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PËRMBLEDHJE E REZULTATEVE 

KORRUPSIONI NË SHQIPËRI: PERCEPTIME DHE PËRVOJA 2015-2016 

 

 INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

 Perceptimi i qytetarëve shqiptarë për korrupsionin në vend mbetet i lartë. Pothuajse 89% e qytetarëve 

mendojnë se korrupsioni është ose “i përhapur” ose “shumë i përhapur” mes zyrtarëve publik. Pothuasje 1 në 3 

qytetarë mendojnë se korrupsioni është rritur krahasuar me 3 vjet më parë, ndërsa 37% mendojnë që 

korrupsioni ka mbetur i njëjti krahasuar me tre vjet më parë. Ashtu si gjetjet e sondazhit te 20101, qytetarët e 

shohin shumicën e institucioneve në vend si të korruptuar, duke shënuar një mesatare prej 61 pikësh në një 

shkallë korrupsioni nga 0 deri në 100 ku 0= “shumë i ndershëm”, dhe 100= “shumë i korruptuar”. 

PERCEPTIMI MBI KORRUPSIONIN 

 Mësuesit e Shkollave Publike, Drejtuesit Fetarë, Presidenti i Republikës dhe Mediat renditen mes institucioneve  

të cilat konsiderohen si më të ndershmet nga qytetarët shqiptarë. Ndërkohë, Punonjësit e Doganave, Gjykatësit 

dhe Prokurorët,  shihen si më të korruptuarit. 

 Pavarësisht faktit se vazhdojne te shihen si ndër institucionet më pak të korruptuara,  Presidenti i Republikës, 

Drejtuesit Fetarë dhe Media, janë përkeqësuar në pozicionim krahasuar me sondazhin e 2010. Më specifikisht, 

rezultati i shënuar për Presidentin e Republikës është rritur me 13 pikë në (nga 30 pikë në 2010 në 43 në 2015) 

ai për Drejtuesit Fetarë me 11 pikë (nga 30 në 41 ne 2015) dhe ai per Mediat me 5 pike (nga 42 ne 47 pike) një 

shkallë nga 0-100 ku 0= “shumë i ndershëm” dhe 100=”shumë i korruptuar”. 

 Ndërkohë, perceptimi mbi Policinë e Shtetit dhe Mësuesit e shkollave publike është përmirësuar. Specifikisht, 

perceptimi i qytetarëve për Policinë e Shtetit përsa i përket korrupsionit tregon një përmirësim të 

konsiderueshëm prej 16 pikësh (nga 66 në 2010 në 50 në 2015), ndërsa për Mësuesit e shkollave publike, të 

dhënat tregojnë për një përmirësim me 7 pikë në shkallën e perceptimit të korrupsionit (nga 46 në 39 në 2015). 

BINDJET POLITIKE DHE PERCEPTIMI PËR KORRUPSIONIN 

 Perceptimi i opinionit publik mbi fenomenin e korrupsionit në Shqipëri, ashtu si në sondazhet e mëparshme, 

duket se influencohet në mënyrë të konsiderueshme nga anësia politike e qytetarëve. Gjetjet tregojnë se në 

2015 (koalicion i majtë në pushtet), qytetarët që anojnë djathtas vlerësojnë me 64 pikë perceptimin e tyre mbi 

korrupsionin ne institucione(mesatare e perceptimit të korrupsionit për të gjitha institucionet e vlerësuara në 

një shkallë nga 0 deri 100 ku 0=”shumë e ndershme” dhe 100= “shumë e korruptuar”), ndërkohë që qytetarët 

me anësi politike të majta e vlerësojnë me 58 pikë. Ndërkohë,  në 2010 ishte e kundërta, qytetarët me bindje të 

majta shënonin 67 pikë në të njëjtën shkallë, ndërsa ata me bindje të djathta shënonin 56 pikë. 

                                                                 

1 IDRA ka zhvilluar 5 valë të Sondazheve mbi Perceptimin & Përvojat  e Qytetarëve me Korrupsionin në Shqipëri (nga 2006 – 

2010) të financuara nga USAID-i. Viti 2010 ishte viti i fundit në të cilin u zhvillua Sondazhi i Plotë i Perceptimeve & Përvojave me 

Korrupsionin.  
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RRYSHFETI 

 Megjithëse perceptimi i përgjithshëm mbi korrupsionin si fenomen të përhapur gjerësisht në vend mbetet i 

pandryshuar mes qytetarëve, krahasimi mes sondazheve të 2010 dhe 2015 tregon një rënie të përvojave 

personale të tyre me korrupsionin. Specifikisht, ndërsa pothuajse 3 nga 5 (57%) intervistuar në 2010 deklaronin 

se kishin pasur përvoja me korrupsionin, vetëm rreth 2 në 5 (44%) qytetarë deklarojnë të njëjtën gjë në 2015. 

 Për më tepër, rezultati i sondazhit në 2015 tregon se ndërsa shëndetësia vazhdon të konsiderohet ndërmjet 

sektorëve më të prekur nga korrupsioni bazuar në vlerësimet e qytetarëve, vihet re gjithsesi, një përmirësim 

krahasuar me sondazhin e 2010 përsa i përket përvojave personale. Kështu, ndërsa rreth 1 në 3 (33.5%) të 

intervistuar të cilët kishin marrë shërbime në spitale në 2010 deklaronin se ju ishte dashur të “pagonin një 

rryshfet tek doktori apo infermierja”, vetëm 1 në 5 (21%) deklarojnë të njëjtën gjë në 2015. 

 Një përmirësim i konsiderueshëm vihet re gjithashtu në numrin e të intervistuarve të cilët deklarojnë se “u është 

kërkuar rryshfet nga një oficer policie” në 2015 (4%) krahasuar me 2010 (8.2%) si edhe në numrin e të 

intervistuarve të cilët deklarojnë se “kanë parë dikë ti jap rryshfet policit” (12% në 2015 krahasuar me 28.4% në 

2010).  

 Gjithashtu, vetëm 13% e qytetarëve të intervistuar raportojnë se ju është dashur të paguajnë më tepër për të 

marrë dokumente zyrtare ( regjistrim biznesi, liçensë, leje ndërtimi), krahasuar me 20% në 2010.  

LUFTA NDAJ KORRUPSIONIT 

 Organizatat ndërkombëtare konsiderohen të jenë në krye të luftës ndaj korrupsionit në vend duke shënuar 59 

pikë, të ndjekura nga Policia e Shtetit me 53 pikë dhe Media me 52 pikë nga 100 të mundshme (në një shkallë 

nga 0 deri në 100 ku 0=”Nuk ndihmon aspak” dhe 100=”ndihmon shumë”). Të gjitha institucionet/Grupet e tjera 

shënojnë më pak se 50 pikë në këtë shkallë (mesi i shkallës), që do të thotë që qytetarët mendojnë se ato nuk 

japin shumë ndihmë në këtë aspekt. 

 Krahasuar me 2010, roli i Medias në luftën kundër korrupsionit duket të jetë zbehur disi në sytë e opinionit 

publik, duke shënuar 52 pikë (nga 100 të mundshme) në 2015, krahasuar me 61 pikë në 2010. 

 Gjykatat shihen si institucionet të cilat ndihmojnë më pak në luftën ndaj korrupsionit sipas qytetarëve, duke 

shënuar 32 pikë në të njëjtën shkallë në 2015, një rënie me 8 pikë nga 2010. 

TRANSPARENCA 

 Transparenca mbetet një çështje kritike për institucionet shqiptare sipas opinionit publik. Të gjitha institucionet 

e listuara shënojnë më pak se mesatarja e 50 pikëve në një shkallë nga 0-100 ku 0= “aspak transparente” dhe 

100= “plotësisht transparente.” 

 Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme shënojnë rezultatet më të larta (46 pikë secila) ndërsa 

Ministria e Shëndetësisë ka rezultatin më të dobët me 35 pikë nga 100 të mundshme.  

BESIMI NE INSTITUCIONE 

 Besimi i qytetarëve shqiptarë tek institucionet shtetërore vijon të mbetet shumë i ulët. Gjetjet e sondazhit 

tregojnë se të gjitha institucionet, përveç Policisë së Shtetit, shënojnë më pak se 50 pikë në një shkallë nga 0 deri 

në 100 ku 0= “nuk kam aspak besim” dhe 100=”kam shumë besim”. Policia e Shtetit (54), Banka e Shqipërisë 

(47), INSTATI (47) dhe Media (46) shënojnë rezultatet më të larta; Partitë Politike (24), Sindikatat (26), 
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Parlamenti (27) dhe Gjykatat (28), shënojnë rezultatet më të dobëta krahasuar me institucionet e tjera. 

Krahasuar me 2010, vetëm Qeveria Lokale kanë treguar një përmirësim të ndjeshëm (nga 39 pikë ngë 2010 në 

42 pikë në 2015) në këtë klasifikim. Pavarësisht faktit se sistemi gjyqësor është një nga instrumentat kryesorë në 

luftën kundër korrupsionit, si Gjykatat, ashtu edhe Prokuroria e Përgjithshme shënojnë shumë ulët me 28 dhe 30 

pikë respektivisht në një shkallë besimi nga 0-100. 

 Anësia politike duket se influencon gjithashtu në nivelin e besimit të qytetarëve tek institucionet. Bazuar në 

gjetjet e sondazhit të 2015, vihet re se se qytetarët me bindje të majta u besojnë institucioneve (si atyre 

qeveritare dhe atyre jo qeveritare) më shumë se ata me bindje politike të djathta (43 pikë me 32 pikë 

respektivisht ) 

TOLERANCA NDAJ KORRUPSIONIT:  

 Krahasuar me sondazhet e mëparshme ku  qytetarët tregoheshin më tolerant me ata që “jepnin” rryshfetin 

krahasuar me ata që e “merrnin” atë, në një ndërveprim korruptiv, anketa 2015-2016 tregon se peshorja e 

vlerësimit ka ndryshuar disi. Rezultatet e 2015 tregojnë se tani ka më shumë gjasa që qytetarët ti shohin më 

negativisht edhe palët “dhënëse” në situata të tilla. Një “nxënës që i dhuron mësuesit një këmishë me shpresën 

për të marrë nota të mira” konsiderohet nga 47% e të intervistuarve si i “korruptuar dhe duhet të ndëshkohet”, 

krahasuar me vetëm 32% në 2010.. Po ashtu, një nënë e cila paguan një punonjës publik për të përshpejtuar 

lëshimin e një çertifikate” konsiderohet si “e korruptuar dhe duhet ndëshkuar” nga 42% e të intervistuarve 

krahasuar me 28% në 2010 

PIKËPAMJET MBI SITUATËN EKONOMIKE 

 Situata e përgjithshme ekonomike në Shqipëri shihet si e zymtë nga shumica e qytetarëve në vend. Gjetjet 

tregojnë se pothuajse 3 nga 5 (59%) e pjesëmarrësve e shohin situatën në këtë aspekt si të “keqe” ose “shumë 

të keqe”. Krahasuar me 1 vit më parë, shumica e qytetarëve (53%) mendon se situata ekonomike në vend është 

përkeqësuar.  

 Megjithatë, të pyetur mbi pritshmëritë e tyre për situatën ekonomike gjatë vitit të ardhshëm, të dhënat e 

sondazhit tregojnë se 1 në 3 qytetarë (35%) beson se situata ekonomike në vend do të përmirësohet gjatë vitit 

të ardhshëm, ndërkohë që  vetëm 1 në 4 (28%) beson se situata ekonomike do të përkeqësohet. 

 Shumica e qytetarëve presin që aksioni anti-informalitet i ndërmarrë nga qeveria shqiptare të ketë një efekt 

pozitiv në ekonominë e vendit. Pothuajse 1 në 2 të intervistuar (50%) presin që iniciativa të ketë efekte pozitive, 

ndërsa vetëm 1 në 5 (22%) mendojnë se ajo do të ndikojë negativisht në situatën ekonomike të vendit. 

Kampioni dhe Toleranca e gabimit 

Kampioni Nr i 
Intervistave 

Koha e 

anketimit 

Toleranca e 
Gabimit 

Intervali i 

Besueshmërisë 

Publiku i Përgjithshëm 

(18 vjeç +), Përfaqësues në nivel kombëtar 

N=1000 Janar – Shkurt 2016 ± 3.1% 95% 

  


