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Përmbledhje	ekzekutive	
	

Korrupsioni	në	Kosovë	mbetet	në	nivele	të	larta	dhe	shqetësuese,	si	për	qytetarët,	ashtu	edhe	për	bizneset.	
Janë	të	shumta	raportet	e	organizatave	vendore	e	ndërkombëtare	që	rendisin	korrupsionin	si	njërin	ndër	
problemet	më	akute	të	shoqërisë	kosovare.	Të	shumta	kanë	qenë	edhe	aktivitetet	dhe	qëndrimet	publike	
të	Odës	Ekonomike	Amerikane	në	Kosovë	për	nevojën	e	përpjekjeve	më	serioze	për	luftimin	e	korrupsionit	
nga	ana	e	institucioneve	përgjegjëse.		

Me	qëllim	 të	matjes	 së	percpetimit	 të	 bizneseve	mbi	korrupsionin,	 institucionet	në	 të	 cilat	 ai	 është	më	
shumë	i	pranishëm,	si	dhe	veprimet	që	ndërmerren	nga	ana	e	institucioneve	për	të	luftuar	korrupsionin,	
Oda	 Ekonomike	 Amerikane	 ka	 kryer	 një	 studim	 me	 214	 biznese	 të	 sektorëve	 të	 ndryshëm	 prirë	 nga	
bizneset	prodhuese	me	afër	35%,	pasuar	nga	bizneset	tregtare	me	rreth	30%,	shërbimet	profesionale	me	
20%,	të	teknologjisë	së	informacionit	me	6%,	ndërtimtarisë	me	rreth	5%	dhe	biznese	të	tjera.	Hulumtimi	
është	zhvilluar	në	kuadër	të	projektit	Luftimi	i	Korrupsionit	dhe	Etika	në	Biznes,	të	mbështetur	nga	Projekti	
i	Përkrahjes	së	Përpjekjeve	për	Luftimin	e	Korrupsionit	(SAEK)	të	Programit	të	Kombeve	të	Bashkuara	për	
Zhvillim	Ndërkombëtar	(UNDP).	

Bizneset	 e	 përfshira	 në	 hulumtim	 janë	 poashtu	 të	 madhësive	 të	 ndryshme,	 kjo	 matur	 në	 numrin	 e	
punonjësve	që	ata	punësojnë,	me	rreth	7.48%	të	respondentëve	që	punësojnë	mbi	250	punonjës,	27.10%	
që	 punësojnë	 nga	 51‐250	 punonjës,	 31.78%	 që	 punësojnë	 11‐50	 punonjës	 dhe	 33.64%	 që	 kanë	 1‐10	
punonjës.	

Për	sa	i	përket	shtirjes	gjeografike,	dominojnë	bizneset	që	seli	të	tyre	kanë	Prishtinën,	respektivisht	56%	e	
tyre,	pasuar	nga	Peja	me	12%,	Prizreni	dhe	Ferizaji	me	rreth	7.5%,	Gjilani	dhe	Mitrovica	me	3.7%,	Gjakova	
me	1.9%	dhe	të	gjitha	të	tjerat	me	rreth	8%.	

Hulumtimi	ka	gjetur	se	rreth	98%	e	bizneseve	e	vlerësojë	korrupsionin	në	Kosovë	si	problem	serioz,	me	
dallime	ndërmjet	atyre	që	e	shohin	si	problem	shumë	serioz,	dhe	një	pjese	më	të	vogël	që	nuk	shohin	arsye	
për	alarm.	Përqindja	e	atyre	që	megjithatë	janë	shprehur	se	korrupsioni	nuk	është	problem	edhe	aq	serioz	
është	pothuajse	inekzistente,	respektvisiht	2%.	Ndërsa	sa	i	përket	llojeve	të	korrupsionit,	75%	e	bizneseve	
të	anketuara	besojnë	se	në	Kosovë	ka	korrupsion	sistematik,	pasuar	nga	20%	të	tyre	që	konsiderojnë	se	në	
Kosovë	 ka	 korrupsion	 të	 nivelit	 sporadik.	 Vetëm	 3%	 e	 tyre	 besojnë	 se	 niveli	 i	 korrupsioni	 është	 i	
papërfillshëm.	

E	 meqë	 korrupsioni	 kërkon	 rrethana	 të	 caktuara	 të	 cilat	 mundësojnë	 zhvillimin	 e	 tij,	 sipas	 bizneseve	
faktorët	që	mundësojnë	korrupsionin	në	Kosovë	janë	sundimi	i	dobët	i	ligjit	dhe	zbatimi	i	mangët	i	ligjeve	
ekzistuese	(80.85%);	mungesa	e	vullnetit	politik	për	të	luftuar	këtë	dukuri	(71.28%);	pagat	e	vogla	dhe	
varfërinë	(31.91%)	dhe	infrastrukturën		jo	të	kompletuar	ligjore	(29.79%).	Në	këtë	aspekt	është	me	rëndësi	
të	theksohet	se	bizneset	rangojnë	nivelin	e	pagave	të	tretin	për	nga	faktorët	që	mundësojnë	korrupsionin	
në	vend.	

Sa	i	përket	efektivitetit	të	përpjekjeve	për	luftimin	e	korrupsionit,	54%	e	bizneseve	të	anketuara	besojnë	se	
shkalla	e	korrupsionit	ë	Kosovë	ka	mbetur	e	njejtë	krahasuar	me	pesë	vite	më	parë,	derisa	ka	edhe	të	tillë,	
rreth	 22%,	 që	 besojnë	 se	 shkalla	 e	 korrupsionit	 madje	 ka	 shënuar	 rritje.	 Një	 përqindje	 më	 e	 vogël	 e	
respondentëve,	 rreth	 13%	 besojnë	 se	 norma	 aktuale	 e	 korrupsionit	 ka	 shënuar	 rënie	 krahasuar	 me	
periudhën	e	para	pesë	viteve.	

Arsyet	që	duket	se	shtyejnë	bizneset	të	përfshihen	në	korrupsion	përputhen	me	thelbin	e	përkufizimit	të	
korrupsionit	e	që	është	krijimi	i	përfitimeve	personale	ose	biznesore	përmes	metodave	të	paligjshme.	Rreth	
75%	 e	 të	 anketuarve	 cekin	 nevojën	 e	 të	 pasurit	 të	 një	 trajtimi	 favorizues	 në	 procedura	 të	 hapura	
konkurruese	 si	 arsyen	 kryesore	 për	 përfshirje	 në	 korrupsion.	 Kjo	 pasuar	 nga	 60%	 e	 tyre	 që	 cekin	
përshpejtimin	e	procedurave	burokratike	si	arsyen	e	dytë	më	të	zakonshme.	

Sa	i	përket	nivelit	të	vetëdijes	për	mekanizmat	e	raportimit	të	korrupsionit,	bizneset	duket	se	janë	mirë	të	
informuara	 meqë	 rreth	 75%	 e	 tyre	 shprehen	 të	 informuara	 për	 mundësinë	 e	 raportimit	 anonim	 të	
korrupsionit	në	AKK.	
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Derisa	 perceptimin	 për	 prani	 të	 korrupsionit	 e	 kanë	 deklaruar	 një	 përqindje	 pothuajse	 e	 bizneseve	 të	
anketuara,	kjo	përqindje	është	për	gjysëm	më	e	vogël	kur	bëhet	fjalë	për	bizneset	që	në	fakt	janë	balafaquar	
me	korrupsion.	Ndërsa	kur	flitet	për	institucionet	ku	bizneset	janë	ballafaquar	më	së	shumti	me	korrupsion,	
bizneset	 rangojnë	 ministritë	 e	 linjës	 me	 rreth	 35%,	 pasuar	 nga	 ndërmarrjet	 publike,	 Administratën	
Tatimore	të	Kosovës	dhe	komunat,	si	dhe	Organin	e	Shqyrtimit	të	Prokurimit.	

Për	sa	i	përket	aktiviteteve	ku	korrupsioni	duket	se	është	më	i	pranishëm,	53%	e	të	anketuarve	besojnë	se	
korrupsioni	është	i	pranishëm	në	aktivitetet	e	prokurimit	publik,	ndërsa	një	shtesë	prej	35%	madje	besojnë	
se	 korrupsioni	 është	 shumë	 i	 pranishëm	 në	 prokurimin	 publik,	 që	 e	 ngrit	 përqindjen	 e	 bizneseve	 që	
ndërlidhin	korrupsionin	me	aktivitete	të	prokurimit	publik	në	88.	

Kur	flitet	për	raportimin	e	korrupsionit	është	jashtëzakonisht	shqetësuese	që	85%	e	bizneseve	të	anketuara	
nuk	kanë	raportuar	korrupsionin	në	organet	kompetente.	E	kur	flitet	për	arsyet	e	mosraportimit,	arsyeja	
kryesore	ka	të	bëjë	me	frikën	nga	hakmarrja	nga	institucioni	përkatës	në	të	ardhmen	(75%),	pasuar	nga	
mungesa	e	besimit	në	institucionet	gjyqësore	(72%)	dhe	mungesa	e	rezultateve	të	kënaqshme	në	luftimin	
e	korrupsionit	(58%).	E	duket	se	ngurrimit	për	raportim	të	korrupsionit	i	ka	kontribuar	edhe	mungesa	e	
efikasitetit	të	institucioneve	në	luftimin	e	korrupsionit,	meqë	42%	e	të	anketuarve	besojnë	se	insticionet	
nuk	kanë	qenë	aspak	efikase,	pasuar	nga	43%	e	tyre	që	shprehen	se	institucionet	nuk	kanë	qenë	shumë	
efikase	dhe	14%	që	besojnë	se	instititucionet	kanë	qenë	mesatarisht	efikase	në	luftimin	e	korrupsionit.	E	
kur	 flitet	 për	 besimin,	 është	 zhgënjyese	 e	 gjetura	 se	 36%	e	 respodentëve	 nuk	 kanë	 besim	në	 sistemin	
gjyqësor,	pasuar	nga	rreth	62%	që	kanë	besim	të	pjesshëm	në	institucione.	Mendim,	përafërsisht	i	njejtë,	
vlen	edhe	për	institucionet	e	tjera	të	zbatimit	të	ligjit,	të	cilat	sipas	35%	të	të	anketuarve	nuk	kanë	qenë	
aspak	efikase	në	luftimin	e	korrupsionit,	derisa	50%	e	tyre	besojnë	se	kanë	qenë	pak	efikase	në	luftimin	e	
korrupsionit.	

Lidhur	me	 pasojat	 e	 korrupsionit,	 79%	e	 bizneseve	 të	 anketuara	 besojnë	 se	 korrupsioni	 ka	 ndikim	në	
tërheqjen	e	investimeve	të	huaja	direkte.	Ndërsa	konsideratë	e	shtuar	për	korrupsionin	është	marrë	edhe	
gjatë	vendimeve	për	investime	të	brendshme	të	kompanive	që	tashmë	operojnë	në	Kosovë.	
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KAPITULLI	1	

Hyrje	
	

Për	vite	të	tëra,	niveli	i	lartë	i	korrupsionit	në	Kosovë	është	konsideruar	si	njëri	ndër	faktorët	më	me	ndikim	
në	parandalimin	e	zhvillimit	të	qëndrueshëm	të	Kosovës.	Korrupsioni	ndikon	jo	vetëm	në	abuzim	të	parave	
të	 tatimpaguesve,	 por	 edhe	 në	 shërbime	 jocilësore,	 trajtim	 të	 pabarabartë	 të	 qytetarëve	 e	 bizneseve,	
pasurim	të	paligjshëm	të	zyrtarëve	të	vendit	dhe	përkeqësim	të	vazhdueshëm	të	mirëqenies	së	qytetarëve.			

Siç	do	ta	përshkruante	Ambasadori	i	Shteteve	të	Bashkuara	të	Amerikës,	Gregory	T.	Delawie,	korrupsioni	
gërryen	 besimin	 publik,	 largon	 investimet	 e	 huaja	 direkte,	 dekurajon	 inovacionin	 dhe	 ndërmarrjen	 e	
rreziqeve	të	nevojshme	ashtu	që	bizneset	e	vogla	të	rriten,	dhe	ajo	që	është	më	e	keqja,	sipas	Ambasadorit	
Delawie,	korrupsioni	do	të	nxiste	të	rinjtë	e	talentuar	të	largohen	nga	vendi.	Ai	do	të	vlerësonte	se	disa	prej	
çështjeve	sistematike	që	dëmtojnë	rritjen	ekonomike	janë	çështjet	që	lidhen	me	pronat,	lejet	e	ndërtimit	
dhe	prokurimi	publik,	ndërsa	fuqizimi	i	sundimit	të	ligjit	është	esencial	për	luftimin	e	korrupsionit.		

Kosova	ka	 legjislacion	 të	avancuar	në	aspektin	e	raportimit	dhe	 luftimit	 të	korrupsionit,	por	si	edhe	në	
shumë	fusha	të	tjera	ka	ngecje	në	zbatimin	e	duhur	të	tij,	ashtu	që	të	mund	të	shiheshin	rezultatet	konkrete.	
Mungesa	e	rezultateve	në	anën	tjetër	dekurajon	qytetarët	dhe	bizneset	që	të	shfrytëzojnë	këta	mekanizma.	
Në	disa	tryeza	të	organizuara	nga	Oda	Ekonomike	Amerikane	me	qëllim	të	njoftimit	të	bizneseve	lidhur	me	
këta	mekanizma	ligjorë	dhe	institucionalë	e	me	përkrahjen	e	Projektit	të	UNDP	për	Përkrahje	të	Përpjekjeve	
për	Luftimin	e	Korrupsionit	(SAEK),	mungesa	e	motivimit	të	bizneseve	për	të	raportuar	korrupsionin	lidhej	
me	arsyetimin	se	nuk	ia	vlen	të	raportohet	meqë	institucionet	përgjegjëse	në	zinxhirin	e	luftimit	të	kësaj	
dukurie	nuk	marrin	masat	e	nevojshme	për	të	ndëshkuar	përgjegjësit.	Dhe	derisa	kjo	është	e	vërtetë	në	
shumë	aspekte,	mosndëshkueshmëria	nuk	duhet	të	inkurajojë	krijimin	e	një	kulture	të	tillë,	ku	qytetarët	
dhe	bizneset	rrinë	sylesh	para	krimit	e	korrupsionit.	Ky	në	fakt,	edhe	mund	të	jetë	qëllimi	i	atyre	që	kanë	
prirje	të	përfshihen	në	aktivitete	korrupsioni.	

Të	dhënat	e	hulumtimit	të	kryer	me	biznese	nga	Oda	Amerikane	rendisin	korrupsionin	si	problemin	e	dytë	
me	serioz	me	të	cilin	përballet	Kosova,	kjo	e	shprehur	si	shqetësim	nga	42.57%	e	respondentëve,	menjëherë	
pas	sistemit	 joefikas	gjyqësor	 i	cili	prin	në	 listën	e	problemeve	më	serioze	sipas	47.52%	të	biznesve	 të	
anketuara.	 Dhe	 nuk	 do	 mend	 që	 duke	 pasur	 parasysh	 rëndësinë	 që	 gjyqësori	 ka	 në	 dhënien	 e	 vulës	
përfundimtare	të	ndëshkimit	të	veprimeve	korruptive	dhe	të	akterëve	të	korruptuar,	atëherë	perceptimi	
dhe	prania	reale	e	korrupsionit	është	aq	e	lartë.	Problemet	e	tjera	serioze	me	të	cilat	përballet	vendi	mund	
të	shihen	në	tabelën	1.1.	në	vijim.	

Duke	 folur	 për	 korrupsionin	 si	 një	 sëmundje,	 Andrew	 Rusell,	 Përfaqësuesi	 Rezident	 i	 Programit	 për	
Zhvillim	të	Kombeve	të	Bashkuara	(UNDP)	do	të	thoshte	që	shoqëria	kosovare	paguan	një	çmim	të	lartë	
për	 këtë	 sëmundje.	 Ai	 do	 t’u	 bënte	 thirrje	 gazetarëve	 që	 përmes	 shkrimeve	 të	 tyre	 të	 ndihmonin	
nëçrrënjosjen	e	korrupsionit.	

Por	jo	vetëm	gazetarët,	por	të	gjithë	hisdearët	në	Kosovë	duhet	ta	kuptojnë	nevojën	e	përfshirjes	së	tyre	në	
luftën	 kundër	 korrupsionit.	 Të	 rinjtë	 për	 të	 drejtuar	 dhe	 mbrojtur	 të	 ardhmen	 e	 tyre,	 pleqtë	 për	 një	
mirëqenie	më	të	lartë,	studentët	për	edukim	më	cilësor,	punonjësit	për	respektim	të	të	drejtave	të	tyre,	e	
bizneset	për	trajtim	të	barabartë.	

Kur	flasim,	për	bizneset,	duhet	potencuar	se	ata	kanë	mundësi	shtesë	që	përmes	përmirësimit	të	akteve	të	
brendshme	qeverisëse,	 t’i	 thonë	jo	korrupsionit,	duke	refuzuar	të	përfshihen	në	veprime	që	u	sigurojnë	
përfitime	të	shpejta,	por	që	cenon	sigurinë	dhe	funksionimin	e	mirëfilltë	të	tyre	në	periudhë	afatgjatë.	
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Figura	1.1.	Problemet	më	serioze	me	të	cilat	përballet	Kosova	sipas	bizneseve	

	

Sa	i	përket	arsyetimeve	se	nuk	ia	vlen	të	raportohet	korrupsioni,	duhet	rikujtuar	që	janë	me	dhjetra	raste	
të	 zyrtarëve	 të	 pezulluar,	 larguar	 e	 arrestuar	 për	 veprime	 korruptive	 përgjatë	 viteve	 të	 fundit	 në	
institucione	me	të	cilat	bizneset	përballen	më	së	shpeshti	si	Administrata	Tatimore	e	Kosovës,	Dogana	e	
Kosovës,	Inspektorati	i	Punës,	etj.	Rastet	si	këto,	edhe	pse	në	shumicën	e	rasteve	nuk	marrin	epilogun	e	
duhur,	janë	dëshmi	e	vlefshme	se	ia	vlen	të	raportohet	korrupsioni;	se	ia	vlen	të	marrim	përgjegjësitë	që	na	
takojnë.	Për	më	tepër,	më	e	keqe	se	mosndëshkueshmëria	sot,	do	të	ishte	krijimi	i	kulturës	së	tolerancës	së	
korrupsionit	nesër.		

Nën	"tjetër"	zgjedhja	më	e	shpeshtë	e	dhënë	nga	respondentët	është	fuqia	jo	e	kualifikuar	punëtore	dhe	
hendeku	i	madh	i	shkathtësive,	si	sfidat	më	të	mëdha	me	të	cilat	ballafaqohet	Kosova.	
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KAPITULLI	2	

Njohuritë	e	bizneseve	mbi	korrupsionin	dhe	
format	e	tij	në	Kosovë	

	

Kur	flitet	mbi	njohuritë	e	bizneseve	në	Kosovë	mbi	dëmet	dhe	pasojat,	por	edhe	shtrirjen	e	korrupsionit	
duket	 se	 janë	 mjaft	 të	 mëdha.	 Rezultatet	 e	 hulumtimit	 sugjerojnë	 se	 bizneset	 kanë	 një	 vetëdije	 të	
kënaqshme	përsa	i	përket	mekanizmave	institucionalë	për	raportimin	dhe	luftimin	e	korrupsionit.		

Duke	qenë	hisedarë	të	rëndësishëm,	mbi	të	cilët	rëndojnë	implikime	të	shumta	si	rezultat	i	pranisë	së	lartë	
të	 korrupsionit,	 ata	 duket	 se	 kanë	 njohuri	 të	 madhe	 edhe	 për	 sa	 i	 përket	 formave	 përmes	 të	 cilave	
korrupsioni	zë	vend	në	Kosovë,	por	edhe	institucioneve	në	të	cilat	ai	është	më	i	pranishëm.	Për	sa	i	përket	
pasojave	 të	korrupsionit,	 dhe	nivelit	 të	 seriozitetit	 të	korrupsionit	 si	 çështje	problematike,	mbi	70%	të	
bizneseve	të	anketuara	pohojnë	se	korrupsioni	është	problem	shumë	serioz,	kjo	pasuar	me	rreth	28%	të	të	
anketuarve	që	besojnë	se	korrupsioni	është	serioz,	mirëpo	jo	në	përmasa	alarmante.		

Në	përgjithësi,	nga	hulumtimi	rezulton	se	98%	e	bizneseve	pranojnë	se	korrupsioni	është	problem	serioz.	
Derisa	në	njërën	anë	nuk	ka	as	edhe	një	biznes	të	vetëm	të	anketuar	i	cili	mendon	se	korrupsioni	është	
pothuajse	i	papranishëm	në	Kosovë,	ose	të	tillë	që	janë	të	painformuar	lidhur	me	praninë	e	korrupsionit,	
në	anën	tjetër,	është	një	përqindje	e	vogël	e	bizneseve,	respektivisht	2%	e	tyre	që	besojnë	se	korrupsioni	
nuk	përbën	edhe	problem	aq	serioz,	ashtu	siç	mund	të	shihet	në	figurën	2.1.	më	poshtë.	

	

	

Figura	2.1.	Niveli	i	seriozitetit	të	korrupsionit	si	problem	në	Kosovë	

	

Meqë	ka	një	të	kuptuar	pothuajse	absolut	për	sa	i	përket	seriozitetit	të	lartë	të	problemit	të	korrupsionit,	
bizneset	 janë	 shprehur	 goxha	 të	 bindura	 përkitazi	 me	 këtë.	 Rreth	 3/4	 e	 bizneseve	 të	 anketuara	 kanë	
shprehur	 bindjen	 se	 në	 Kosovë	 ka	 korrupsion	 sistematik,	 pasuar	 nga	 rreth	 20%	 të	 tyre	 që	 besojnë	 se	
korrupsioni	në	Kosovë	është	i	nivelit	sporadik.	Ky	dallim	mund	të	lidhet	me	edhe	natyrën	dhe	veprimtarinë	
e	bizneseve,	meqë	një	pjesë	e	tyre	mund	të	kenë	përballje	më	të	rrallë	me	institucionet	të	cilat	konsiderohen	
si	institucione	me	prirje	më	të	lartë	për	korrupsion.	

Një	pjesë	fare	e	vogël	e	të	anketuarve,	respektivisht	3%	e	tyre	besojnë	se	shkalla	e	korrupsionit	është	e	
papërfillshme,	përqindje	kjo	e	njëjtë	me	ato	biznese	që	nuk	kanë	njohuri	për	 formën	e	korrupsionit	në	
Kosovë.	Përqindja	e	vogël	e	grupit	që	nuk	kanë	njohuri	për	formën	e	korrupsionit	është	dëshmi	shtesë	e	
asaj	që	tashmë	u	tha	më	sipër	se	niveli	i	vetëdijes	së	bizneseve	që	operojnë	në	Kosovë	përkitazi	me	praninë	
dhe	format	e	korrupsionit	është	goxha	i	lartë.	
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Figura	2.2.	Llojet	e	korrupsionit	në	Kosovë	

	

Korrupsioni	ndodh	për	shkak	të	individëve	të	cilët	synojnë	që	të	maksimizojnë	përfitimet	e	biznesit	ose	ato	
personale	përmes	metodave	ilegale,	sidoqoftë	në	mënyrë	që	këto	aktivitete	korruptive	të	ndodhin,	duhet	
të	 ekzistojnë	 rrethana	 të	 caktuara	 të	 cilat	 nuk	 parandalojnë	 këta	 individë	 nga	 kryerja	 e	 veprimeve	
korruptive.	 Kur	 flitet	 për	 këto	 rrethana,	 përkatësisht	 faktorët	 që	mundësojnë	 zhvillimin	 e	 aktiviteteve	
korruptive	në	Kosovë,	shumica	dërmuese	e	bizneseve,	konkretisht	80.85%	e	tyre	emërtojnë	sundimin	e	
dobët	 të	 ligjit	 dhe	 zbatimin	 e	 mangët	 të	 legjislacionit	 si	 faktorin	 dominues	 që	 mundëson	 lulëzimin	 e	
korrupsionit.	Ky	faktor	rezulton	të	jetë	gjerësisht	i	cekur	si	faktor	kyç	që	ndihmon	në	prani	më	të	madhe	të	
korrupsionit	 edhe	 sipas	 organizatave	 të	 shoqërisë	 civile,	 por	 edhe	 të	 organizatave	 ndërkombëtare	 e	
përfaqësive	 diplomatike	 në	 Kosovë.	 Kjo	 e	 pasuar	 me	 një	 faktor	 tjetër	 të	 rëndësishëm	 i	 cili	 rëndom	
përmendet	si	faktor	që	mundëson	zhvillimin	e	aktiviteteve	korruptive	në	Kosovë,	e	që	është	mungesa	e	
vullnetit	politik	për	luftimin	e	korrupsionit.	Ky	faktor	konfirmohet	edhe	nga	ana	e	71.28%	të	bizneseve	të	
anketuara.	Në	mesin	e	 faktorëve	 të	 tjerë	që	motivojnë	ata	që	synojnë	përfitime	 ilegale	 të	përfshihen	në	
korrupsion,	 bizneset	 e	 anketuara	 përmendin:	 Pagat	 e	 vogla	 dhe	 varfërinë	 (31.91%	 e	 të	 anketuarve);	
Infrastruktura	e	pakompletuar	ligjore	(29.79%);	dhe	Pasiguria	politike	(14.89%).	

Organizatat	e	shoqërisë	civile	vazhdimisht	kanë	fajësuar	liderët	dhe	institucionet	e	vendit	për	mungesë	të	
vullnetit	politik	për	luftimin	e	korrupsionit,	gjë	që	rezulton	në	përpjekje	joserioze,	dhe	mosfunksionim	të	
duhur	të	këtyre	përpjekjeve	në	të	gjitha	hallkat	e	luftimit	të	tij.	Për	sa	i	përket	të	dhënave	të	sipërcekura	e	
të	paraqitura	në	figurën	2.3.	më	poshtë,	është	 interesant	të	nënvizohet	se	më	pak	se	1/3	e	bizneseve	të	
anketuara	besojnë	se	pagat	e	vogla	dhe	varfëria	mundësojnë	korrupsionin	në	Kosovë.	Në	këtë	aspekt	duket	
se	ka	një	shpërputhje	ndërmjet	rritjes	së	nivelit	të	pagave,	posaçërisht	në	sektorin	publik,	dhe	normës	së	
korrupsionit,	meqë	që	nga	viti	2011	e	tutje,	në	Kosovë	ka	pasur	rritje	të	vazhdueshme	të	pagave,	derisa	
perceptimi	për	prani	të	korrupsionit	ka	qenë	pothuajse	 i	njëjtë,	ose	me	përmirësim	fare	të	vogël,	nëse	i	
referohemi	raportit	të	Transparency	International	të	publikuar	në	vitin	2018.	

Se	progresi	në	luftimin	e	korrupsionit	ka	qenë	i	mangët	konfirmohet	edhe	nga	anketimi	i	bizneseve,	13%	e	
të	cilave	besojnë	se	në	pesë	vitet	e	fundit,	niveli	i	korrupsionit	është	zvogëluar.	Nga	sa	mund	të	shihet	në	
figurën	2.4.	më	poshtë,	gjysma	e	bizneseve	të	anketuara,	rreth	55%	e	tyre,	besojnë	se	niveli	i	korrupsionit	
në	pesë	vitet	e	fundit	ka	qenë	i	njejtë,	ndërsa	një	përqindje	sinjifikante	e	tyre,	respektivisht	22%,	madje	
besojnë	se	niveli	i	korrupsionit	është	rritur	në	pesë	vitet	e	fundit.	Vetëm	11%	e	tyre	janë	deklaruar	se	nuk	
kanë	informata	ose	dijeni	përkitazi	me	shkallën	e	korrupsionit	në	Kosovë	nga	viti	2012‐2017.	
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Figura	2.3.	Faktorët	që	mundësojnë	korrupsionin	në	Kosovë	

Figura	2.4.	Shkalla	e	korrupsionit	në	Kosovë	krahasuar	me	5	vite	më	parë	

Të	gjetura	mjaft	interesante	janë	bërë	edhe	përkitazi	me	konstantimet	për	praninë	e	formave	të	ndryshme	
të	korrupsionit.	Në	këtë	aspekt,	është	nepotizmi	dhe	klientelizmi	ajo	e	cila	dominon	bindshëm	si	formë	e	
korrupsionit	në	Kosovë,	me	53%	të	të	anketuarve,	pasuar	me	36%	të	tyre	që	poashtu	dakordohen	me	këtë	
konstatim.	Gati	gjysma	e	bizneseve	të	anketuara,	respektivisht	47%	e	tyre	pajtohen	se	një	formë	tjetër	e	
korrupsionit	është	përshtatja	e	tenderëve	për	favorizimin	e	palëve	të	caktuara,	respektivisht	46%	e	tyre	që	
pajtohen	fuqishëm	lidhur	me	këtë	konstatim.	E	njejtë	është	përqindja	e	atyre	bizneseve	që	pajtohen	me	
konstatimin	 se	 formë	 tjetër	 kyçe	 e	 pranisë	 së	 korrupsioit	 është	 mosdeklarimi	 i	 konfliktit	 të	 interesit.	
Keqpërdorimi	i	pasurisë	publike	është	shprehur	poashtu	si	formë	tjetër	e	korrupsionit	në	Kosovë,	ku	48%	
kanë	deklaruar	pajtim	të	fuqishëm	me	këtë	konstatim,	pasuar	me	43%	të	tyre	që	poashtu	janë	deklaruar	
pajtim	me	këtë	konstatim.	Nëse	flasim	për	mitodhënien,	43%	e	biznesve	të	anketuara	pajtohen	se	kjo	formë	
e	 korrupsionit	 është	 e	 shprehur	 në	 Kosovë,	 pasuar	 nga	 33%	 e	 tyre	 që	 në	 këtë	 aspekt	 kanë	 bindje	 të	
fuqishme.	 Të	 gjeturat	 e	 tjera	 lidhur	 me	 perceptimin	 e	 bizneseve	 përkitazi	 me	 format	 e	 ndryshme	 të	
korrupsionit	në	Kosovë	janë	paraqitur	në	figurën	2.5a.	në	vijim.	
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Figura	2.5a.	Darkordimi	me	konstatimet	për	praninë	e	formave	të	ndryshme	të	korrupsionit	

 
Për	të	krijuar	një	pasqyrë	më	të	qartë	mbi	llojet	e	korrupsionit	që	bizneset	besojnë	janë	më	shumë	prezente	
në	Kosovë,	përgjigjen	në	këtë	pyetje	janë	kodifikuar	për	të	nxjerrë	një	mesatare	të	ponderuar	(pajtohem	
fuqishëm=5,	 pajtohem=4,	 pajtohem	 pjesërisht=3	 dhe	 kështu	 me	 radhë).	 Rezultatet	 janë	 pasqyruar	 në	
figurën	 2.5b	 dhe	 tregojnë	 një	 ngjarje	 të	 njejtë	 me	 situatën	 e	 përshkruar	 më	 lartë,	 ku	 neputizmi	 dhe	
klientelizmi	duken	si	llojet	më	të	shpeshta	të	korrupsionit.	

	

	

Figura	2.5b.	Darkordimi	me	konstatimet	për	praninë	e	formave	të	ndryshme	të	
korrupsionit	(mesatare	e	ponderuar)	

 
Derisa	më	sipër	u	ceken	faktorët	që	mundësojnë	korrupsionin	në	Kosovë,	është	me	rëndësi	të	analizohen	
edhe	arsyet	që	sipas	vetë	bizneseve	shtyejnë	vetë	bizneset	të	përfshihen	në	aktivitete	të	kundërligjshme	
korruptive.	 Rreth	 74.47%	 e	 bizneseve	 të	 anketuara	 pohojnë	 se	 ajo	 që	 shtyen	 bizneset	 të	 rrezikojnë	
përballjen	me	ligjin	dhe	sanksionet	e	mundshme	penale,	është	dëshira	për	të	pasur	trajtim	favorizues	në	
ndonjë	procedurë	të	hapur	konkurruese.	Pas	kësaj,	duket	se	dëshira	për	përshpejtimin	e	ndonjë	procedure	
burkoratike	 renditet	 si	 arsye	 tjetër	 pse	 bizneset	 pranojnë	 ose	 shprehen	 të	 gatshme	 të	 përfshihen	 në	
korrupsion.	Kjo	së	paku,	e	konfirmuar	nga	59.57%	e	bizneseve	të	anketuara.	Rreth	45%	e	bizneseve	besojnë	
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se	arsye	tjetër	e	rëndësishme	është	nevoja	për	të	pasur	qasje	në	një	shërbim	të	caktuar,	pasuar	nga	rreth	
44%	 e	 tyre	 që	mendojnë	 se	 korrupsioni	 përdoret	 si	 mjet	 për	 shmangien	 e	 ndonjë	 gjobe.	 Nën	 "tjetër"	
respondentët	theksojnë	se	bizneset	mund	të	nxiten	të	përfshihen	në	korrupsion	për	të	gjetur	zgjidhje	për	
probleme	 të	ndryshme	me	 të	 cilat	mund	 të	 ballafaqohen	gjatë	 afarizmit	 të	 tyre.	Pavarësisht	arsyeve	 të	
sipërcekura,	 e	 të	 paraqitura	 në	 formë	 grafike	 edhe	 në	 figurën	 2.6.	 në	 vijim,	 ajo	 që	 është	 emërues	 i	
përbashkët	 i	 të	 gjitha	 këtyre	 arsyeve,	 është	 thelbi	 i	 përkufizimit	 të	 korrupsionit	 që	 u	 cek	 në	 pjesët	 e	
mëhershme	 të	 këtij	 studimi,	 e	 që	 është	 krijimi	 i	 përfitimeve	 personale	 ose	 biznesore	 përmes	 rrugëve	
joligjore.		

Situata,	sidoqoftë,	duket	se	është	më	serioze	se	sa	perceptohet	nga	bizneset.	Shfrytëzimi	i	korrupsionit	për	
trajtim	favoruzues	në	procedura	të	hapura	konkurruese,	për	sigurim	të	qasjes	në	shërbime	të	caktuara	(të	
cilat	 do	 të	duheshin	 parë	 si	 shërbime	 të	mirëqena	nga	 institucionet),	 ose	 edhe	përshpejtimin	 e	ndonjë	
procedure	burokratike,	sugjeron	se	do	të	ketë	biznese	të	tjera	në	vend	të	cilat	do	të	vihen	në	pozitë	më	
inferiore,	ose	të	pafavorshme	(padrejtësisht	dhe	paligjshëm),	pavarësisht	se	funksionimi	i	ekonomisë	së	
lirë	të	tregut	dhe	shmangia	e	diskriminimit,	është	detyrim	kushtetues	që	ngarkon	institucionet	e	Kosovës.	
Krijimi	 i	 një	 terreni	 të	 barabartë	 të	 lojës,	 për	 të	 gjithë	 hisedarët	 afaristë,	 është	 theksuar	 si	 kërkesë	 e	
vazhdueshme	në	shumë	 thirrje	 të	organizatave	vendore	që	përfaqësojnë	edhe	 interesat	e	biznesve,	por	
edhe	të	organizatave	të	shoqërisë	civile,	e	atyre	ndërkombëtare.	Në	situatë	të	tillë,	prospektet	e	rritjes	të	
bizneseve	 të	vogla,	por	edhe	 tërheqjes	së	 investimeve	 të	huaja	direkte,	 janë	pothuajse	 inekzistente.	Një	
tregues	 i	 rëndësishëm	 i	 kësaj	 është	 se	 norma	 e	 investimeve	 të	 huaja	 direkte	 ka	 shënuar	 rënie	 të	
vazhdueshme	nga	viti	2008	e	tutje.	Ndërsa	është	edhe	struktura	e	investimeve	të	huaja,	ajo	që	lë	shumë	për	
të	dëshiruar	në	aspekt	të	zhvillimit	të	qëndrueshëm	ekonomik.	

	

	

Figura	2.6.	Arsyet	pse	bizneset	përfshihen	në	korrupsion	

	

Kur	 flitet	 për	 nivelin	 e	 vetëdijësimit	 lidhur	 me	 mënyrat	 dhe	 mekanizmate	 raportimit	 të	 korrupsionit,	
hulumtimi	gjen	se	bizneset	kanë	njohuri	të	kënaqshme.	Për	ilustrim,	shumica	e	respondentëve	në	anketë	
raportojnë	të	kenë	pasur	njohuri	se	bizneset	dhe	qytetarët	kanë	mundësi	të	raportojnë	rastet	e	ballafaquara	
në	fushën	e	korrupsionit	pranë	Agjencisë	Kundër	Korrupsionit	(AKK)	në	mënyrë	anonime.	Vetëm	26%	e	
respondentëve	tregojnë	se	nuk	kanë	ditur	për	ekzistimin	e	një	mundësie	të	tillë.	Raportimi	anonim	i	rasteve	
duhet	 të	promovohet	më	 tej,	në	mënyrë	që	 të	stimulohen	palët	që	 të	 raportojnë	rastet,	 sidomos	në	ato	
rrethana	kur	bizneset	hezitojnë	nga	frika	e	hakmarrjes	nga	institucioni	në	të	ardhmen.	Frika	nga	hakmarrja,	
me	të	drejtë,	arsyetohet	edhe	me	mungesën	e	masave	ndëshkimore	ndaj	zyrtarëve	(pavarësisht	pozitave	
që	mbajnë)	të	përfshirë	në	aktivitete	korruptive.	
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Figura	2.7.	Vetëdija	lidhur	me	raportimin	anonim	të	korrupsionit	në	AKK	

	

Për	 të	 gjitha	 të	 gjeturat	 e	 mësipërme	 të	 hulumtimit,	 bizneset	 duket	 se	 kanë	 burime	 të	 besueshme	 të	
informative,	meqë	percpetimin	e	tyre	ato	e	bazojnë	kryesisht	në	përvojat	e	miqve	dhe/ose	partnerëve	të	
tyre,	por	edhe	të	përvojave	personale.	Në	këtë	aspekt,	rreth	73%	e	tyre	cekin	përvojat	e	miqve	dhe/ose	
partnerëve	të	tyre	si	burim	të	informative	në	të	cilat	bazohet	vlerësimi	për	nivelin	e	korrupsionit,	pasuar	
nga	53.19%	e	bizneseve	të	anketuara	që	kanë	pasur	përvojë	personale.		

Në	anën	tjetër,	 janë	raportimet	e	medieve	(rreth	41.5%),	raportet	e	organizatave	ndërkombëtare	(rreth	
40%)	dhe	raportet	e	organizatave	vendore	(rreth	30%	që	përbëjnë	burim	të	rëndësishëm	të	informatave	
për	krijimin	e	perceptimin	të	bizneseve	mbi	korrupsionin	në	Kosovë.	Megjithatë,	nga	hulumtimi	rezulton	
se	 ka	 hapësirë	 për	 rritjen	 e	 rolit	 të	 medieve	 dhe	 organizatave	 vendore	 në	 raportimin	 e	 korrupsionit,	
posaçërisht	duke	e	ditur	 se	 luftimi	 i	 aktiviteteve	 të	paligjshme	si	 korrupsioni	është	 “detyrë	 shtëpie”	që	
duhet	kryer	nga	institucionet	e	vendit	dhe	shoqëria	e	Kosovës	në	përgjithësi.	

	

	

Figura	2.8.	Informatat	në	të	cilat	bazohet	vlerësimi	për	nivelin	e	korrupsionit	

	

E	kur	 flitet	për	perceptimin	mbi	praninë	e	korrupsionit	në	 institucione	 të	ndryshme	publike	veç	e	veç,	
bizneset	 mendojnë	 se	 korruptioni	 është	 shumë	 i	 pranishëm	 në	 institucione	 si:	 Gjykata	 (rreth	 40%),	
Prokuroria	(mbi	30%),	Organi	Shqyrtues	i	Prokurimit	(rreth	30%),	si	dhe	kompanitë	publike	(rreth	29%).	
Perceptimi	i	tillë	është	për	çdo	keqardhje,	duke	e	ditur	se	të	trija	këto	institucione	luajnë	rol	të	rëndësishëm	
në	administrimin	dhe	vendosjen	e	drejtësisë.	Perceptimi	kaq	negativ	për	këto	 institucione	mund	të	 jetë	
edhe	rezultat	i	nivelit	të	ulët	të	besimit	që	bizneset	kanë	për	to.		
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E	mungesa	e	besimit,	 sugjeron	dekurajim	 të	mundshëm	të	bizneseve	për	raportimin	e	korrupsionit	 tek	
institucionet	përkatëse.	Në	këtë,	pashmangshëm	kanë	ndikuar	edhe	veprimet	joefikase	ndaj	të	përfshirëve	
në	korrupsion.	

Sa	i	përket	institucioneve	ku	bizneset	besojnë	se	korrupsioni	nuk	është	aspak	i	pranishëm,	ato	renditen	si	
në	vijim:	Agjencia	e	Regjistrimit	të	Bizneseve	(30%),	Dogana	e	Kosovës	(10%),	Kuvendi	i	Kosovës	(10%),	
Zyra	e	Presidentit	(10%),	dhe	Administrata	Tatimore	e	Kosovës	(rreth	7%).Duke	i	ditur	reformat	që	ka	
ndërmarrë	Agjencia	për	Regjistrimin	e	Bizneseve	që	funksionon	në	kuadër	të	Ministrisë	së	Tregtisë	dhe	
Industrisë	 në	 aspekt	 të	 reduktimin	 të	 procedurave	 administrative	 dhe	 burokratike	 për	 regjistrimin	 e	
bizneseve,	 nuk	 është	 i	 rastësishëm	 një	 vlerësim	 kaq	 pozitiv	 nga	 ana	 e	 bizneseve	 për	 mospraninë	 e	
korrupsionit	në	këtë	agjenci.	

Me	përqindje	dukshëm	më	të	vogël	se	korrupsioni	nuk	është	i	pranishëm	janë	vlerësuar	institucionet	si	
Organi	Shqyrtues	i	Prokurimit	(2%),	Prokurori	(rreth	3%),	dhe	ministritë	e	linjës	(rreth	3%).	

	

	

Figura	2.9a.	Perceptimi	mbi	praninë	e	korrupsionit	në	institucionet	e	ndryshme	

 
Për	të	krijuar	një	pasqyrë	më	të	qartë	mbi	vlerësimin	e	biznese	sa	i	përket	pranisë	së	korrupsionit,	figura	
2.9b	tregon	mesataren	e	ponderuar	të	rezultateve	duke	ndjekur	logjikën	e	njejtë	të	kodifikimit	si	në	figurën	
2.5b.	Kjo	edhe	njëherë	vërteton	se	prania	e	korrupsionit	perceptohet	të	jetë	më	e	lartë	në	sektor	gjyqësor.	

 

Figura	2.9b.	Perceptimi	mbi	praninë	e	korrupsionit	në	institucionet	e	
ndryshme	(mesatare	e	ponderuar)	
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Bizneseve	të	anketuara	u	është	kërkuargjithashtu	që	të	japin	vlerësimin	e	tyre	për	nivelin	e	transparencës	
në	 disa	 institucione	 të	 ndryshme	 në	 vend.	 Rezultati	 tregon	 që	 bizneset	 vlerësojnë	 transparencën	 në	
institucione	 gjyqësore	 si	 tejet	 të	 ulët	 (2.39	nga	 5),	 gjë	 që	 u	 dëshmua	edhe	me	notimin	 e	 ulët	 të	 dhënë	
paraprakisht	për	besueshmërinë	ndaj	këtyre	institucioneve.	Si	palë	kyçe	në	luftimin	e	korrupsionit	në	vend,	
padyshim	se	ky	rezultat	është	tejet	dekurajues,	dhe	kjo	padyshim	ndikon	edhe	në	nivelin	e	besimit	dhe	
gatishmërisë	së	tyre	për	të	raportuar	aktivitetet	e	korrupsionit,	por	pashmangshëm	se	një	vlerësim	i	tillë	
ndikon	edhe	në	perceptimin	e	biznesve	përkitazi	me	nivelin	e	efikasitetit	të	institucioneve,	e	posaçërisht	
atyre	që	 janë	 të	ngarkuara	me	zbatimin	e	 ligjit,	në	 luftimin	e	korrupsionit,	 siç	do	 të	mund	 të	 shihet	në	
kapitullin	4.	Poashtu	bizneset	kanë	vlerësim	shumë	negativ	edhe	për	kompanitë	publike,	prokurorinë	dhe	
Organin	 Shqyrtues	 të	 Prokurimit.	 Në	 anën	 tjetër,	 bizneset	 kanë	 vlerësim	 të	 lartë	 të	 transparencës	 për	
Agjencinë	e	Regjistrimit	të	Bizneseve.	

	

	

Figura	2.10.	Vlerësimi	i	institucioneve	në	aspekt	të	transparencës	
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KAPITULLI	3	

Ballafaqimi	me	korrupsionin	
	
	

Hulumtimi	 megjithatë	 gjen	 se	 ka	 një	 shpërputhje	 të	 dukshme	 ndërmjet	 normave	 të	 perceptimit	 për	
korrupsion	 dhe	 ballafaqimit	 aktual	 me	 korrupsionin.	 Nga	 gjithsejtë	 94	 biznese	 që	 kanë	 pranuar	 të	
përgjigjen	në	këtë	pyetje,	vetëm	48%	e	tyre	kanë	raportuar	të	jenë	ballafaquar	me	korrupsion	aktual	gjatë	
veprimtarisë	së	tyre.		

Lloji	më	 i	 shpeshtë	 i	korrupsionit	 i	 rapotuar	nga	ana	e	 respondentëve	është	mitomarrja,	përcjellur	nga	
zhvatja,	neputizmi	dhe	konfilkti	i	interesit.	Shumë	nga	të	anketuarit	kanë	treguar	se	korrupsionin	e	kanë	
hasur	gjatë	procedurave	të	prokurimit	publik,	gjë	që	nuk	përbënë	ndonjë	risi,	meqë	shpeshherë	është	folur	
që	ka	një	ndërlidhje	të	natyrshme	ndërmjet	korrupsionit	dhe	prokurimit	publik,	ndërsa	në	të	njejtën	kohë,	
secila	reformë	e	nisur	në	legjislacionin	ose	praktikën	e	prokurimit	publik,	është	arsyetuar	me	nevojën	e	
shtimit	të	transparencës,	eliminimit	të	parregullsive,	e	rrjedhimisht	edhe	të	luftimit	të	korrupsionit.	

	

	

Figura	3.1.	A	keni	hasur	ndonjëherë	në	korrupsion	

	

Kompanitë	të	cilat	kanë	raportuar	se	janë	ballafaquar	me	korrupsion	drejtpërdrejtë,	janë	pyetur	për	edhe	
përkitazi	me	institucionet	tek	të	cilat	kanë	hasur	në	korrupsion,	ku	opsioni	më	i	shpeshtë	i	zgjedhur	është	
"ministritë	 e	 linjës"	 në	 34%	 të	 rasteve,	 përcjellë	 nga	 ndërmarrjet	 publike	 me	 rreth	 32%.	 Opsione	 të	
zgjedhura	 më	 shpesh	 nga	 ana	 e	 biznesve	 të	 anketuara	 përfshijnë	 edhe	 komunat	 dhe	 Administratën	
Tatimore	 e	 Kosovës,	 përderisa	 shumë	 pak	 respondentë	 kanë	 potencuar	 ekzistimin	 e	 korrupsionit	 në	
institucione	si	Kuvendi,	Zyra	e	Presidentit	apo	Agjencia	për	Regjistrim	të	Bizneseve.		

Shqetësues	mbetet	fakti	se	më	shumë	se	20%	e	respondentëve	kanë	treguar	për	ballafaqimin	e	korrupsionit	
në	gjykata,	institucione	këto	të	cilave	u	është	besuar	lufta	e	këtij	fenomeni,	e	kjo	korrespondon	edhe	më	të	
gjeturat	e	cekura	në	pjesë	të	mësipërme	të	këtij	studimi.	
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Figura	3.2.Institucionet	në	të	cilat	bizneset	kanë	hasur	në	korrupsion	

	

Duke	 pasur	 parasysh	 se	 një	 pjesë	 e	 madhe	 e	 buxhetit	 të	 Republikës	 së	 Kosovës	 shpenzohet	 përmes	
aktiviteteve	të	prokurimit	publik,	respondentët	janë	pyetur	edhe	për	perceptimin	e	tyre	për	prezencën	e	
korrupsionit	në	aktivitete	të	kësaj	natyre.	një	pjesë	jashtëzakonisht	e	madhe	e	respondentëve	apo	88%	e	
tyre,	përgjithësisht	mendojnë	 se	korrupsioni	është	 i	 pranishëm	apo	shumë	 i	pranishëm.	E	 shprehur	në	
terma	 specifikë,	 53%	 e	 bizneseve	 të	 anketuara	 kanë	 shprehur	 besimin	 e	 tyre	 se	 korrupsioni	 është	 i	
pranishëm	në	aktivitete	të	prokurimit	publik,	ndërsa	35%	e	bizneseve	besojnë	se	korrupsioni	është	shumë	
i	pranishëm	në	prokurimin	publik.		

Në	anën	 tjetër,	një	përqindje	pothuajse	e	papërfillshme	e	 të	anketuarve,	 respektivisht	vetëm	3%	e	 tyre	
thonë	 se	 korrupsioni	 është	 rrallëherë	 i	 pranishëm	 ose	 nuk	 është	 i	 pranishëm	 fare	 në	 aktivitetet	 e	
prokurimit	publik.	Kjo	e	gjetur	dëshmon	se	lufta	kundër	korrupsionit	lidhet	ngushtë	edhe	me	adresimin	e	
problemeve	të	shumta	të	cilat	kompanitë	raportojnë	në	aktivitete	të	prokurimit	publik.	Më	pak	se	10%	e	
bizneseve	të	anketuara	janë	shprheur	se	nuk	kanë	njohuri	lidhur	me	praninë	e	korrupsionit	në	aktivitete	
të	prokurimit,	e	kjo	mund	të	sqarohet	me	faktin	se	disa	prej	bizneseve	nuk	konkurrojnë	fare	për	kontrata	
publike,	e	rrjedhimisht	edhe	nuk	kanë	ndonjë	njohuri	apo	përvojë	personale	në	këtë	aspekt.	

	

	

Figura	3.3.	Prania	e	korrupsionit	në	aktivitetet	e	prokurimit	publik	
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KAPITULLI	4	

Raportimi	dhe	luftimi	i	korrupsionit	
 
	

Një	e	dhënë	tejet	dekurajuese	është	fakti	se	nga	kompanitë	të	cilat	janë	ballafaquar	me	korrupsion,	vetëm	
15%	e	tyre	pohojnë	se	kanë	raportuar	ato	raste	tek	organet	kompetente.	Kjo	shton	rrezikun	që	ky	fenomen	
të	llogaritet	si	dukuri	normale	në	shoqëri	dhe	si	e	tillë	duhet	të	merret	si	e	dhënë	tejet	shqetësuese.	Sektori	
privat	 duhet	 të	 vetëdijësohet	 dhe	 të	 nxitet	 që	 të	 raportojnë	 të	 gjitha	 rastet	 e	 korrupsionit	 me	 të	 cilat	
ballafaqohen.	

	

	

Figura	4.1.	A	kanë	raportuar	bizneset	korrupsionin	në	organet	kompetente	

	

Bazuar	në	numrin	e	kufizuar	të	respondentëve	të	cilët	njoftojnë	për	raste	të	raportuara	të	korrupsionit,	
adresa	 më	 e	 shpeshtë	 e	 raportimit	 të	 rasteve	 del	 të	 jetë	 pikërisht	 institucioni	 tek	 i	 cili	 është	 hasur	
parregullësia,	përcjellur	nga	Agjencia	Kundër	Korrupsionit	dhe	institucionet	zbatuese	të	ligjit	(policia	dhe	
prokuroria).	Padyshim	se	ky	rezultat	edhe	mund	të	jetë	i	pritshëm	meqenëse	bizneset	në	raste	të	tilla	do	të	
dëshironin	 të	 ndikojnë	 drejtpërdrejtë	 tek	 institucioni	 përgjegjës,	 nëse	 për	 shembull	 korrupsioni	 apo	
dyshimi	për	korrupsion	lidhet	me	ndonjë	aktivitet	të	prokurimit	publik.	

Duke	u	nisur	nga	e	dhëna	shqetësuese	e	raportimit	të	ulët	të	rasteve	të	korrupsionit,	respondentët	janë	
pyetur	 edhe	 për	mendimin	 e	 tyre	mbi	 atë	 se	 cili	mund	 të	 jetë	 shkaku	 i	 hezitimit	 të	 raportimit	 të	 këtij	
fenomeni.	 Frika	nga	hakmarrja	nga	 institucioni	në	 të	 cilën	 është	hasur	korrupsioni	paraqitet	 si	 shkaku	
kryesor	 potencial	 në	 mesin	 e	 75%	 të	 respondentëve	 në	 anketë,	 përcjellur	 nga	 mungesa	 e	 besimit	 në	
sistemin	 gjyqësor	 në	 vend	 (73%	 e	 respondentëve).	 Kur	 këtyre	 i	 shtohet	 edhe	 fakti	 se	 sipas	 58%	 të	
respondentëve	një	shkak	i	mundshëm	i	hezitimit	mund	të	jetë	mungesa	e	rezultateve	konkrete	në	luftën	
kundër	korrupsionit,	 lehtësisht	mund	 të	arrihet	në	konkludim	se	 luftimi	 i	 kësaj	dukurie	nuk	shihet	me	
shumë	opimizëm	në	mesin	e	sektorit	privat	në	vend.	Rreth	16%	e	të	anketuarve	thonë	se	korrupsioni	shihet	
si	dukuri	normale,	përderisa	vetëm	12.5%	e	të	anketuarve	thonë	se	shkak	i	mundshëm	i	raportimit	jo	të	
kënaqshëm	 të	 rasteve	 të	 korrupsionit	 mund	 t'i	 atribuohet	 mungesës	 së	 informatave	 se	 ku	 duhet	 të	
raportohen	 raste	 të	 tilla.	 Përgjigjet	 e	 dhëna	në	 këtë	 pyetje	 japin	 të	 kuptohet	 se	 rritja	 e	 efikasitetit	 dhe	
besueshmërisë	së	sektorit	gjyqësor	janë	elemente	tejet	të	rëndësishme	në	rritjen	e	përpjekjeve	për	luftimin	
e	korrupsionit.	Një	respondentë	ka	cilësuar	edhe	mungesën	e	provave	si	një	arsye	pse	ndonjë	biznes	mund	
të	hezitojë	të	raportojë	rastet,	përderisa	një	tjetër	ka	theksuar	se	korrupsioni	në	Kosovë	është	sistemik,	dhe	
bizneset	"nuk	kanë	ku	të	fshehen"	
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FIgura	4.2.	Organet	ku	është	raportuar	korrupsioni	

	

Figura	 4.2.	më	 sipër	 përmban	 të	 gjeturat	 e	 hulumtimit	 për	 sa	 i	 përket	 institucioneve	 në	 të	 cilat	 është	
raportuar	korrupsioni	nga	ana	e	bizneseve,	të	cilat	kanë	pohuar	se	e	kanë	bërë	këtë.	Gjysma	e	bizneseve	të	
anketuara	kanë	pohuar	se	e	kanë	raportuar	korrupsionin	në	institucioni	përkatës	në	të	cilin	rasti	korruptiv	
ka	ndodhur.	Në	anën	tjetër,	dyerve	të	Agjencisë	Kundër	Korrupsionit	për	të	raportuar	korrupsionin,	i	janë	
drejtuar	1/3	e	bizneseve	që	kanë	kryer	detyrimin	e	tyre	ligjor.	Ndërsa	vetëm	17%	e	respondentëve	kanë	
marrë	mundin	që	korrupsionin	ta	raportojnë	në	polici	dhe	në	prokurori.		

Mungesa	e	kontakteve	dhe	besimit	reciprok	ndërmjet	organeve	të	përndjekjes	dhe	hetuesisë,	mund	të	jetë	
njëra	prej	arsyeve	se	pse	raportimi	i	korrupsionit	tek	prokuroria	dhe	policia	është	më	i	ulët.	Gjithsesi	kjo	
mund	të	lidhet	edhe	me	perceptimin	që	bizneset	kanë	për	nivelin	e	ulët	të	efikasitetit	të	institucioneve	të	
zbatimit	të	ligjit	në	luftimin	e	korrupsionit,	siç	do	të	shihet	në	vijim,	në	figurën	4.5.	

	

	

Figura	4.3.	Shkaqet	pse	bizneset	ngurrojnë	të	raportojnë	korrupsionin	
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Figura	4.4.	Gjasat	e	raportimit	të	korrupsionit	në	të	ardhmen	

	

Të	dhëna	shpresëdhënëse	megjithatë	janë	gjetur	për	sa	i	përket	probabilitetit	të	raportimit	të	korrupsionit	
në	të	ardhmen,	ku	50%	e	respondentëve	janë	shprehur	se	me	doemos	do	të	denoncojnë	çfaërdo	rasti	me	të	
cilin	do	të	ballafaqohen,	pasuar	nga	1/3	e	bizneseve	të	anketuara	të	cilat	kanë	pohuar	se	do	ta	denoncojnë	
çfarëdo	rasti	me	të	cilin	do	të	ballafaqohen.	

Një	përqindje	më	e	vogël	e	të	anketuarve,	rreth	17%	e	tyre	janë	shprehur	se	sipas	të	gjitha	gjasave	nuk	do	
ta	denoncojnë	korrupsionin,	derisa	vlen	të	ceket	që	asnjëra	nga	bizneset	e	anketuara	nuk	është	shprehur	
në	terma	absolute	se	nuk	do	ta	denoncojë	ndonjë	rast	korruptiv.	

	

	

Figura	4.5.	Efikasiteti	i	institucioneve	në	luftimin	e	korrupsionit	

	

Meqenëse	efikasiteti	i	institucioneve	zbatuese	të	ligjit	dhe	gjyqësorit	janë	tejet	të	rëndësishme	në	luftimin	
e	korrupsionit,	të	anketuarit	janë	pyetur	për	mendimin	e	tyre	në	këtë	aspekt.	Asnjë	respondent	nuk	mendon	
se	 këto	 institucione	 janë	 shumë	 efikase	 në	 punën	 e	 tyre,	 përderisa	 vetëm	 9%	 e	 tyre	mendojnë	 se	 ka	
efikasitet	të	mjaftueshëm.	Në	anën	tjetër	rreth	85%	e	të	anketuarve	shprehen	se	institucionet	janë	pak	apo	
aspak	 efikase	 në	 luftimin	 e	 korrupsionit.	 Edhe	 kjo	 e	 gjetur	 është	 shumë	 dekurajuese	 meqenëse	 sipas	
legjislacionit	në	fuqi	institucionet	e	listuara	janë	të	thirrura	të	luftojnë	korrupsionin.	
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Figura	4.6.	Efikasiteti	i	institucioneve	të	zbatimit	të	ligjit	në	luftimin	e	korrupsionit	

	

Krahas	 efikasitetit	 të	 institucioneve	 zbatuese	 të	 ligjit,	 bizneset	 janë	 pyetur	 edhe	për	 besimin	 e	 tyre	 në	
sistemin	gjyqësor	në	vend.	Lidhur	me	këtë	shumica	e	respondentëve,	apo	62%,	thonë	se	besojnë	pjesërisht	
në	punën	e	kësaj	shtylle	në	vend,	përderisa	36%	e	tyre	thonë	se	nuk	besojnë	në	sistemin	gjyqësor.	Vetëm	
2%	e	të	anketuarve	kanë	besim	të	plotë	në	integritetin	e	sistemit	gjyqësor.	

	

	

Figura	4.7.	Niveli	i	besimit	në	sistemin	gjyqësor	të	Kosovës	

	

Bizneset	 kanë	mendim	 të	ndarë	 rreth	 asaj	 se	 a	 është	 legjislacioni	në	 fuqi	 i	mjaftueshëm	për	 luftimin	 e	
fenomenit	 të	 korrupsionit.	 24%	 e	 të	 anketuarve	mendojnë	 se	 legjislacioni	 në	 fuqi	 është	 adekuat,	 37%	
mendojnë	se	legjislacioni	është	 i	mirë	deri	diku,	përderisa	26%	e	të	anketuarve	thonë	se	ky	legjislacion	
duhet	të	përmirësohet.	Rreth	14%	e	të	anketuarve	nuk	kanë	informata	të	mjaftueshme	për	të	dhënë	një	
opinion	mbi	këtë	temë.	Megjithatë,	vlen	të	theksohet	se	përkundër	legjislacionit	të	gjerë	mbi	këtë	fushë,	
Raporti	 i	 Progresit	 i	 Komisionit	 Evropian	 për	 vite	 më	 radhë	 thekson	 nevojën	 që	 të	 amandamentohet	
legjislacioni	në	fuqi	në	disa	pika	kyçe,	e	në	veçanti	në	dispozitat	që	rregullojnë	konfliktin	e	interesit.	
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Figura	4.8.	A	ka	Kosova	legjislacion	të	nevojshëm	për	luftimin	e	korrupsionit	

Viti	2018	shënon	edhe	fillimin	zyrtar	të	zbatimit	të	të	gjitha	prokurimeve	përmes	sistemit	elektronik.	Ky	
aktivitet	është	prezantuar	si	mundësi	e	mirë	për	të	rritur	transparencën,	llogaridhënien	dhe	konkurrencën	
në	aktivitete	të	prokurimit.	26%	e	të	anketuarve	besojnë	se	zbatimi	i	plotë	i	"e‐prokurimit"	do	të	ndihmojë	
luftimin	e	korrupsionit	në	masë	të	madhe,	përdesita	43%	e	tyre	besojnë	se	ndikimi	i	këtij	projekti	do	të	jetë	
deri	në	masë	të	caktuar.		

Figura	4.9.	Ndikimi	i	prokurimit	elektronik	në	luftimin	e	korrupsionit	
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KAPITULLI	5	

Pasojat	e	korrupsionit	në	investime	
	

Në	kapitullin	e	dytë	të	këtij	studimi,	u	tha	se	hipotetikisht	mund	të	ketë	një	ndërlidhje	ndërmjet	perceptimit	
të	 lartë	 për	 korrupsion	 në	 Kosovë	 dhe	 të	 fluksit	 gjithnjë	 e	 në	 rënie	 të	 investimeve	 të	 huaja	 në	 vend.	
Megjithatë	është	i	rëndësishëm	edhe	mendimi	i	biznesve	që	operojnë	në	Kosovë	lidhur	me	këtë	çështje.	Në	
këtë	aspekt,	79%	e	bizneseve	të	anketuara	janë	të	vendosura	në	bindjen	e	tyre	se	korrupsioni	ka	ndikim	në	
tërheqjen	e	investimeve	të	huaja	direkte	(IHD).		

Se	korrupsioni	ka	ndikim	në	përpjekjet	e	vendit	për	tërheqjen	e	investimeve	të	huaja,	por	nuk	është	faktori	
kyç,	 e	 thonë	 20%	 e	 bizneseve.	 Kjo	 e	 gjetur	 së	 bashku	me	 të	 gjeturën	 tjetër	 se	 korrupsioni	 ndikon	 në	
tërheqjen	 e	 IHD‐ve,	 e	 konfirmon	 pothuajse	 në	 terma	 absolut	 ndikimin	 negativ	 që	 korrupsioni	 ka	 në	
vendimmarrjen	e	 investitorëve	të	huaj	për	shtirjen	e	operacioneve	të	tyre	afariste	në	Kosovë.	Është	një	
përqindje	 papërfillshëm	e	 vogël	 e	 bizneseve,	 përkatësisht	 1%	e	 tyre	 që	 besojnë	 se	 korrupsioni	 nuk	 ka	
ndikim	të	caktuar	në	këtë	aspekt.	

	

	

Figura	5.1.	A	ka	korrupsioni	ndikim	në	tërheqjen	e	IHD‐ve	

	

	

Figura	5.2.	A	ka	ndikuar	korrupsionit	në	vendimet	e	kompanive	për	investime	
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Përveq	 ndikimit	 që	 ka	 në	 tërheqjen	 e	 investimeve	 të	 huaja,	 korrupsioni	 ka	 ndikim	 negative	 edhe	 në	
vendimet	e	kompanive	ekzistuese	në	Kosovë	për	investime.	Hulumtimi	gjen	se	rreth	64%	e	bizneseve	të	
anketuara	konfirmojnë	ndikimin	e	korrupsionit	në	vendimmarrjen	për	investime,	edhe	pse	në	këtë	aspekt	
vetëm	 8%	 e	 tyre	 duket	 të	 jenë	 ndikuar	 në	mënyrë	 më	 serioze,	 derisa	 56%	 e	 tyre	 kanë	 vazhduar	me	
investime	pavarësisht	hezitimit	më	të	shtuar.		

Në	anën	tjetër,	një	e	treta	e	bizneseve	të	anketuara,	respektivisht	36%	e	tyre	janë	shprehur	se	korrupsioni	
nuk	ka	pasur	asnjë	ndikim	në	vendimet	e	tyre	për	investime,	siç	u	pa	në	figurën	5.2.	më	sipër.	
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KAPITULLI	6	

Qeverisja	korporative	dhe	luftimi	i	korrupsionit	
 
Në	përgjithësi	mund	të	vërehet	se	bizneset	në	masë	të	madhe	kanë	filluar	të	kuptojnë	parimet	e	qeverisjes	
së	 mirë	 korporative	 dhe	 rëndësisë	 së	 tyre	 në	 biznes.	 vetëm	 20%	 e	 të	 anketuarve	 thonë	 se	 nuk	 kanë	
informata	mbi	këto	parime,	përderisa	39%	e	respondentëve	 thonë	se	veçse	zbatojnë	parime	të	tilla.	Në	
anën	 tjetër,	17%	e	 tyre	 thonë	 se	kanë	njohurinë	e	nevojshme	mirëpo	ende	nuk	 janë	 implementuar	ato	
parime	në	afarizmin	e	tyre.	Vlen	të	theksohet	se	parimet	e	qeverisjes	korporative	mund	të	ndihmojnë	në	
masë	 të	madhe	 në	 luftimin	 e	 korrupsionit,	mirëpo	 edhe	në	 zhvillimin	 afatgjatë	 të	 kompanive.	 Prandaj,	
institucionet	e	vendit	në	bashkëpunim	me	organizatat	përfaqësuese	të	bizneseve	duhet	punuar	me	ritëm	
të	shtuar	në	rritjen	e	mëtutjeshme	të	vetëdijes	së	bizneseve	mbi	këtë	temë.	

	

Figura	6.1.Niveli	i	njohurive	lidhur	me	parimet	e	qeverisjes	së	mirë	korporative	

	

Situata	duket	se	qëndron	edhe	më	mirë	sa	i	përket	ekzistimit	të	kodit	të	etikës	në	mesin	e	bizneseve.	66%	
e	kompanive	të	anketuara	thonë	se	kanë	kod	të	etikës	dhe	e	zbatojnë	si	duhet,	përderisa	18%	thonë	se	kodi	
si	i	tillë	ekziston	mirëpo	ende	nuk	gjen	zbatim	në	kompani.	Vetëm	7%	e	të	anketuarve	shprehen	se	nuk	kan	
një	kod	të	etikës,	duke	mos	specifikuar	se	planifikojnë	ta	zhvillojnë	një	gjë	të	tillë	brenda	kompanive	të	tyre.		

	

	

Figura	6.2.	A	ka	kompania	rregullore	apo	kod	të	etikës	

	

39%

17%

24%

20%
Po, dhe i kemi zbatuar ato
në kompaninë tonë

Po, mirëpo ende nuk i
kemi zbatuar ato

Jam pjesërisht i informuar
për këtë çështje

Jo, nuk kam informata të
tilla

66%

18%

7%
9%

Po, dhe zbatohet si duhet

Po, mirëpo ende nuk
zbatohet si duhet

Jo

Jo, mirëpo kemi plan ta
krijojmë atë

27



KAPITULLI	7	

Konkluzionet	

 Bizneset	rangojnë	korrupsionin	si	problemin	e	dytë	më	serioz	me	të	cilin	përballet	Kosova	pas	sistemi	
joefikas	gjyqësor.

 70.3%	e	respondentëve	besojnë	se	korrupsioni	është	problem	shumë	serioz,	pasuar	nga	27.72%	të	cilët	
besojnë	se	korrupsioni	është	problem	serioz	por	jo	në	përmasa	alarmante.	Në	total,	98%	e	bizneseve	
konsiderojnë	se	korrupsioni	është	problem	serioz.	

 75%	e	respondetëve	besojnë	se	në	Kosovë	ka	korrupsion	sistematik,	pasuar	nga	19%	e	tyre	që	besojnë	
se	korrupsioni	në	Kosovë	është	sporadik.	

 Duke	ranguar	faktorët 	që	mundësojnë	korrupsionin, 	80.85%	rangojnë	sundimin	e	dobët	të	 ligjit	dhe	
zbatimin 	e 	dobët 	të 	ligjeve 	ekzistuese 	si 	faktorin 	numër 	një. 	Ndërsa	 71.28%	 të	 respondentëve 
konsiderojnë	mungesë	e	vullnetit	politik	për	luftimin	e	kësaj	dukurie	si	faktorin	e	dytë	që	
mundëson  korrupsionin	në	Kosovë.	

 Duke	krahasuar	korrupsionin	momental	me	atë	të	para	pesë	viteve,	54%	e	respondentëve	besojnë	se	
nuk	ka	asnjë	ndryshim.	22%	e	të	anketuarve	besojnë	se	korrupsioni	është	rritur.	Vetëm	13%	besojnë	se 
ai	është	reduktuar.	

 Rreth	 75%	 e	 bizneseve	 besojnë	 se	 arsyeja	 pse	 bizneset	 janë	 përfshirë	 në	 korrupsion	 është	 për	 të 
siguruar	trajtim	më	të	favorshëm	në	procedura	të	hapura	konkurruese.	

 Përkitazi	me	mekanizmat	e	raportimit,	74%	e	bizneseve	janë	të	vetëdijshme	për	veglat	që	mundësojnë 
raportimin	anonym	të	korrupsionit	në	Agjencinë	Anti‐Korrupsion.

 Gjykatat	 rangohen	 si	 institucionet	 me	 praninë	 më	 të	 lartë	 të	 korrupsionit,	 pasuar	 nga	 zyrat	 e	
prokurorisë	dhe	Organi	i	Shqyrtimit	të	Prokurimit.

 Sa	i	përket	institucioneve	më	transparente,	bizneset	rangojnë	Agjencinë	e	Regjistrimit	të	Bizneseve	si	
institucionin	më	 transparent,	 pasuar	 nga	 Administrata	 Tatimore	 e	 Kosovës,	 Dogana	 dhe	 Kuvendi	 i 
Kosovës,	si	dhe	Zyra	e	Presidentit.	

 48%	e	të	anketuarve	janë	përballur	me	korrupsion.

 34.15%	e	 respondentëve	 janë	 përballir	me	korrupsion	në	ministritë	 përkatëse	 të	 linjës,	 pasuar	nga 
31.71%	e	tyre	që	janë	përballur	me	korrupsion	në	ndërmarrjet	publike.

 88%	e	bizneseve	besojnë	se	korrupsioni	është	i	pranishëm	në	aktivitetet	e	prokurimit	publik.	

 Një	fakt	shqetësues	është	se	85%	e	bizneseve	nuk	kanë	raportuar	korrupsionin.	

 Ngurrimi	për	raportim	të	korrupsionit	bazohet	në	frikën	nga	hakmarrja	nga	institucioni	përkatës	në	të 
ardhmen	(75%),	pasuar	nga	72.73%	e	 respondentëve	 të	 pohojnë	 se	nuk	 i	 besojnë	 gjykatave,	 si	 dhe	
57.95%	të	cilët	besojnë	se	nuk	ka	rezultate	efektive	në	luftimin	e	korrupsionit.	

 Lidhur	 me	 efikasitetin	 e	 institucioneve	 në	 luftimin	 e	 korrupsionit,	 43%	 e	 bizneseve	 besojnë	 se	
institucionet	nuk	janë	shumë	efikase,	derisa	42%	e	tyre	besojnë	se	institucionet	nuk	kanë	qenë	aspak 
efikase.

 36%	e	respondentëve	nuk	u	besojnë	gjykatave,	ndërsa	62%	e	tyre	u	besojnë	gjykatave	vetëm	pjesërisht.

 Sa	i	përket	prokurimit	elektronik,	26%	e	respondentëve	besojnë	se	ai	do	të	ndihmojë	shumë	në	luftimin e	
korrupsionit,	ndërsa	43%	besojnë	se	prokurimi	elektronik	do	të	ndihmojë	deri	në	një	masë.

 79%	e	respondentëve	besojnë	se	korrupsioni	ka	ndikim	në	Investimet	e	Huaja	Direkte.

 Bizneset	 janë	mjaft	 të	vetëdijshme	 lidhur	me	rolin	e	qeverisjes	së 	mire 	korporative 	në 	shmangien 	e 
korrupsionit,	derisa	66%	e	tyre	kanë	rregullore	të	brendshme	të	qeverisjes	korporative	si	dhe	kode	të 
etikës	në	biznes.	
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