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Ambienti i korrupsionit në Kosovë

Siq e shihni ju, cilat janë tri

problemet kryesore në Kosovë

sot?

(1,000 respondent) 

Korrupsioni 755

Papunësia 610

Krimi 303

• Mjedis post-konfliktuoz

• Prezenca ndërkombëtare

• Kornizë fiskale e zhvilluar, 
implementim i dobët



Profili i korrupsionit në Kosovë

Kanë dhënë ryshfet

Ju është kërkuar ryshfet

Mendojnë se korrupsioni

është i ngjarë

Nuk janë tolerant për

praktikat korruptive

Janë të vetdijshëm për

llojet e korrupsionit

Janë të hapur ndaj

praktikave korruptive



Shtrirja e korrupsionit
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(% e popullatës 18+ të cilëve u 
është kërkuar dhe kanë dhënë

ryshfet vitin e fundit)

Përfshirja (kanë dhënë ryshfet)

Presioni (u është kërkuar ryshfet)
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(% e popullatës 18+ që e 
konsiderojnë presionin për
korrupsion “shumë të ngjarë” dhe
të ngjarë” kundër “jo shumë të
ngjarë” dhe “aspak të ngjarë”)

Presioni ka të ngjarë

Presioni nuk ka të ngjarë

Presioni dhe përfshirja në korrupsion
Percepsioni i ngjashmërisë së
presionit për korrupsion (%) 



Shtrirja e korrupsionit (përfshirja dhe
presioni)



Niveli i korrupsionit në Kosovë

Shtrirja e korrupsionit në shtetet në

vazhdim:

Kosovo 9.0

Albania 8.3

Serbia 7.9

16%

29%

37%

18%

Vlerësimi juaj për përhapjen e 
korrupsionit është i krijuar nga:

Talks with relatives and people you know

Media information

Biseda me miqtë dhe të afërmit
Media

Korrupsioni në Qeveri



Qëndrimi ndaj korrupsionit
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(% e popullatës 18+, që
pranojnë apo nuk
pranojnë forma të
ndryshme të sjelles
korruptive)

Nuk e pranojnë E pranojnë

Pranueshmëria e korrupsionit

21

2060

Nivel i ulët i
vetëdijes

Nivel mesatar
i vetëdijes

Nivel i lartë i
vetëdijes

Vetëdija për praktikat korruptive



Qëndrimi ndaj korrupsionit
Hapja ndaj korrupsionit

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Pranueshmëria e 
korrupsionit dhe niveli i
edukimit

41

23

37

Susceptible to corruption Not susceptible to
corruption

Mixed behavior

(% e popullatës 18+ që do të jipnin
apo/dhe pranonin ryshfet nër rolin
e qytetarit apo të zyrtarit)

Të hapur ndaj
korrupsionit

Jo të hapur
ndaj

korrupsionit

Sjellje e 
ndryshueshme



Hapja ndaj korrupsionit



Politikat ndaj korrupsionit
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Korrupsioni mund të ulet ndjeshëm

Pa përgjigje



Politikat ndaj korrupsionit
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Gjetjet e raportit të progresit

• Hezitim për të filluar hetimet financiare
• Mbështetje e dobët politike: Agjensioni anti-

korrupsion (AKK) “ka mungesë të kapacitetit
analitik për të zhvilluar vlerësime të rrezikut në
sektorët më të ndjeshëm.”

• Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit
duhet të koordinohet me kodin penal. “1,400 
raste të zyrtarëve të lartë mbajnë disa funksione
të financuara nga buxheti i Kosovës”

• Reklamat qeveritare kanë pasur ndikim në
politikat editoriale të mediave.



Thank you !

Falemnderit!

Premton Hyseni 

E-mail: premton.hyseni@riinvestinstitute.org


