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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Një kombinim i një numri faktorësh politikë, social, ekonomik dhe, mbi të gjitha, gjendja me 
pandeminë COVID-19, që ka mbizotëruar gjithë periudhën e vitit 2020, mund të kenë përcaktuar 
edhe shkallën e perceptimit të korrupsionit të këtij viti dhe ndikimit të këtyre faktorëve të 
përbashkët në të bërit biznes në Kosovë. 

Studimi i Perceptimit të Korrupsionit i kryer nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, gjatë tre 
viteve të fundit ka treguar se shkalla e korrupsionit është në rritje vit pas viti, duke e pamundësuar 
kështu punën e bizneseve të sektorëve të ndryshëm dhe duke ndikuar në zhvillimin e gjithmbarshëm 
shoqëror dhe ekonomik të Kosovës.  

Studimi i Perceptimit të Korrupsionit në vitin 2020 është një tregues i mirëfilltë që korrupsioni 
vazhdon të shqetësojë sektorin privat në Kosovë, me shkallën e korrupsionit e cila shënon një rritje 
për gati 20% krahasuar me vitin 2019 (38.67%). Ndikimi negativ i korrupsionit në Kosovë është 
pothuajse ekuivalent me ndikimin që ka pasur pandemia COVID-19 mbi bizneset.  

Sipas pyetësorit të kryer me 364 ndërmarrje në të gjitha rajonet dhe komunat e Kosovës, pandemia 
COVID-19 dhe korrupsioni me rreth 60% janë radhitur nga respondentët si dy faktorët themelorë me 
të cilat përballet vendi, ndërkohë që mungesa e investimeve të huaja të drejtpërdrejta radhitet e 
dyta me afër 40% dhe 38.60% të atyre që besojnë se mungesa e efikasitetit të sistemit të drejtësisë 
është çështja e katërt më serioze.   

Duke e vlerësuar aspektin kritik të korrupsionit, Studimi i vitit 2020 tregon se afër 78%  e bizneseve e 
vlerësojnë atë si një çështje shumë kritike për Kosovën. Ndërkohë, rreth 70% e respondentëve e 
shohin atë si një pasqyrim sistematik të situatës aktuale të korrupsionit, prandaj mund të vejmë në 
përfundim se bizneset në Kosovë nuk kanë besim të plotë në institucionet e Republikës së Kosovës.  

Edhe këtë vit, rreth 42% e respondentëve besojnë në rritje të vazhdueshme të korrupsionit, në 
krahasim me 5 vitet e fundit, e cila ka vlerë të ngjashme me atë të Studimit të vitit 2019. 

Pavarësisht se ishte një nga faktorët më të mëdhenj gjatë këtij viti, pandemia COVID-19 nuk ka qenë 
e pranishme në ndonjë studim tjetër të mëhershëm; megjithatë, 38.24% e respondentëve besojnë 
se shpërthimi i pandemisë kishte një ndikim konsiderueshëm të madh në rritjen e korrupsionit.   

Ryshfeti është lloji më i zakonshëm i korrupsionit në Kosovë, i përcjellë nga keqpërdorimi i parasë 
publike, nepotizmi dhe klientelizmi, specifikimi i prokurimit publik për të favorizuar 
ofertues/aplikuesë dhe zhvatja. 

Sundimi i dobët i ligjit raportohet të jetë faktori numër një që kontribuon në korrupsion me më 
shumë se 80% e respondentëve duke e parë si të tillë, duke shënuar kështu një rritje deri në 20% 
krahasuar me Studimin e 2019, pastaj  mungesa e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin me 80% 
të përgjigjeve. 
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Afro 50 përqind e respondentëve kanë dhënë përgjigje negative për besimin në sistemin e drejtësisë, 
ndërkohë që mbi 45% e tyre e kanë vlerësuar si pjesërisht besueshmërinë në këtë sistem, që në 
krahasim me Studimin e vitit 2019 shënon rritje.   

Për më tepër, 50% e respondentëve kanë pohuar se nuk besojnë se mekanizmat e përforcimit, siç 
janë policia, prokuroria, gjykatat, janë efektive në luftën kundër korrupsionit.  

Raportimi i rasteve të korrupsionit tek autoritetet vazhdon të jetë një faktor shqetësues, me mbi 
80% të respondentëve që njoftojnë se nuk kanë raportuar asnjëherë.   

Është e pashmangshme që niveli i lartë i korrupsionit të pengojë në rritjen e investimeve të huaja të 
drejtpërdrejta, me afro 100% të individëve të biznesit që ndajnë të njëjtin mendim. 

Studimi i vitit 2020 ka nxjerrë në pah se nga institucionet që cilësohen si më të korruptuarat, prinë 
qeveria dhe kjo nga pikëpamja e afro 70% të respondentëve, e përcjellë nga gjykata me mbi 57%.  Së 
fundmi, rreth 50% e të anketuarve e rendisin Organin Shqyrtues të Prokurimit dhe komunat në 
mesin e institucioneve më të korruptuara. 

Megjithatë, duket se ekziston një kontradiktë midis nivelit të perceptimit të korrupsionit dhe nivelit 
të transparencës, pasi që afro 60% e respondentëve e rendisin qeverinë si institucionin më 
transparent, të përcjellë nga ndërmarrjet në pronësi publike sipas vlerësimit të rreth 55% e 
respondentëve dhe 50% e bizneseve që rendisin gjykatat në vendin e tretë për sa i përket 
transparencës. 

Krahasuar me Studimin e Perceptimit të Korrupsionit 2019, kur mediat kanë prirë në burimet e 
informacionit, në Studimin e vitit 2020 përvoja e miqve dhe partnerëve, përvoja personale dhe 
raportet e përgatitura nga Organizatat Ndërkombëtare janë renditur si tre burimet kryesore të 
informacionit. 

Përafërsisht 40% e respondentëve, raportojnë të kenë hasur në korrupsion, e cila shënon një rritje 
prej rreth 20% në krahasim me Studimin e 2019 me rreth 22%. Më shumë se 45% kanë renditur 
komunat si institucionet e para në të cilat janë ballafaquar me korrupsionin, të përcjellë me rreth 
35% e respondentëve të cilët raportojnë se janë ballafaquar me korrupsion në Administratën 
Tatimore të Kosovës. Lista vazhdon me qeverinë sipas 34.68% të respondentëve dhe gjykatës sipas 
29.48%. Ndërsa, afro 30.72% kanë raportuar se nuk kanë hasur kurrë në korrupsion. 

Për herë të parë, anketa po e trajton perceptimin e korrupsionit brenda sektorit privat, veçanërisht 
në transaksionet dhe marrëdhëniet biznes-me-biznes dhe është zbuluar se pothuajse 70% e 
respondentëve besojnë se ka korrupsion në sektorin privat. 

Rreth 30% e respondentëve janë ballafaquar në të vërtetë me korrupsion, ndërsa 40% kanë pohuar 
se nuk kanë hasur në ndonjë formë korrupsioni. Duhet theksuar se në mënyrë të ngjashme me 
perceptimin e korrupsionit në sektorin publik, ekziston një hendek i madh midis korrupsionit të 
perceptuar dhe korrupsionit të hasur. 

Kur bëhet fjalë për korrupsionin e perceptuar nga funksionet e biznesit, mbi 50% e respondentëve 
besojnë se korrupsioni është më i pranishëm në shërbimet ligjore, i përcjellë me 45% të 
respondentëve që besojnë se korrupsioni ndodhë në sektorin e shitjes, dhe pak më shumë se 40% e 
respondentëve që besojnë se korrupsioni është i pranishëm edhe në auditim dhe kontabilitet. Kjo e 
fundit është veçanërisht shqetësuese, duke ditur që profesionistët e kontabilitetit kanë një rol të 
rëndësishëm për të luajtur në luftimin e ekonomisë joformale. 
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Ngjashëm me vitet e mëparshme, përqindja e respondentëve që kanë raportuar korrupsionin 
mbetet shumë e ulët. Këtë vit, vetëm 15% e respondentëve kanë raportuar korrupsionin. Krahasuar 
me Studimin e vitit 2019, në vitin 2020 ka një rënie të theksuar në përqindjen e bizneseve, të cilët 
kanë raportuar korrupsionin nga 22% në 15%. Studimi zbulon se ekziston një korrelacion i 
drejtpërdrejtë midis besimit në institucionet gjyqësore dhe nivelit të raportimit të korrupsionit. 
Ekziston një dallim i madh midis atyre që do të raportojnë korrupsionin, në të ardhmen, krahasuar 
me ata që kanë raportuar atë, në të vërtetë . Më në fund, anketa e këtij viti zbulon se përqindja e 
atyre që kanë raportuar korrupsionin në Agjencinë Kundër Korrupsionit është rritur nga 7% në mbi 
22%, krahasuar me 2019. 
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HYRJE 

 
Studimi i Perceptimit të Korrupsionit është publikimi i tretë vjetor i Odës Ekonomike Amerikane në 
Kosovë, i cili në dy vitet e fundit mbështetetur nga Programi i USAID-it për Drejtësi Komerciale. 
 
Viti 2020 u karakterizua me shpërthimin e pandemisë COVID-19, e cila ka pasur një ndikim të 
jashtëzakonshëm negativ në të gjitha aspektet, përfshirë në rritjen e sektorit privat dhe zhvillimin 
ekonomik. Prandaj, mund të jetë e pritshme që pyetjet në lidhje me ndikimin e COVID-19 në 
korrupsion do të ishin përfshirë doemos në studimin e këtij viti. 
 
Anketa e vitit 2020 u realizua me 364 biznese të gjitha madhësive dhe sektorëve përreth Kosovës, 
përmes platformës së anketimit të bazuar në internet. 
 
Kështu, mostra e këtij viti është dukshëm më i madh në krahasim me vitet e mëparshme, dhe kjo u 
bë e mundur falë koordinimit me Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit të Kosovës, ndaj të cilit, Oda 
Amerikane dhe USAID CJA janë veçanërisht mirënjohësë. 
 
Studimi i vitit 2020 përqendrohet për herë të parë në korrupsionin brenda sektorit privat, 
veçanërisht në transaksionet dhe marrëdhëniet biznes-me-biznes. 
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1. ÇËSHTJET KYÇE ME TË CILAT BALLAFAQOHEN BIZNESET NË VITIN 2020 
 
Studimi i këtij viti zbulon se pandemia COVID-19 dhe korrupsioni ndajnë përparësinë kryesore midis 
problemeve me të cilat përballen bizneset në Kosovë, me afro 60% të respondentëve që i shohin si 
shumë problematike. Siç mund të shihet në Figurën 1.1, 60% e bizneseve, që raportojnë në 
sondazhin e këtij viti, kanë renditur korrupsionin si problemin kryesor, menjëherë në vendin e dytë 
pas pandemisë. Kjo përfaqëson një rritje prej 20% në krahasim me Studimin e vitit 2019. Pas kësaj, 
mungesa e investimeve të huaja të drejtpërdrejta (me 41.21%), sistemi gjyqësor joefikas (me 
38.60%), emigrimi i fuqisë punëtore (me 34.20%), sistemi i pazhvilluar arsimor (34.04%), dhe të tjera, 
të tilla si varfëria, papunësia, infrastruktura e dobët, shërbime të dobëta të kujdesit shëndetësor me 
20%, siç është e paraqitur në grafikun më poshtë. 
 

Figura 1.1. Çështjet kryesore me të cilat ballafaqohen bizneset sot 
 
Respondentët kanë renditur aspektet e mëposhtme, nën opsionin ‘Tjetër’: 

• mungesa e përkrahjes së bizneseve nga qeveria dhe komunat; 

• mungesa e ekspertëve dhe vendimmarrjes profesionale nga Organi Shqyrtues i Prokurimit; 

• mungesa e profesionalizmit nga trupat inspektuese; 

• pagesa të vonuara nga Qeveria për mallra dhe shërbime; 

• trysni për bakshish; 

• tregu i vogël; 

• ekonomia joformale;  

• implementimi i duhur i kornizës ligjore; 

• mungesa e granteve për startupet; 

• liberalizimi i vizave; 

• qasja në financa; 

• tregu i kapitalit; 

• rivlerësimi i mallrave të importuara nga Dogana; 

• administrata joefikase shtetërore; 

• fuqia e ulët blerëse; 

• politika.  
 
 

57.82% 57.33%

41.21%
38.60%

34.20% 34.04%

27.36%
23.29% 21.66% 21.34%

8.63%
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2. VLERËSIMI I KORRUPSIONIT NGA BIZNESET 
 

Sipas Studimit, korrupsioni vazhdon të mbetet në nivelin më të lartë, me 77.62% që e konsiderojnë 
korrupsionin si një çështje shumë kritike në Kosovë, ndërsa 69.49% e shohin atë si një pasqyrim 
sistematik të situatës aktuale të korrupsionit në Kosovë. Për më tepër, kjo ndihmon të kuptohet se 
individ të bizneseve nuk kanë besim të plotë në institucionet e Republikës së Kosovës, siç paraqitet 
në grafikun më poshtë. 
 
Krahasuar me vitin 2019, përqindja e atyre që e konsiderojnë korrupsionin si një çështje kritike është 
rritur për 5%. Dhe në të njëjtën kohë, niveli i atyre që konsiderojnë se korrupsioni është një çështje e 
rëndësishme, por jo në një nivel alarmant, ka rënë për rreth 4% krahasuar me sondazhin e vitit 2019. 
 

Figura 2.1. Cila nga këto pasqyron situatën aktuale me të cilën po përballen bizneset në Kosovë? 
 
Për më tepër, Kosova vazhdon të përballet me probleme të mëdha në luftën kundër korrupsionit. 
Vendet e varfëra thuhet të jenë ndër vendet më të korruptuara, megjithëse ky nuk konsiderohet të 
jetë një ndër faktorët e vetëm. Ndër shkaqet e tjera të shpeshta janë, gjithashtu edhe mjedisi 
ekonomik dhe politik, etika dhe morali, zakonet, traditat dhe demografia. 
 
Bazuar në sondazhin e kryer, 41.53% e respondentëve besojnë se korrupsioni në Kosovë është rritur 
brenda 5 viteve të fundit, dhe 38.24% besojnë se shpërthimi i pandemisë COVID-19 ka pasur një 
ndikim edhe më të madh në rritjen e korrupsionit. Për më tepër, korrupsioni është konsideruar si një 
nga çështjet më të rënda, edhe para shpërthimit të pandemisë, por tani, në këto rrethana, COVID-19 
vetëm ka thelluar qeverisjen, në vend se të forcojë atë. 
 
Një përqindje pothuajse e ngjashme e respondentëve, krahasuar me studimin e vitit 2019, besojnë 
se korrupsioni është rritur në pesë vitet e fundit, dhe përsëri një përqindje e ngjashme e 
respondentëve besojnë se niveli i korrupsionit nuk ka ndryshuar në vitin 2020. 
 
 

77.62%

13.08%
7.06%

1.72% 0.52%

Korrupsioni është një
çështje shumë kritike

në Kosovë

Korrupsioni është një
çështje e rëndësishme,

por jo në një nivel
alarmues

Nuk e di Korrupsioni nuk është
një çështje shumë e

rëndësishme në
Kosovë

Korrupsioni është
pothuajse jo-ekzistent

në Kosovë
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Figura 2.2. Niveli i korrupsionit sipas bizneseve në krahasim me 5 vite më parë 
 
Ryshfeti, keqpërdorimi i parasë publike, nepotizmi dhe klientelizmi, specifikimi i prokurimit publik në 
favorizimin e ofertuesve/aplikuesve, zhvatja, vonesa në përgjigjen e pyetjeve zyrtare me qëllim të 
marrjes së kompensimit, mos zbulimi i konfliktit të interesit dhe keqpërdorimi i burimeve natyrore, 
renditen si lloje të korrupsionit që ekzistojnë dhe janë të zbatueshme në Kosovë. Sidoqoftë, ryshfeti 
mbetet në krye të listës me rreth 70% të individëve të biznesit që e rendisin atë si të tillë, siç 
paraqitet në grafikun më poshtë. 
 

 
Figura 2.3. Llojet e korrupsionit që ekzistojnë në Kosovë 
 
Sidoqoftë, përfshirja e bizneseve në korrupsion ndodh për shkak të nevojës për trajtim të favorshëm 
në një procedurë të hapur (me 70.93%), përshpejtimit të procedurës burokratike (me 57.72%), 
shmangies së ndëshkimeve (52.85%), dhe qasjes në shërbime speciale (45.93%), siç shihet në 
grafikun më poshtë. 

41.53%

34.76%

12.30% 11.41%

Rritur Mbetur i njejtë Nuk e di Zvogëluar

66.28% 63.79%

47.32%

27.20% 24.33% 23.18%

10.34% 7.09%
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Figura 2.4. Çfarë i motivon bizneset të përfshihen në korrupsion? 
 
Respondentët kanë specifikuar arsyet e mëposhtme nën opsionin ‘Tjetër’ në pyetjen e mësipërme: 

• Alternativë për mbijetesë; 

• Përshpejtimi i pagesës për mallrat dhe shërbimet e ofruara; 

• Sigurim i qasjes në financa; 

• Krim i ndikuar politikisht; 

• Evazioni fiskal. 
 
Ndër faktorët më të zhvilluar në ndikimin e korrupsionit në Kosovë konsiderohet të jetë sundimi i 
dobët i ligjit, i cili ka shënuar një rritje nga viti i kaluar deri në 20% dhe është shqetësuese, pasi që e 
bënë më të vështirë funksionimin e bizneseve, përmbushjen e detyrave, dhe mbrojtjen e të drejtave 
ligjore. Shkaqet e tjera janë mungesa e vullnetit politik për ta luftuar korrupsionin (me 80,17%), 
rrogat e ulëta dhe varfëria (39,02%), kuadri ligjor jo i plotë (34,97%), pasiguria politike (me 29,85%). 
 

Figura 2.5. Cilët faktorë kontribuojnë në ndikimin e korrupsionit në Kosovë? 
 
Faktorët e tjerë që kontribuojnë në ndikimin e korrupsionit, siç renditen nga respondentët, 
përfshijnë: 

70.93%

57.72%
52.85%

45.93%

4.88%

Të kenë një trajtim të
favorshëm në një

procedurë të hapur /
konkurruese

Të përshpejtonjë një
procedurë burokratike

Të i shmangen ndonjë
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• Mentalitetin; 

• Mungesën e transparencës; 

• Administrimin jo të duhur të dëshmive nga Agjencia Kundër Korrupsionit dhe Organi i 
Shqyrtimit të Korrupsionit; 

• Sistemi i dobët arsimor; 

• Mosndëshkimi i krimit; 

• Mungesa e patriotizmit;  

• Marrëveshje mes bizneseve dhe politikanëve.  
 
Është e pashmangshme që niveli i lartë i korrupsionit të pengojë në rritjen e investimeve të huaja të 
drejtpërdrejta, me afro 100% të individëve të biznesit që ndajnë të njëjtin mendim. 
 
Për më tepër, studimi gjithashtu tregon se 52.71% e bizneseve besojnë se prania e korrupsionit ka 
ndikuar në vendimet e tyre për investime në Kosovë, në të kaluarën, siç paraqitet në grafikët më 
poshtë. 
 

 
Figura 2.6. A pengon korrupsioni në investimet e huaja direkte? 

 

 
Figura 2.7. A ka ndikuar korrupsioni në vendimet tuaja për investime? 
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Sipas sondazhit, afërsisht 60% mbështesin bindjet e tyre për korrupsion bazuar në përvojat e 
miqve/partnerëve, 58% në përvojën e tyre personale, 54.22% në raportet e bëra nga organizata 
ndërkombëtare dhe organizata të tjera. 
 

 
Figura 2.8. Informacioni në të cilin e mbështesni vlerësimin tuaj për nivelin e korrupsionit? 
 
Për më tepër, Qeveria e Republikës së Kosovës renditet si institucioni me nivelin më të lartë të 
korrupsionit, me rreth 70%. Përveç kësaj, gjykata renditet e dyta me 55.38%, organi shqyrtues i 
prokurimit me 49.20%, komunat me 48.51%, doganat e Kosovës me 42.11%, ndërmarrjet publike me 
41.19%, dhe të tjerët renditen me një përqindje më të ulët më pak se 30%. 
 

 
Figura 2.9. Institucionet me nivelin më të lartë të korrupsionit 
 
Efikasiteti i institucioneve të sipërpërmendura në luftimin e korrupsionit është renditur si aspak 

efikas nga më shumë se 60% e individëve të biznesit që e shohin si të tillë. Përafërsisht 30% e kanë 

renditur atë si jo shumë efikas, dhe 10% të tjerë kanë deklaruar se nuk e dinë. Për më tepër, një 

përqindje shumë e ulët e individëve të bizneseve i kanë renditur institucionet si shumë efikase në 

luftën kundër korrupsionit. 
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Figura 2.10. Si e vlerësoni efikasitetin e institucioneve të mësipërme në luftën kundër 

korrupsionit? 
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3. BALLAFAQIMI ME KORRUPSIONIN 

 
Përafërsisht 40% e respondentëve kanë pohuar se kanë hasur në korrupsion, ndërsa një numër i 
ngushtë prej 30,72% prej tyre kanë raportuar që nuk kanë hasur kurrë në korrupsion, dhe afërsisht 
30% e respondentëve preferojnë të mos deklarohen, siç paraqitet në grafikun më poshtë. 
 

Figura 3.1. A jeni ballafaquar ndonjëherë në korrupsion? 
 
Për më tepër, renditja e institucionet në të cilat kanë hasur në korrupsion, siç është paraqitur në 
grafikun më poshtë, më shumë se 45% kanë renditur komunat si institucionin e parë, të ndjekur nga 
Administrata Tatimore e Kosovës (35.26%), qeveria ( 34.68%), gjykata (29.48%), ndërmarrja publike 
(25.43%), doganat e Kosovës (23.12%), Organi i Rishikimit të Prokurimit (20.81%), prokuroritë 
(14.45%), dhe të tjerët me më pak se 15%. 
 

 
Figura 3.2. Institucionet në të cilat bizneset janë ballafaquar me korrupsion  
 
Institucionet e tjera në të cilat bizneset janë ballafaquar me korrupsion, përfshijnë: 

• Institucionet arsimore; 

• Universitetet publike; 

• Qendra Klinike Universitare e Kosovës; 

• Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve; 

• Agjencia e Pyjeve të Kosovës; 

• Policia; 

• Banka Qendrore. 
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4. LUFTIMI I KORRUPSIONIT 

 

 
Figura 4.1. Transparenca institucionale 
 
Qeveria e Republikës së Kosovës duket se qëndron mirë në këndvështrimin e bizneseve në aspektin 
e transparencës, me afër 60% të respondentëve që besojnë se Qeveria është një nga institucionet 
më transparente, në krahasim me institucionet e tjera të theksuara në grafikun e mësipërm. Për më 
tepër, ndërmarrjet publike konsiderohen si të dytat në nivelin e transparencës deri në 55%, gjykata 
me 50%, zyrat e prokurorisë me 48.70%, Organi Shqyrtues i Prokurimit me 47.92%, komunat me 
42.71% dhe institucionet e tjera me një përqindje nën 30. 
 
Për më tepër, një nga shqetësimet më të mëdha që kemi hasur është mungesa e besimit në 
funksionimin e sistemit gjyqësor në Kosovë. Një numër i ngushtë prej 50% e respondentëve kanë 
shprehur shqetësimin e tyre me një përgjigje negative, ndërsa 45% e shohin funksionimin e sistemit 
gjyqësor në Kosovë si pjesërisht funksional dhe një përqindje e ulët prej më pak se 10% besojnë se 
sistemi gjyqësor në Kosovë funksionon si duhet. 
 

 
Figura 4.2. A keni besim në sistemin gjyqësor të Kosovës? 
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28.65% 27.08% 27.08%

23.96%

Jo
50%

Pjesërisht
47%

Po
3%



 

18 
 

Në grafikun më poshtë, 50% e të anketuarve kanë pohuar se nuk besojnë se mekanizmat e forcimit, 
siç janë policia, prokuroria dhe gjykatat, në Kosovë, janë efikas në luftën kundër korrupsionit, 37.60% 
e kanë renditur atë si aspak efikas, dhe vetëm 7.83% i kanë renditur mekanizmat e forcimit si efikas. 
 

 
Figura 4.3. Efikasiteti i mekanizmave për zbatimin e ligjit në luftimin e korrupsionit 

 

 
Figura 4.4. Raportimi i korrupsionit tek autoritetet përkatëse 
 
Megjithatë, ekziston një dallim i madh midis atyre që pretendojnë të raportojnë korrupsionin në të 
ardhmen krahasuar me ata që e kanë raportuar atë deri më tani. Diferenca është më e vogël 
krahasuar me Studimin e vitit 2019, në të cilin mbi 75% e bizneseve treguan se do ti raportojnë të 
gjitha rastet e korrupsionit, në të ardhmen. Duhet të theksohet se përqindja e atyre që do të 
raportojnë korrupsionin, vetëm nëse ka një ndikim të rëndësishëm për kompaninë e tyre, është 
rritur në krahasim me vitin e kaluar nga rreth 19% në 33%. Dhe për fat të keq, përqindja e 
respondentëve që nuk do të raportojnë korrupsionin është trefishuar nga 1.5% në 4.5%. 
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Jo
85%

Po
15%



 

19 
 

 
Figura 4.5. A do të raportojnë bizneset korrupsionin në të ardhmen? 
 
40% e respondentëve që kanë raportuar korrupsionin, e kanë bërë këtë në Policinë e Kosovës ose 
Prokurorinë, e përcjellë nga 30% e atyre që e kanë raportuar atë në institucionin në të cilin ka 
ndodhur korrupsioni, dhe rreth 22.5% e respondentëve që e kanë raportuar atë në Agjencinë Kundër 
Korrupsionit. 
 
Sondazhi i këtij viti zbulon se përqindja e atyre që kanë raportuar korrupsionin në Agjencinë Kundër 
Korrupsionit është rritur nga 7% në mbi 22%, krahasuar me 2019. Është inkurajuese të shohësh rritje 
në raportimin kundër korrupsionit në këtë agjenci, duke ditur autoritetin e tyre për të filluar dhe 
kryer procedura për zbulimin paraprak ose hetimin e korrupsionit dhe ngritjen e padive penale për 
raste të dyshuara të korrupsionit në zyrën e prokurorisë. 
 
Pjesa e mbetur e 8.5% e të respondentëve kanë përdorur mekanizma të tjerë, si media dhe 
organizatat joqeveritare për të raportuar korrupsionin. Një përmbledhje e hollësishme mund të 
shihet në grafikun më poshtë. 
 

 
Figura 4.6. Ku raportohet korrupsioni? 
 
Kur jemi tek raportimi i korrupsionit në Agjencinë Kundër Korrupsionit, duhet të theksohet se rreth 
60% e respondentëve janë të vetëdijshëm që mund të raportojnë korrupsionin, në mënyrë anonime 
në këtë Agjenci, siç paraqitet në grafikun më poshtë. Një pjesë e konsiderueshme e atyre që nuk janë 
të vetëdijshëm për këtë, mund të jetë gjithashtu, një faktor i ngurrimit të bizneseve për të raportuar 
korrupsionin në këtë Agjenci apo edhe në organe të tjera. 
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Pjesa e mbetur e 8.77% e respondentëve që kanë zgjedhur opsionin "Tjetër" kanë specifikuar 
institucionet e mëposhtme: 

• Organi Shqyrtues i Prokurimit; 

• Inspektorati i Policisë; 

• Administrata Tatimore e Kosovës. 
 

 
Figura 4.7. A janë të vetëdijshëm bizneset se mund të raportojnë korrupsionin në mënyrë anonime 

në Agjencinë Kundër Korrupsionit?  

 

 
Figura 4.8. Arsyet mbrapa ngurrimit të bizneseve për të raportuar korrupsionin 
 
Siç shihet në grafikun e mësipërm, frika e hakmarrjes ndaj biznesit nga ai institucion në të ardhmen 

mbetet arsyeja kryesore mbrapa ngurrimit të bizneseve për të raportuar korrupsionin me mbi 85% e 

përgjigjeve të respondentëve, pastaj përcjellët me mungesën e besimit tek institucionet gjyqësore, 

sipas 76.5% e përgjigjeve të respondentëve. Mbi 50% e respondentëve shprehin pakënaqësinë e tyre 

me rezultatet e luftimit kundër korrupsionit. Krahasuar me Studimin e vitit 2019, frika e hakmarrjes 

është rritur nga rreth 64% në 85%, ndërsa mungesa e besimit tek institucionet gjyqësore mbetet në 

të njëjtin nivel. Studimi i këtij viti ka gjetur një racion dukshëm më të lartë të atyre që ngurrojnë të 

raportojnë korrupsionin për shkak të rezultateve jo të kënaqshme në luftimin kundër korrupsionit 

nga 32% në 50%. 
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5. KORRUPSIONI BRENDA SEKTORIT PRIVAT  

 
Për herë të parë, sondazhi analizon perceptimin e korrupsionit brenda sektorit privat, veçanërisht në 

transaksione dhe marrëdhënie biznes-me-biznes. Studimi zbulon se afro 70% e respondentëve 

besojnë se ka korrupsion në sektorin privat. 

 

 
Figura 5.1. Perceptimi për korrupsion në transaksionet biznes me biznes (brenda sektorit privat) 
 
Në pyetjen nëse kanë hasur bizneset ndonjëherë në ndonjë formë të korrupsionit, vetëm 29% janë 

përgjigjur se kanë hasur në të vërtetë në korrupsion, ndërsa 30% e respondentëve preferojnë të mos 

përgjigjen në këtë pyetje, dhe 40% e mbetur raportuan se nuk kanë hasur në ndonjë formë të 

korrupsionit. Duhet theksohet se në mënyrë të ngjashme me perceptimin e korrupsionit në sektorin 

publik, ekziston një hendek i madh midis korrupsionit të perceptuar dhe ballafaqimit me korrupsionin. 

 

Figura 5.2. Ballafaqimi me korrupsionin brenda sektorit privat 
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Figura 5.3. Korrupsioni brenda sektorit privat sipas funksioneve të biznesit 
 
Opsioni ‘Tjetër’ nga pyetja e mësipërme përfshinë sektorët, si në vijim: 

• Punësimi; 

• Kreditë bankare; 

• Shërbimet e këshillimit për biznese.  
 
Kur bëhet fjalë për korrupsionin e perceptuar nga funksionet e biznesit, mbi 50% e respondentëve 
besojnë se korrupsioni është më i pranishëm në shërbimet ligjore, i ndjekur nga 45% e 
respondentëve që besojnë se korrupsioni ndodhë në sektorin e shitjes, dhe pak më shumë se 40% e 
respondentëve që besojnë se korrupsioni është i pranishëm edhe në kontabilitet dhe auditim. 
Ngjashëm me vitet e mëparshme, përqindja e respondentëve që kanë raportuar korrupsionin 
mbetet shumë e ulët. Këtë vit, vetëm 15% e respondentëve kanë raportuar korrupsionin. Krahasuar 
me Studimin e vitit 2019, në vitin 2020 ka një rënie në përqindjen e bizneseve që raportojnë 
korrupsionin nga 22% në 15%. Vitin e kaluar është raportuar një gjetje paksa inkurajuese në lidhje 
me raportimin e korrupsionit, ndërsa këtë vit kemi një përkeqësim, pasi bizneset kanë një rol të 
rëndësishëm në luftimin e korrupsionit, duke e raportuar atë tek autoritetet përkatëse. 
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6. KORRUPSIONI DHE PROKURIMI PUBLIK  

 

 
Figura 6.1. Korrupsioni në aktivitetet e prokurimit publik 
 
Perceptimi i pranisë së korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik mbetet mjaftë i lartë krahasuar 
me vitet e mëparshme, me mbi 50% të respondentëve që besojnë se korrupsioni është shumë i 
pranishëm në aktivitetet e prokurimit publik. Në përgjithësi, 89.7% e respondentëve besojnë se 
korrupsioni është prezent në një masë në aktivitetet e prokurimit publik, me një pjesë të vogël të 
mbetur të respondentëve që nuk kanë njohuri për këtë, dhe asnjë respondent që raporton se 
korrupsioni nuk është aspak i pranishëm në procesin e tenderëve publikë. 
 
Mbi 46% e respondentëve besojnë se prokurimi elektronik do të ndihmojë në luftimin e korrupsionit, 
më pak se çereku i respondentëve besojnë se prokurimi elektronik do të ndihmojë shumë në 
luftimin e korrupsionit dhe pak më shumë se 10% e respondentëve besojnë se nuk do të ndihmojë 
aspak në luftimin e korrupsionit, përqindje këto që janë më të kënaqshme se ato të nxjerra nga 
Studimi i vitit të kaluar. 
 

 
Figura 6.2. A do të ndihmojë prokurimi elektronik në luftimin e korrupsionit? 
 
Më pak se një e katërta e respondentëve besojnë se korniza ligjore në Kosovë është e përshtatshme 
për të luftuar korrupsionin, përqindje kjo që është dukshëm më e ulët krahasuar me Studimin e vitit 
të kaluar që ka nxjerrë se 34% e bizneseve kanë besuar se korniza ligjore është e përshtatshme. 
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41.30% e respondentëve besojnë se korniza ligjore është pjesërisht e përshtatshme dhe më pak se e 
katërta e respondentëve, që do të thotë, 23.4% që raportojnë se korniza ligjore nuk është e 
përshtatshme dhe pjesa e mbetur e respondentëve që nuk kanë fare njohuri. 
 

 
Figura 6.3. A ka Kosova kornizë të mirë ligjore në luftimin kundër korrupsionit? 
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7. FUQIZIMI I QEVERISJES KORPORATIVE PËR TA LUFTUAR KORRUPSIONIN  

 
Bizneset raportojnë një nivel të kënaqshëm të njohurive mbi parimet e qeverisjes korporative, pasi 

Studimi i këtij viti zbulon se 80% e respondentëve kanë njohuri rreth këtyre parimeve dhe vetëm 20% 

e tyre nuk kanë njohuri mbi parimet e qeverisjes së korporatave. Pothuajse 11% e respondentëve kanë 

njohuri mbi parimet por nuk i kanë zbatuar ato ende. Njohuritë mbi parimet e qeverisjes së 

korporatave duket se janë rritur ndjeshëm krahasuar me Studimin e vitit të kaluar në të cilin 32% e 

respondentëve raportuan se nuk kishin njohuri mbi këto parime. 

 
Figura 7.1. Njohuritë mbi parimet e qeverisjes së korporatave 
 
Grafiku më poshtë tregon se, pothuajse gjysma e respondentëve besojnë se shoqatat e biznesit duhet 

të ndërmarrin aktivitete për të rritur ndërgjegjësimin e bizneseve për qeverisjen korporative, të 

përcjella nga pothuajse 27% e atyre që besojnë se institucionet financiare të organizatave donatore 

kanë një rol për të luajtur në këtë drejtim. Një e katërta e respondentëve, për fat të keq, pohojnë se 

nuk është kjo prioritet i tyre për momentin, gjë që mund të jetë për shkak të situatës aktuale në të 

cilën ndodhen ndërmarrjet e sektorit privat pas shpërthimit të pandemisë COVID-19. 

 

 
Figura 7.2. Ndërgjegjësimi i bizneseve për qeverisjen korporative 
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Figura 7.3. A kanë bizneset kode të etikës? 
 
Siç shihet në grafikun e mësipërm, më pak se dy të tretat ose 60.5% e respondentëve kanë kod të 

etikës dhe zbatohet siç duhet, që është pothuajse një zbulim i përafërt me atë që kemi gjetur nga 

Studimi i 2019 me 59%. Ekziston një rritje e lehtë e respondentëve që pretendojnë të kenë kod të 

etikës, por që nuk e kanë zbatuar ende, 8% këtë vit krahasuar me 5% në 2019. Përqindja e atyre që 

kanë raportuar se nuk kanë fare kod të etikës është ulur, nga 18% në 2019 në 11.2% në 2020, e cila 

është një gjetje inkurajuese. Dhe së fundmi, studimi i këtij viti zbulon se 20% e respondentëve nuk 

kanë kod etik, por planifikojnë të kenë një të tillë. 
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8. KONKLUZIONET 

 

• Bizneset e perceptojnë se ka një rritje të theksuar të shkallës së korrupsionit, nga 38.67% në 

vitin 2019 në mbi 58%.  

• Pandemia COVID-19 dhe korrupsioni radhiten si dy faktorët kryesorë me të cilët përballet 

Kosova, përcjellë me mungesën e investimeve të huaja direkte dhe joefikasitetin e sistemit 

të drejtësisë.  

• Shkalla e perceptimit të korrupsionit në krahasim me pesë vitet e mëparshme ka shënuar 

rritje në 45%. 

• Pandemia COVID-19 është vlerësuar se ka pasur një ndikim të madh në shoqërinë e Kosovës.  

• Ryshfeti është lloji më i zakonshëm i korrupsionit në Kosovë, i përcjellë nga keqpërdorimi i 

parasë publike, nepotizmi dhe klientelizmi, specifikimi i prokurimit publik për të favorizuar 

ofertues/aplikuesë dhe zhvatja. 

• Sundimi i dobët i ligjit raportohet të jetë faktori numër një që kontribuon në korrupsion me 

më shumë se 80% të respondentëve duke e vlerësuar si të tillë, duke shënuar kështu një 

rritje deri në 20% krahasuar me Studimin 2019. 

• Afro 50 për qind e respondentëve kanë dhënë përgjigje negative për besimin në sistemin e 

drejtësisë. 

• 50% e respondentëve kanë pohuar se nuk besojnë se mekanizmat e përforcimit, siç janë 

policia, prokuroria, gjykatat, janë efektive në luftën kundër korrupsionit.  

• Raportimi i rasteve të korrupsionit tek autoritetet vazhdon të jetë shqetësues, me mbi 80% 

të respondentëve që njoftojnë se nuk kanë raportuar asnjëherë.   

• Është e pashmangshme që niveli i lartë i korrupsionit të pengojë në rritjen e investimeve të 

huaja direkte, me afro 100% të individëve të biznesit që ndajnë të njëjtin mendim. 

• Studimi i vitit 2020 ka nxjerrë në pah se nga institucionet që cilësohen si më të korruptuarat 

prinë qeveria dhe kjo nga pikëpamja e afro 70% të respondentëve.  

• Duket se ekziston një kontradiktë midis nivelit të perceptimit të korrupsionit dhe nivelit të 

transparencës, pasi që afro 60% e respondentëve e rendisin qeverinë si institucionin më 

transparent  

• Krahasuar me Studimin e Perceptimit të Korrupsionit 2019, kur mediat kanë prirë në burimet 

e informacionit, në Studimin e vitit 2020 përvoja e miqve dhe partnerëve, përvoja personale 

dhe raportet e përgatitura nga Organizatat Ndërkombëtare janë renditur si tre burimet 

kryesore të informacionit. 

• Përafërsisht 40% e respondentëve, raportojnë të kenë hasur në korrupsion, e cila shënon një 

rritje prej rreth 20% në krahasim me Studimin e 2019 me rreth 22%.  

• Për herë të parë, sondazhi po e trajton perceptimin e korrupsionit brenda sektorit privat, në 

transaksione biznes-me-biznes dhe është raportuar se pothuajse 70% e respondentëve 

besojnë se ka korrupsion në sektorin privat. 

• Rreth 30% e respondentëve janë ballafaquar në të vërtetë me korrupsion, ndërsa 40% kanë 

pohuar se nuk kanë hasur në ndonjë formë korrupsioni.  

• Mbi 50% e respondentëve besojnë se korrupsioni është më i pranishëm në shërbimet ligjore, 

i përcjellë me 45% të respondentëve që besojnë se korrupsioni ndodh në sektorin e shitjes, 

dhe pak më shumë se 40% e respondentëve që besojnë se korrupsioni është i pranishëm edhe 

në auditim dhe kontabilitet.  

• Ngjashëm me vitet e mëparshme, përqindja e respondentëve që kanë raportuar korrupsionin 

mbetet shumë e ulët. Këtë vit, vetëm 15% e respondentëve kanë raportuar korrupsionin. 
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Krahasuar me Studimin e vitit 2019, në vitin 2020 ka një rënie të theksuar në përqindjen e 

bizneseve, të cilët kanë raportuar korrupsionin nga 22% në 15%.  

• Sondazhi i këtij viti zbulon se përqindja e atyre që kanë raportuar korrupsionin në Agjencinë 

Kundër Korrupsionit është rritur nga 7% në mbi 22%, krahasuar me 2019. 
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SHTOJCA A1: PERCEPTIMI I KORRUPSIONIT NGA SEKTORË Të BIZNESEVE   

 

 

Figura A1.1. Ballafaqimi me korrupsionin në sektorin publik sipas sektorëve të biznesit 

 

 

Figura A1.2. Ballafaqimi me korrupsionin në sektorin privat sipas sektorëve të biznesit 
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Figura A1.3. Raportimi i korrupsionit sipas sektorëve të biznesit 

 

 

Figura A1.4. Besimi në gjyqësor sipas sektorëve të biznesit 
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SHTOJCA A2: KRAHASIMI I PERCEPTIMIT TË KORRUPSIONIT NË TRI VITET E FUNDIT 

 

 

Figura A2.1. Krahasimi dyvjeçar i perceptimit të korrupsionit 

 

Figura A2.2. Krahasimi trevjeçar për ballafaqimin me korrupsionin 
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Figure A2.3. Krahasimi trevjeçar për rritjen e korrupsionit në 5 vitet e fundit 

 

 

Figure A2.4. Burimet e ndërtimit të perceptimit të korrupsionit në tre vitet e fundit   
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Figura A2.5. Krahasimi trevjeçar i pranisë së korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik  

 

 

Figura A2.6. Krahasimi trevjeçar i besimit në gjyqësor 
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Figura A2.7. Krahasimi trevjeçar i efikasitetit të institucioneve në zbatimin e ligjit kundër 

korrupsionit  
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