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Abstrakt Në vija të përgjithshme globalizimi shihet nga shumë autorë si shkaktari kryesor i shumë 

efekteve pozitive, por edhe negative. Kështu ky globalizim u shoqërua edhe me zhvillimin e mëtejshëm 

të krimit ekonomik, i cili ndonëse në vende të ndryshme ishte i shfaqur në masë të gjerë, në vendin 

tonë çdo vit po bëhet edhe më evident. Ky është nje shqetësim  i cili nga studime të shumta por edhe 

në jetën e përditshme po zgjerohet dhe po shtrin rrënjët në gjithë sektorët e shoqërisë tone. 

Megjithatë ky punim është fokusuar në një pamje të përgjithshme të krimit ekonomik duke u ndalur 

tek korrupsioni, rryshfeti, krimi kompjuterik dhe përhapjen e tyre në sektorin financiar. Shqipëria ka 

një kapitalizëm akoma të ri në moshë i cili po përfshin sa vjen dhe me shumë sektorë administrativ. 

Zhvillimi i teknologjisë ka patur shtrirje edhe në vendin tonë ku përdorimi i teknologjive më të 

avancuara ka përmirësuar shumë performancën në sektorët e ndryshëm, sidomos në sektorin 

financiar. Por ashtu siç zhvillimi teknologjik ka ndikimet pozitive ka dhe ndikime negative, sidomos 

përdorimi i softwereve të ndryshme kompjuterike në sektorin financiar, I cili ka “populluar”  ate me 

krimin kompjuterik. Ky nocion është një nga çështjet kryesore që trajtohet në këtë punim. Krimi 

ekonomik është një problem shumë serioz sidomos në ditët e sotme ku sektori financiar po luan rol 

shumë të rëndësishëm. Sektori bankar mbetet aktori kryesor i ndërmjetësimit financiar në 

Shqipëri.Kështu duke u ndalur edhe në llojet e krimit ekonomik,do kuptojmë më mirë se si shfaqet ai 

duke u munduar që të merren masat e duhura për zvogëlimin e këtij fenomeni në një shoqëri kaq të 

vogël si e jona. 

Abstract In general terms, globalization is seen by many authors as a major cause of many positive 

effects, but also negative. So this globalization was accompanied also by development of economic 

crime, which although in different countries was widely shown in our country every year is becoming 

more evident. This is a concern that even from different studies but also in everyday life is expanding 

and extends roots in all part of our community. Nevertheless, this presentation is focused on an 

overview of economic crime, focusing on corruption, bribery, computer crime and their diffusion in 

the financial sector. The capitalism in Albania is still young who involves more and  more 

administrative sectors. Technology development has been extended even in our country where the use 

of advanced technologies has greatly improved the performance in different sectors, especially in the 

financial sector. But technological development has his positive impacts and also negative ones, 

especially the usage of computer software’s on financial sector, has populated this segment with “ 

computer crime”. This conception is one of the main issues handled in this topic. Economic crime is 

a serious problem nowadays and the financial sector is playing a very important role. The banking 

sector remains the main financial intermediation in Albania. Focusing on the types of economic 
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crime we will better understand his appearance  and also trying to take proper measures to reduce 

this negative phenomenon in a small society like ours. 

1. Hyrje 

Shqiperia në periudhën e tranzicionit të gjatë, mes reformash dhe krizash po përjeton 

mjaft fenomene negative si korrupsioni dhe krimi ekonomik. Përhapja e këtyre 

fenomeneve sjell një sere pasojash si shtrëmbërime, shpërdorime, mosshfrytëzim të 

burimeve financiare në dëm të zhvillimit të vendit. Megjithë masat për t’I luftuar, 

këto fenomene ndjehen të pranishme në jetën politike dhe ekonomike të vëndit, si 

elementë shkatërrues për demokracinë që po ndërtojmë. 

Megjithë reformat e ndërmarra vitet e fundit në baze të sondazheve të kryera në 

vendin tonë nga organizma ndërkombëtare, këto fenomene janë rritur, pavarësisht 

toneve të ashpra të Komunitetit Europian. 

Për të përmirësuar këtë situatë kërkohet ndërhyrje e shpejtë në cdo hallkë të 

shoqëruar me përmirësime në legjislacion e sidomos të atij që lidhet me tenderat, 

legjislacionin fiskal e doganat, dhënies me koncesion, shfrytëzimit të pasurive 

kombëtare, etj. 

2. Metodologjia 

Ndonëse treguesit e bazuar tek përceptimi mund të jenë të dobishëm për të rritur 

ndërgjegjësimin për korrupsionin dhe krimin ekonomik, si dhe për mobilizimin 

mbështetjen e politikave ndaj tyre, ato nuk sigurojnë të dhëna lidhur me përmasat e 

këtyre fenomeneve negative për shoqërinë. Për të arritur një vlerësim më real, të 

bazuar në të dhëna, të korrupsionit dhe krimit që prek sektorin e biznesit, në vecanti 

treguesve të bazuar tek përceptimi, kemi matur nëpërmjet vrojtimeve keto fenomene 

me kampion përfaqësues. Për realizimin e këtij punimi ne jemi mbështetur edhe në 

sondazhe të kohëve të fundit të kryera nga institucione të ndryshme ndërkombëtare 

dhe në vrojtimet tona të drejtpërdrejta. Pra, nëpërmjet tyre  objektivi kryesor është të 

prodhonim vlerësime faktike, të bazuara në të dhëna reale të cilat I përpunuam me 

kujdes, I analizuam dhe arritën në disa përfundime e rekomandime. Mendojmë që ky 

material është  një kontribut modest për organizatat e biznesit, institucionet 

financiare, studentët e Fakultetit Ekonomik, për njohjen e këtyre fenomeneve 

nëgative për ekonominë. 

3. Kapitulli I : KORRUPSIONI DHE KRIMI EKONOMIK 

1.1 KORRUPSIONI 

1.2 SHQIPERIA DHE NIVELI I KORRUPSIONIT NE TE 

1.1 Korrupsioni është një fenomen me ndikim nëgativ në të gjitha shoqëritë. Sipas 

raportit të UNODC korrupsioni ka pasoja të rënda për sektorin e biznesit dhe 
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ecurinë ekonomike të vëndit duke u bërë pengesë për investimet private dhe të 

huaja, tregtinë dhe zhvillimin ekonomik. Shoqëritë tregtare mund të preken nga 

ndikimi I tij nëpërmjet gjobëvënieve, mashtrimit të rëndë dhe përvetësimit të 

fondeve nga menaxherët, duke rritur kostot e të bërit biznes. Shqipëria, në 

rrugën e integrimit europian ka rritur ndërgjegjësimin për korrupsionin dhe 

qeveritë e njëpasnjeshme shqiptare jane angazhuar në luftën ndaj kësaj dukurie. 

Shqipëria ka miratuar një legjislacion të rëndësishëm antikorrupsion si për 

shëmbull Ligji për deklarimin e pasurive të zyrtarëve (2002) dhe Ligji për 

parandalimin e konfliktit të interesit (2005) duke I dhënë Inspektoriatit të Lartë 

për Deklarimin e Pasurive (ILKPD) infrastrukturën e nevojshme ligjore për të 

përmbushur qëllimin e tij. Që në vitin 2001, qeveria shqiptare miratoi një 

strukturë të re për Ministrinë e Rendit Publik dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 

Policisë. Sipas kësaj strukture, seksioni për krimin ekonomik dhe financiar është 

përgjegjës për luftimin e krimit financiar, pastrimit të parave, mashtrimit, 

falsifikimit e korrupsionit. Vitet e fundit u ndërtua strategjia ndërsektoriale për 

parandalimin, luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjen transparente dhe cdo vit 

janë hartuar planet e veprimit për zbatimin e kësaj strategjie. Të gjitha 

veprimtaritë përkatëse janë bashkërenduar nga Departamenti për Kontrollin e 

Brëndshëm Administrativ dhe Antikorrupsion (DIACA). Tashme Shqipëria 

është bërë palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit 

(UNCAC). Gjatë 10-vjecarit të fundit, të kuptuarit e korrupsionit dhe krimit 

është përmirësuar ndjeshëm.  Institucione të ndryshme ndërkombëtare kanë 

qenë në pararoje të promovimit të sondazheve rreth korrupsionit. Sondazhet e 

kohëve të fundit në shumë vende të rajonit hedhin dritë në përmasat dhe natyrën 

e politikave korruptive si dhe në një mori cështjesh te tjera për hartimin e 

politikave të efektshme. 

 Një nga format e shfaqjes së korrupsionit është rryshfeti. Marrja e rryshfeteve 

nga zyrtarët publikë mund të kenë një sërë qëllimesh, psh për një shërbim 

publik, për të ndikuar në dhënien e shërbimeve publike, etj. Nga këndveshtrimi I 

bizneseve në Shqipëri qëllimi më I rëndësishëm I dhënies së rryshfeteve është 

“të përshpejtohen procedurat e lidhura me biznesin” që përndryshe do 

vonoheshin. Në shumicën e rasteve, rryshfeti është I lidhur me zyrtare publikë të 

korruptuar, të cilët pranojnë para në dorë, dhurata ose favore të tjera të 

paligjshme kundrejt kryerjes së shërbimeve publike. 

Dhuratat jane një formë tjetër e korrupsionit me anën e të cilave njerëzit 

ofrojnë sende me vlerë apo ndere në rrethana të ndryshme sipas zakoneve 

vëndase. Në vënde të ndryshme të botës dhënia e dhuratave është e lejuar 

ndërkohe në vënde të tjera është e kufizuar në vlerë ose tërësisht e ndaluar.  

Favorizimi është një dukuri tjetër që mund të trajtohet si korrupsion. Ai I 

referohet tendencës normale njerëzore për të preferuar të njohurit, miqtë dhe 

familjarët në krahasim me të panjohurit.  
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Klientelizmi është një marrëdhënie informale midis njerëzve të pozicioneve të 

ndryshme shoqërore dhe ekonomike, e cila mbart korrupsionin si midis shefit, 

pronarit dhe klientëve, etj. Kjo marrëdhënie përfshin një shkëmbim të 

ndërsjelltë por të barabartë nderesh. Praktikat klienteliste mund të 

institucionalizojnë elitat dhe korrupsionin politik që shpesh arrin rrangjet më të 

lart  të pushtetit shtetëror. 

Forma te tjera te korrupsionit jane: 

- Transaksionet e paligjshme, kontrabandë 

- Kleptokracia, vjedhja, privatizimi I fondeve publike 

- Shpërdorimi, falsifikimi, vjedhja, abuzimi me fondet 

- Abuzimi me detyrën, këqtrajtimi, pandershmëria 

- Këqpërdorimi i drejtësisë, evidencat false, shpifjet 

- Zgjedhjet e korruptura, votat e vjedhura  

- Abuzimi me njohuritë dhe informacionet konfidenciale, falsifikimi I 

materialeve 

- Evazioni i taksave, përfitimet ekstreme 

- Shpërdorimi I vulave zyrtare, pasurive të paligjshme 

Korrupsioni saboton mjedisin në të cilin vepron sektori privat duke cuar në 

sigurimin e fitimeve të shpejta. 

Faktorët që cojnë në lindjen e korrupsionit 

Varfëria është një faktor, por jo I vetmi, pasi s’ka si shpjegohet përfshirja e vëndeve 

të pasura në praktika korruptive. Pagat e ulëta për nënpunësit publikë janë tjetër 

faktor që kontribuon në korrupsion. 

Korrupsioni cënon zhvillimin demokratik duke penguar punën e institucioneve 

publike dhe përdorimin optimal të burimeve. Ai shkatërron zhvillimin dhe cilësinë e 

jetës së pjestarëve të shoqërisë. 

1.2 Shqipëria dhe niveli I korrupsionit në të 

Transparency International është një Organizatë Ndërkombëtare jo qeveritare, jo 

fitimprurëse e cila lufton për parandalimin e korrupsionit. Kjo organizatë 

publikon raportin vjetor të zgjerimit të korrupsionit. Sipas saj ne vitin 1994, 

Shqipëria e kishte indeksin e korrupsionit 50 duke u konsideruar me nivel të 

lartë rreziku. Por me kalimin e viteve, me masat e marra ka patur luhatje të këtij 

fenomeni. Këto masa përfshijnë: 

- Hartimin e Kodit të Etikës për punonjësit e administratës 

- Prokurimi elektronik 

- Kryerja e pagesave online 

- Aplikimi I kërkesave për shërbim me postë 

- Rekrutimi me konkurs të hapur të punonjësve të administratës 

- Deklarimi I detyrueshëm I pasurisë 
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- Marrëveshjet bilaterale mes shteteve për ekstradimin e personave që 

kanë kryer vepra korruptive 

- Verifikimi I pasurive të përfituara në rrugë të paligjshme 

- Shkurtimi I kohës dhe pagesave për marrjen e licensave nga QKR 

Me gjithë këto masa e ligje, përsëri niveli i korrupsionit në vënd vazhdon të jetë i 

lartë. 

4. KAPITULLI II : VËSHTRIM MBI KRIMIN EKONOMIK 

2.1 PËRKUFIZIMI I KRIMIT EKONOMIK 

2.2 FORMAT E SHFAQJES SË KRIMIT EKONOMIK  DHE LUFTA 

NDAJ TIJ 

2.1  PËRKUFIZIMI I KRIMIT EKONOMIK 

2.2 Krimi ekonomik nuk është vetëm kategori juridike, por mbi të gjitha është një 

fenomen shoqëror. Ai ka për qëllim përfitimin material ose të mira të tjera 

pavarësisht nga forma dhe vlera juridike dhe fizike. Pra, nocioni I kriminalitetit 

ekonomik I përfshin të gjitha format e aktiviteteve kriminale, të cilat janë të 

orientuara kundër sistemit ekonomik kombëtar dhe funksionit të tij. 

2.3 FORMAT  E SHFAQJE SË KRIMIT EKONOMIK DHE LUFTA NDAJ 

TIJ 

Krimi ekonomik shfaqet në forma të ndryshme si: 

- Krijimi i ndërmarjeve fiktive 

- Falsifikimi i bilanceve e pasqyrave financiare 

- Mospagimi i tatimeve falimentimi jo I vërtetë 

- Mashtrimet në dëm të kreditorëve 

- Fshehja e të dhënave 

- Konkurenca jo ligjore 

- Kundravajtjet valutore 

- Kundravajtjet ndaj konsumatorit 

- Shkeljet e ligjeve ekologjike 

- Shkelja e të drejtave për sigurinë e shëndetit të punëtorëve 

Tre jane grupet kryesore të krimit ekonomik: 

a. Krimi tradicional 

b. Krimi teknologjik 

c. Pastrimi i parave dhe trafikime të tjera 

a. Krimi tradicional përfshin kontrabandën, manipulimin, korrupsionin, 

importet false, etj. 
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b. Krimi kompjuterik përfshin vjedhjen e shërbimeve kompjuterike, ndërhyrjet 

e paautorizuara në kompjuterat e mbrojtur, piraterinë e programeve 

kompjuterike. 

c. Pastrimi i parave dhe trafikimet e tjëra përfshijnë krimet transaksionale, ku të 

ardhurat transportohen jashtë kufijve të vëndit, trafikim droge, kontrabande e 

emigrantëve, bandat e organizuara. 

Pastrimi i parave në termin juridik konsiderohet si një krim ekonomik, i 

shumllojshëm dhe i lidhur ngushtë me krimin e organizuar. Kështu bandat e 

organizuara zbatojnë metoda gjithnjë e me të sofistikuara për të rritur në 

maksimum fitimet dhe jetëgjatësinë e tyre. Ata kanë si synim gjetjen e 

mekanizmave të përshtatshme për të mbuluar origjinën e parave si dhe për ta 

qarkulluar atë sa më shpejt. Pavarësisht nga përpjekjet e autoriteteve dhe 

ekzistenca e licensimit dhe regjistrimit, mbetet një numër I madh sektorësh 

që   identifikohen si aktivitete të paligjshme si psh kambistët (zyrat e tyre ë 

paligjshme). Kazinotë ndërkombëtare janë vendi ideal I pastrimit të parave. 

Portet e Shqipërisë në Adriatik dhe kufijtë e saj të thyer ndihmojnë 

kontrabandistët për në Europën Perëndimore. Vitet e fundit ka një 

përmirësim të ndjeshëm të sistemit të mbikqyrjes dhe menaxhimit të 

informacionit duke rritur punën e Policisë Kufitare dhe të Migracionit 

nëpërmjet dixhitalizimit të pikave kufitare. Por megjithe masat e marra ky 

transport mbetet një rrezik i lartë për vendin tonë. 

 Tabela 2.1. Procedimet penale në Prokurori 

Viti 2009 2010 2011 2012 2013 

Numri I ndjekjeve penale per PP 2 2 13 41 42 

Rastet e regjistruara (nr I të dyshuarve 

apo pandehurve) 
0 2 5 5 3 

Cështjet e dërguara në gjyq 0 1 34 1 0 

Cështjet nën hetim të ndërprera 3 1 1 16 17 

Statistikat tregojnë se edhe pse numri I hetimeve është në rritje, rezultatet janë jo të 

kënaqshme pasi grupe të organizuara kriminele janë aktive në Shqipëri dhe shtetasit 

shqiptarë, pjesë e këtyre grupeve, veprojne diku jashte vendit dhe të ardhurat I 

kthejnë në Shqipëri. Vec kësaj, rreziku për pastrimin e parave është rritur për shkak 

të niveleve relativisht të larta të tranzitit të drogës (megjithë goditjen që mori 

Lazarati dhe Malësia e Madhe) si dhe trafikimit të qënieve njerëzore. Ky I fundit 

është një “krim I nëndheshëm” që është vështirë të përcaktohet saktësisht se 

c’përmasa dhe problematika sjell në shoqëri. Në Europë, shpesh nuk dihet se shumë 

nga raportimet për shkelje penale si psh në rastin e përdhunimeve, izolimeve apo 

burgimeve të paligjshme, fshehin në vetvete elementë të trafikimit të organizuar të 

qenieve njerëzore. Kjo situatë komplikohet kur shumë gra të trafikuara heshtin në 

lidhje me trafikantët e tyre pasi mbrojnë familjet në vendet e tyre të cilat mund të 
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kërcënohen nga grupet kriminale të krimit të organizuar. Ky trafikim përfshin edhe 

veprime të dallueshme si rekrutimi, transporti, shfrytëzimi, etj. 

Trafikimi i drogës është një punë kryesore e krimit të organizuar në tërë Europën e 

sidomos në atë Juglindore. Grupet shqiptare po përpiqen të hyjne  në tregtinë e 

kokainës duke përbëre një rrezik për BE-në, megjithë goditjet e fundit të policisë 

shqiptare në krahinat me problematikë. 

Krimi kompjuterik  

Bizneset e zhvilluara po transferojnë dhënien cash te parave me depozitat e 

transaktuara nëpërmjet sistemeve kompjuterike, duke krijuar një terren të 

përshtatshëm për mashtrimet kompjuterike .Krimi I organizuar ka në shënjestër 

informacionet mbi kartat e kreditit dhe informacione personale të klientëve. Këto 

krime janë më të lehta për t’u mësuar, kërkojnë pak burime, por dëmet që shkaktojnë 

janë shumë të mëdha. Para kësaj situate shumë vënde kanë vendosur mekanizma 

filtrues dhe pengesa të tjera elektronike. Aktualisht, në Shqipëri, ka një mungesë 

serioze të kornizës ligjore mbi këtë lloj krimi. Nga një studim I bërë 2 (Dy)vitet e 

fundit del se në sektorin financiar në Shqipëri krimet më të përhapura ekonomike 

janë: 

- Krimi kompjuterik 

- Pastrimi i parave 

- Mashtrimet nëpërmjet kontabilitetit 

- Rryshfeti dhe korrupsioni 

- Shpërdorimi i parasë 

 
Figura 1 

Nga këto, krimi kompjuterik përfshin rreth 21% të sektorit financiar. Institucionet 

financiare e kanë nën kontroll informacionin për klientët e tyre por përsëri ka 

hapësira për abuzime. Nga studimi  kompanitë e shofin këtë krim si një kërcënim të 

jashtëm. 

Korrupsioni është një tjetër krim ekonomik (13%) që shihet si një rrezik serioz në 

kompanitë financiare. Nisur edhe nga të dhënat e Transparency International 2012, 

në një krahasim me Greqinë, korrupsioni tek ne është  mjaft I lartë. 
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Mashtrimet nëpermjet kontabilitetit (14%) kanë të bëjnë me fshehjen e të dhënave, 

hartimin e dy bilanceve apo fenomene që kanë të bëjnë me etikën. Në këtë drejtim 

ka ende punë për të bërë në mënyrë që informacion I dalë nga kontabiliteti të jetë sa 

më i plotë, i saktë dhe i besueshëm. 

5. Përfundime 

Për  disa  vjet në  Shqipëri,reagimi  ndaj  korrupsionit  dhe  krimit  të  organizuar  

ishte  I  dobët për shkak të  presionit ,firikës, pasigurisë .Por  është  presioni I 

vazhdueshëm  I organizmave  ndërkombëtare  dhe  nga vete  qytetarët që I detyruan 

institucionet  të  ndërmarrin  masa  për luftimin e korrupsionit  dhe krimit  të  

organizuar. 

• Vrojtimi  ynë  në  bizneset private  zbulon se këto  fenomene  negative  janë  

pengesë  serioze  ndaj sipërmarjeve  private  dhe  kanë  efekt negativë  në  

investimët private. Rryshfeti  në sektorin  privat përfshin  jo  vetëm atë  që  bizneset 

u paguajnë  zyrtarëve  publikë  por  ai ndodh  edhe  ndërmjet  vetë  bizneseve  ,me  

qëllim  që  të  sigurohet  realizimi I transaksioneve  të  këtyre  bizneseve. 

•  Përfaqësuesit e biznesit në  Shqipëri e rëndisin korrupsionin ,si një  pengesë  

serioze  në  bërjen e biznesit. Mbi 80% të  të  anketuarve  e kanë  ndeshur këtë  

fenomen dhe kanë  paguar  rryshfet me  para në  dorë.Këto  pagesa bëhen  kryesisht  

për punonjësit  e  policisë ,doganierët,punonjësit e taksave,të bashkisë e komunave. 

• Ndërgjegjësimi  pë r korrupsionin ,është  I  lartë  në  Shqiperi  dhe  nga s humica  e 

bizneseve  të intervistuara  e s hohin atë  si një pengesë  serioze  për të  bërë  biznes. 

• Sic  zbulohet  nga  intervistat opinion  public   për korrupsionin  në  Shqipëri  

tregon një  nivel të  lartë interesimi  për  këtë  problem  dhe  ato e  mirëpresin  

implementimin e  politikave  antikorrupsion. 

• Sektori  financiar  rezulton  mjafte I prekur nga  krimi  ekonomik. Me zhvillimet  e 

shpejta  të  sektorit bankarë  dhe  shërbimet  e reja  financiare,  krimi  kompjuterik  

dhe  siguria kompjuterike  jane  risqe  që nuk  duhen  injoruar .Në  dallim nga  

krimet  tradicionale, krimi  kompjuterik   është  një  krim global.Këto lloj krimesh  

kryhen  përms hapesirave  dhe  mjeteve  kompjuterike  dhe  nuk  ndalojne  në  

kufijtë  konvencionale  shtetërore. 

• Korrupsioni  mbetet  një nga sfidat më  të  mëdha  të  kohës  sonë .A I përbën  një  

kërcënim  për institucionet demokratike  dhe  të  drejtat e liritë  themelore  të  njeriut 

,Ai frenon zhvillimin e shton varfërin  në  vënd. 

6. Rekomandimet 

• Politikat e shtetit duhet te fokusohen  në  pikat më  kyce  të  cilat  sjellin  krijimin  

e  problemeve  rreth ecurisë  së  bizneseve  shqipëtare. 
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• Më shumë  rëndësi  është  ndërmarja  e  reformave  të  thella në  sektorë  që  janë  

më  të  ndjeshëm ndaj  korrupsionit si policia e shtetit ,agjentët e tatimeve, 

doganjerët,sistemi  gjyqësorë. 

• Kjo  kërkon  ligje  më  të  forta kundër korrupsionit e krimit  të  organizuar  

ekonomik  duke sjellë  një klimë  më  të  mire  për bizneset duke  dhënë  një  efekt  

pozitiv  në  rritjen  ekonomike  të  vendit. 

• Hartimi I politikave më  të  forta  kundër  korrupsionit e krimit  të  organizuar  

ekonomik duke sjell  një klimë  më  të mirë  për bizneset duke  dhënë  një  efekt  

pozitiv  në  rritjen  ekonomike të  vëndit. 

• Për shmangien e krimit ekonomik dhe atij kompjuterik ruajtja e informacionit dhe 

të  dhënave konfidenciale  të   klientëve. Krijimi I sistemeve  mbrojtëse si dhe  

auditimi I sigurisë  fizike  e  informatike të kompanisë. 

• Të  shihet  mundësia e një  vlerësimi të  mëtejshëm  të  ndërgjegjësimit  për 

kompromisin në  rradhët e drejtuesve  të  biznesit  dhe  të  zhvillohet nisma  për  të  

rritur të  kuptuarit   pasojave  të  dëmshme të kompromisit  në  ndarjen  efikase  të  

burimeve  në  një  ekonomi  tregu. 

• Organet  kryesore  antikorrupsion  të  vëndit  tone  mund  të  zhvillojnë një  system 

kombëtar për monitorimin  e  korrupsionit .Ky  duhet  të  gëzoje  besimin  e publikut  

dhe shoqërisë  civile  duke prodhuar  informacionin  përkatës  të  cilesisë  së  lartë  

pë r luftimin e korrupsionit në  mënyrë  më  te efektshme. 

7. Pyetesor 

Pyetje 1 .Ju lutem rrethoni llojin e krimit ekonomik me te cilin organizata ku ju 

punoni është përballur këto dy vitet e fundit : 

      o Shpërdorim I parasë 

      o Krimi kompjuterik 

      o Mashtrime kontabiliteti 

      o Pastrim parash 

o Ryshfeti dhe korrupsioni 

Pyetje 2 Ju lutem vendosni metodat që përdor organizata ku ju punoni  në zbulimin  

e krimit ekonomik (1 ose  më shumë) 

 

Pyetje 3 Ju lutem rrethoni njërën   nga cështjet e mëposhtme të cilën ju e shikoni si 

më problematik 

o Papunësia 
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o Të ardhura të ulëta 

o Varfëria 

o Korrupsioni 

o Krimi 

o Cmimet e larta 

o Paqëndrueshmëria politike 

o Shërbimi kujdesor 

o Ndotja e mjedisit 

o Arsimi 

o Probleme etnike 

Pyetje 4 Ju lutem rrethoni një nga punonjësit zyrtarë të cilët ju mendoni që janë më 

të prirur të jenë të korruptuar 

o Policë 

o Doktorë 

o Profesorë universiteti 

o Zyrtarët bashkiakë 

o Biznesmenët 

o Gjykata 

o Punonjës taksash 

o Prokurorët publikë 

o Zyrtar ministrie 

o Parlamentarët 

o Mësuesit 

o Bankierët 

Pyetje 5 Ju lutem rrethoni një nga faktoret të cilën ju e mendoni si faktorin kryesor 

që i shtyejnë personat e mësipërm drejt korrupsionit 

      o Personat në pushtet përpiqen për të realizuar të ardhura të shpejta 

o Rrogat e ulëta të zyrtarëve në sektorin publik 

o Probleme në ligje 

o Detyrat zyrtare në përputhje me interesat personalë të zyrtarëve 

o Mungesë e kontrolleve të rrepta administrative  

o Ineficenca e sistemit gjyqësor 

o Kriza në periudhën e tranzicionit  

o Trashëgimia e kaluar komuniste 

Pyetje 6 Ju lutem rrethoni  një nga  trajnimet e përdorura për krimin kompjuterik 

(nëse ka), në organizatën ku ju punoni  

o Lajmërim me email/postera 
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o Evenimente (prezantime,punime në grup) 

o Trajnime kompjuterike 

o Asnjë 

Pyetje 7 Sipas mendimit tuaj cilët janë shkaktarët e riskut kompjuterik ? 

o Gabimet e punonjësve 

o Ligjet dhe zbatimi ligjor 

o Mosfunksionim sistemi apo procese 

o Haker 

o Keqëdashës të jashtëm 

o Pala e tretë,ofruesit e shërbimeve 

o Punonjësit me kontratë ose të përkohshëm 

o Të tjera 

Pyetje 8 A ka organizata juaj të dhëna konfidenciale që I ruan në një server apo i 

magazinon? 

o Po, shumicën e kohës 

o Po,ndonjëherë 

o Jo 

Pyetje 9 A ka  organizata juaj të dhëna konfidenciale të ruajtura në një laptop 

(kompjuter)? 

o Po, shumicën e kohës 

o Po, ndonjëherë 

o Jo 

Pyetje 10 A  ruan organizata ku ju punoni të dhëna konfidenciale në pajisje të tilla si 

telefon? 

o Po, shumicën e kohës 

o Po, ndonjëherë 

o Jo 

Pyetje 11 Cilat janë rreziqet kryesore që mund të rezultojnë nga ekspozimi I të 

dhënave  konfidenciale? 

Ju lutem rrethoni nje nga alternativat 

o Hakerat  

o Njerëz të brendshëm dashakeqës 

o Mosfunksionim I sistemeve  
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o Gabimet e punonjësve  

o Punonjësit e përkohshëm ose më kontratë  

o Ofruesit e shërbimeve të treta  

o Zbatimi ligjor dhe ligjet  

o Të tjera 

Pyetje 12 A ka organizata juaj  një celës në menaxhimin e startegjisë që është i 

pavarur nga disa përdorime të ndryshme të kriptografisë brenda organizatës tuaj? 

o Po 

o Jo 
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