vlerësimin e
qytetarëve për masën në të cilën korrupsioni është një mjet efikas për zgjidhjen e
problemeve personale. Vlerat e indeksit variojnë nga 0 (aspak e mundur) deri në 10
(shumë e mundshme).
Rezultati: Ky indeks është përmirësuar nga 7.4 në vitin 2001, në 7.0 në vitin 2002
dhe në 6.3 në vitin 2014, gjë që tregon se qytetarët besojnë në një masë më të
vogël se korrupsioni mund të paguajë.
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4. PERCEPTIONS ON CORRUPTION
A. Corruption of public officials
Grafiku 8: Perceptimet mbi zyrtarët e korruptuar –më
të korruptuarit

Grafiku 9: Perceptimet mbi zyrtarët e korruptuar- më
pak të korruptuarit

Zyrtarë që perceptohen si më të korruptuarit me një shkallë nga
1 në 4, ku 1 do të thotë "Pothuajse askush nuk është i
përfshirë'' dhe 4 ''Pothuajse të gjithë janë të përfshirë''.
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Me një shkallë nga 1 deri në 4, ku 1 nënkupton “pothuajse askush nuk është i përfshirë’’ dhe 4 nënkupton
‘’pothuajse të gjithë janë të përfshirë’’, të anketuarit perceptojnë si zyrtarët më të korruptuar në 2014: gjykatësit
dhe oficerët e doganave. Me një shkallë të ngjashme (3.3) janë perceptuar prokurorët publik, zyrtarët e
administratës në sistemin gjyqësor dhe liderët e partive politike. Sipas të dhënave, duket se perceptimi për oficerët
tatimorë është përmirësuar lehtësisht krahasuar me vitin 2001 dhe 2002.
Nga ana tjetër, sipas rezultateve të 2014 të anketuarit perceptojnë si zyrtarët më pak të korruptuar gazetarët dhe
mësuesit me një shkallë 2.2.
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4. PERCEPTIONS ON CORRUPTION
B. Corruption expectations

Grafiku 9: Indeksi i pritjeve të korrupsionit

Definicion: Indeksi i pritjeve të korrupsionit regjistron vlerësimet e qytetarëve mbi kapacitetin (potencial) e
shoqërive të tyre për të përballur me problemin e korrupsionit, dhe vlerat shkojnë nga 0 (korrupsioni mund të
çrrënjoset), deri në vlerën më të lartë të mundshme 10 (korrupsioni nuk mund të reduktohet).
Rezultati: Pritshmëritë për korrupsionin duket se janë përkeqësuar në vitin 2014 duke kapur vlerën 6.3 krahasuar me
5.5 në vitet e mëparshme.
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5. PERCEPTIONS OF FEASIBILITY OF POLICY RESPONSES
TO CORRUPTION
Grafiku 10: Perceptimet mbi realizueshmërinë e politikave kundër korrupsionit (%)
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Të anketuarit janë pyetur për perceptimet e tyre mbi realizueshmërinë e politikave kundër korrupsionit. Në vitin
2014, në krahasim me 2001 dhe 2002 rezulton se pjesa e popullsisë që mendojnë se korrupsioni mund të
reduktohet ndjeshëm ose të zhduket, ka ardhur në rënie. Nga ana tjetër, pjesa e popullsisë që percepton se
korrupsioni nuk mund të reduktohet ndjeshëm ka qenë në rritje. Ky rezultat është në përputhje me rezultatin e
mësipërm në lidhje me pritshmërinë ndaj korrupsionit.
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THANK YOU!
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