
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

B
IZN

E
S

I, K
O

R
R

U
P

S
IO

N
I D

H
E

 K
R

IM
I N

Ë
 S

H
Q

IP
Ë

R
I: N

d
ikim

i i rysh
fetit d

h
e krim

eve të tjera n
ë n

d
ërm

arrjet p
rivate                                                2013

BIZNESI, KORRUPSIONI DHE KRIMI
NË SHQIPËRI:

Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera në 
ndërmarrjet private

20
13

With funding from
 the European Union



 

 

 
  



 

 

 
 

ZYRA E KOMBEVE TE BASHKUARA PËR DROGAT DHE KRIMIN 
Vjenë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri: 
Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera në ndërmarrjet private 

 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
  



 

3 
 

E drejta e autorit © 2013, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin 

Mirënjohje dhe falënderime 

Ky raport u përgatit nga Seksioni i Statistikave dhe Sondazheve i UNODC-së (SASS). 

Bashkërendimi i punës dhe përgatitja e raportit: 

Enrico Bisogno (SASS) 

Michael Jandl (SASS) 

Lucia Motolinía Carballo (SASS) 

Felix Reiterer (SASS) 

 

Puna në terren: 

Olsida Capo (Instituti i Statistikave i Shqipërisë, INSTAT) 

Elsa Dhuli (Instituti i Statistikave i Shqipërisë, INSTAT) 

Helda Mitre (Instituti i Statistikave i Shqipërisë, INSTAT) 

Adela Duka (Instituti i Statistikave i Shqipërisë, INSTAT) 

Elona Berberi (Instituti i Statistikave i Shqipërisë, INSTAT) 

 

Falenderim për Gjergji Filipi (Drejtor i Përgjithshëm, INSTAT), për mbështetje në  publikimin e 

raportit të vendit. 

  

Bashkëpunëtorë të Projektit: 

Nisma Rajonale Anti-korrupsion për Europën Juglindore (RAI), Transkrimi 

 

Dizajnimi i kopertinës: 

Suzanne Kunnen (RAB) 

 

Mbikëqyrja: 

Sandeep Chawla (Drejtor, Divizioni i Analizës së Politikave dhe Çështjeve Publike) dhe Angela Me 

(Drejtuese, Dega e Hulumtimeve dhe Analizës së Trendeve) 

 

Me mirënjohje të thellë pranojmë ndihmesën e çmuar të Giulia Mugellini për zhvillimin e 

metodologjisë së sondazhit. 

 

Të gjitha anketimet u kryen dhe raportet u përgatitën me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian 

dhe Qeverive të Gjermanisë, Norvegjisë dhe Suedisë. Falënderime të sinqerta shprehen për Roberta 

Cortese (Komisioni Europian) për mbështetjen e vazhdueshme të saj. 

 

Dorëheqje nga përgjegjësia ligjore 

Ky raport nuk është botuar në formë zyrtare. Përmbajtja e këtij publikimi nuk pasqyron patjetër 

pikëpamjet ose politikat e UNODC-së ose të organizatave kontribuese, dhe as nënkupton ndonjë 

miratim nga ana e tyre. 

 

Emërtimet e përdorura dhe paraqitja e materialit në këtë publikim nuk nënkuptojnë shprehjen e ndonjë 

opinioni nga ana e UNODC-së lidhur me statusin ligjor të ndonjë vendi, territori, qyteti, ose të 

autoriteteve të tij, ose lidhur me përcaktimin e kufijve të tij shtetërorë apo administrativë. 

 

 

 

Fotot: Fotot janë përdorur vetëm për ilustrim dhe nuk janë bërë në kontekstin e korrupsionit. 

©shutterstock





 

5 
 

 

Përmbajtja 

 

Mirënjohje dhe falënderime ................................................................................. 3 

Përmbajtja ............................................................................................................ 5 

Gjetjet kryesore ................................................................................................... 11 

Hyrje.................................................................................................................... 13 

1. Përhapja e ryshfetit .......................................................................................... 17 

2. Natyra e ryshfeteve .......................................................................................... 23 

3. Zyrtarët publikë dhe ryshfeti ............................................................................ 31 

4. Raportimi i ryshfetit ......................................................................................... 35 

5. Ryshfeti biznes me biznes ................................................................................. 41 

6. Perceptimet dhe opinionet rreth korrupsionit .................................................. 47 

7. Përhapja dhe modele të formave të tjera të krimit ........................................... 55 

8. Komente përfundimtare ................................................................................... 69 

Shtojca I: Konteksti ekonomik i korrupsionit të biznesit në Shqipëri ..................... 73 

Shtojca II: Metodologjia ....................................................................................... 77 

Shtojca III: Treguesit kryesorë .............................................................................. 81 

 

 
 





 

7 
 

 
 

Përmbledhje ekzekutive 
 

Ky vrojtim i bizneseve private në Shqipëri zbulon se korrupsioni dhe forma të tjera të 

krimit janë pengesë e madhe ndaj sipërmarrjes private dhe kanë efekt negativ në 

investimet private. Një përqindje e konsiderueshme e bizneseve u paguajnë ryshfete 

zyrtarëve publikë në mënyrë të përsëritur gjatë gjithë vitit. Bizneset në sektorët e 

akomodimit dhe transportit janë më të prekurat nga ryshfeti, të pasuara nga bizneset në 

sektorin e ndërtimit. Zyrtarët publikë me rrezikun më të lartë të ryshfetit në ndërveprimet 

me bizneset janë punonjësit e policisë, doganierët, zyrtarët e tatimeve/të ardhurave, 

zyrtarët e bashkive dhe të komunave, si dhe punonjësit e zyrave të regjistrimit të pasurisë 

së paluajtshme. 

 

Ndërsa treguesit e perceptimeve të korrupsionit janë padyshim të vlefshëm për të rritur 

ndërgjegjësimin, ky vrojtim mat përvojën konkrete të sotme me korrupsionin dhe krimin 

nëpërmjet anketave me kampionë përfaqësues të bizneseve, me qëllimin për të siguruar 

një vlerësim më realist, të bazuar në të dhëna, të korrupsionit dhe krimit që kanë prekur 

sektorin e biznesit. Për ta arritur këtë, vrojtimi përqendrohet në përmasat dhe modelin e 

ryshfetit në bizneset e pesë sektorëve të ndryshëm (që përbëjnë më shumë se 83.5 për 

qind të të gjitha bizneseve në Shqipëri) në ndërveprimet e shpeshta të tyre me 

administratën publike. 

 

Sipas vrojtimit, ndër të gjitha bizneset që kishin pasur kontakt me një zyrtar publik në 12 

muajt para vrojtimit, 15.7 për qind i kishin paguar ryshfet një zyrtari publik. Përhapja 

mesatare e ryshfetit të biznesit në Shqipëri është paksa më e ulët se përqindja e qytetarëve 

të zakonshëm (19.3 për qind), të cilët kishin pasur të njëjtën përvojë sipas sondazhit të 

UNODC-së me popullsinë e përgjithshme në vitin 2011.1 

 

Shqyrtimi i përvojës së bizneseve që u paguajnë ryshfete zyrtarëve publikë, nënvizon 

faktin se korrupsioni luan rol ndikues në biznesin e përditshëm të shumë shoqërive 

tregtare. Bizneset që paguajnë ryshfet, paguajnë mesatarisht 4.6 ryshfete në vit, ose rreth 

një ryshfet çdo njëmbëdhjetë javë. Përhapja e ryshfetit është më e lartë në radhët e 

                                                           
1 Të dhënat që kanë të bëjnë me ryshfetin nga individë dhe bashkësi familjare janë marrë nga studimi i kohëve të fundit nga 

UNODC, Korrupsioni në Shqipëri: ryshfeti sipas përvojës së popullsisë (2011). 
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bizneseve të vogla (me 10 deri në 49 të punësuar), se sa në radhët e bizneseve të 

madhësive të tjera. 

 

Gjysma e të gjitha ryshfeteve që u paguhen zyrtarëve publikë nga bizneset në Shqipëri, 

paguhen me para në dorë (50 për qind), të pasuara nga dhënia e ushqimit dhe pijes (24.4 

për qind), në këmbim të një “favori” të paligjshëm nga zyrtari publik, dhe dhënia e 

mallrave të tjera që nuk prodhohen nga shoqëria tregtare (22.8 për qind). Kur ryshfetet 

paguhen me para në dorë, shuma mesatare e paguar për ryshfet është 53,000 lekë, ose e 

barabartë me 904 euro-PFB. 

 

Për sa i përket asaj se cila palë e inicion faktikisht çështjen e ryshfetit, në 22.7 për qind të 

të gjitha rasteve të ryshfetit, pagesa e ryshfetit ofrohet nga një përfaqësues i biznesit pa u 

bërë ndonjë kërkesë paraprake, ndërsa në pothuajse dy të tretat (63.6 për qind) e rasteve, 

pagesa kërkohet ose drejtpërdrejt (17.1 për qind), ose tërthorazi (38.2 për qind) nga 

zyrtari publik, ose paguhet pasi një palë e tretë të ketë bërë kërkesën për ryshfet (8.3 për 

qind). 

 

Qëllimet më të zakonshme të dhënies së ryshfeteve, siç janë cituar nga bizneset, janë 

“përshpejtimi i procedurave të lidhura me biznesin” (39.1 për qind e të gjitha ryshfeteve), 

“mundësimi i finalizimit të një procedure” (16.8 për qind), “përfitimi i trajtimit më të 

mirë” (7.2 për qind), “ulja e shpenzimeve për një procedurë” (6.6 për qind) dhe “marrja e 

informacionit” (2.8 për qind). Në të njëjtën kohë, pothuajse një ndër shtatë (13.5 për qind) 

ryshfete të paguara nuk kanë asnjë qëllim konkret të drejtpërdrejtë për bizneset që i 

paguajnë ato, gjë që sugjeron se këto janë “ëmbëlsues” që u jepen zyrtarëve publikë për 

t’i “marrë me të mirë” për ndërveprimet e ardhshme në interes të shoqërisë tregtare. 

 

Në 12 muajt para vrojtimit, vetëm 2.2 për qind e bizneseve që kishin paguar ryshfete, i 

kishin raportuar incidentet e ryshfeteve pranë autoriteteve zyrtare në Shqipëri, gjë që 

sugjeron se bizneset shesh ndjehen të detyruara të marrin pjesë në ryshfet. Kjo pasqyrohet 

edhe në arsyet kryesore të cituara për mosraportimin e ryshfetit: “dhënia e dhuratave 

zyrtarëve publikë është praktikë e zakonshme” (36.2 për qind) dhe “raportimi i kësaj 

është i padobishëm, sepse askush nuk do të shqetësohej për këtë” (23.6 për qind). 

 

Ryshfeti në sektorin privat përfshin jo vetëm ryshfetet që bizneset u paguajnë zyrtarëve 

publikë, por ai ndodh edhe ndërmjet vetë bizneseve, me qëllim që të sigurohet realizimi i 

transaksioneve të këtyre bizneseve. Megjithëse më e ulët se përhapja e ryshfetit ndërmjet 

sektorit privat dhe atij publik, me 3.7 për qind, përhapja e ryshfetit biznes me biznes 

tregon se kjo praktikë vërtet ekziston në Shqipëri. Ky lloj korrupsioni nuk duhet 

ngatërruar me veprimtaritë normale të marketingut ose të marrëdhënieve me publikun, 

pasi ai synon posaçërisht që, nëpërmjet mjeteve të paligjshme, të shkelë integritetin e 

ryshfet-marrësit në këmbim të një ryshfeti. Më pak se 0.1 për qind e ryshfet-paguesve në 

sondazh i raportuan incidente të tilla të ryshfeteve biznes me biznes pranë organeve 

përkatëse. 

 

Në 12 muajt para vrojtimit, rreth 3.3 për qind e përfaqësuesve të biznesit kishin vendosur 

të mos bënin ndonjë investim të madh, nga frika se do t’u duhej të paguanin ryshfete për 

të siguruar shërbimet ose lejet e kërkuara, prandaj ndikimi i ryshfetit në veprimtarinë e 

bizneseve mund të jetë i konsiderueshëm. 

 

Edhe pasojat e krimeve të tjera më tradicionale në pasurinë dhe veprimtaritë ekonomike 

të një biznesi mund të jenë të konsiderueshme, si në drejtim të shpenzimeve të 

drejtpërdrejta që rrjedhin nga dëmi fizik, ashtu dhe në drejtim të shpenzimeve të tërthorta 
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në formën e primeve të sigurimit, shpenzimeve për sigurinë, dhe mundësive të humbura 

për investim. Për shembull, 5.8 për qind e bizneseve në Shqipëri bien viktimë e thyerjes 

dhe vjedhjes së mjediseve në një vit, dhe gjatë periudhës në fjalë këto biznese ishin 

viktimizuar mesatarisht 1.9 herë. 

 

Përqindja vjetore e përhapjes së mashtrimit nga të jashtëm (4.8 për qind) në sektorin 

privat është gjithashtu e konsiderueshme, siç është numri mesatar i rasteve kur bizneset e 

prekura bien viktimë e këtij krimi (2.8). Përqindja e përhapjes së vandalizmit është 1.6 

për qind, ku bizneset bien viktimë mesatarisht 1.6 herë në vit. Krahas këtyre, shkalla e 

përhapjes së vjedhjes së automjeteve (VA) është 0.5 për qind e të gjitha bizneseve që 

kanë automjete në pronësi, ku viktimat pësojnë mesatarisht 1.6 incidente. Për më tepër, 

gjatë 12 muajve të shkuar, 0.5 për qind e të gjitha bizneseve në Shqipëri ranë viktimë e 

gjobë-vënies, një krim që mund të jetë i lidhur me grupe të organizuara kriminale. 

 

Në dallim të theksuar me korrupsionin, bizneset në Shqipëri kanë raportuar në polici një 

pjesë më e madhe të krimeve tradicionale (mesatarisht 49.3 për qind për pesë llojet e 

krimeve). Ndërsa shumica e përfaqësuesve të biznesit (67.7 për qind) vlerësojnë se 

rreziku i krimit për shoqërinë tregtare të tyre ka mbetur i qëndrueshëm në krahasim me 12 

muajt e mëparshëm, rreth një në dymbëdhjetë (8.6 për qind) mendojnë se ai është në 

rritje, kurse 19.5 për qind, në rënie. Frika nga krimi luan rol të rëndësishëm në procesin e 

vendim-marrjes së drejtuesve të biznesit, kur bëhet fjalë për bërjen e investimeve të 

mëdha. Me gjithë disa dallime nga sektori ekonomik, mesatarisht 4.4 për qind e 

sipërmarrësve në Shqipëri deklarojnë se nuk kishin bërë ndonjë investim madhor në 12 

muajt e mëparshëm, për shkak të frikës nga krimi. 
 

Megjithatë, ndërsa rreth 88.8 për qind e bizneseve në Shqipëri përdorin të paktën një 

sistem mbrojtës sigurie kundër krimit, vetëm 18.5 për qind kanë ndonjë lloj siguracioni 

ndaj kostos ekonomike të krimit. Së bashku, korrupsioni dhe forma të tjera të krimit 

vendosin një barrë të ndjeshme në zhvillimin ekonomik në Shqipëri. Marrja e masave më 

të shumta dhe të pikësynuara më mirë për mbrojtjen e bizneseve nga krimet, si dhe për 

parandalimin e korrupsionit (të tilla si masa të efektshme të pajtueshmërisë së brendshme 

dhe politika të tjera lidhur me korrupsionin) mund ta lehtësonte dukshëm këtë barrë.
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Gjetjet kryesore 

 

 Përfaqësuesit e biznesit në Shqipëri e rendisin korrupsionin si pengesa e dytë më e 

madhe në bërjen e biznesit, pas taksave më të larta. 

 Ndër dhjetë shoqëri tregtare, më se tetë (85.1 për qind) syresh kishin pasur të 

paktën një kontakt të drejtpërdrejtë me një zyrtar publik ose nëpunës civil gjatë 12 

muajve para vrojtimit. 

 Shkalla e përhapjes së ryshfetit në radhët e atyre bizneseve që kishin pasur 

kontakt me zyrtarë publikë në atë periudhë, është 15.7 për qind. 

 Bizneset që kishin paguar ryshfet, u kishin paguar mesatarisht 4.6 ryshfete 

zyrtarëve publikë në 12 muajt para vrojtimit. 

 Përhapja e ryshfetit nëpër sektorët e biznesit në Shqipëri karakterizohet nga disa 

ndryshime: veprimtaritë e shërbimit të ushqimit dhe akomodimit (20.3 për qind); 

transporti dhe magazinimi (20.1 për qind); ndërtimi (18.7 për qind); prodhimi 

industrial, furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë (14.1 për qind), dhe tregtia 

me shumicë dhe tregtia me pakicë (14 për qind). 

 Në Shqipëri, 35.7 për qind e ryshfeteve paguhen me para në dorë. Shuma 

mesatare e paguar për një ryshfet është 53,000 lekë, që është e barabartë me 904 

euro-PFB. 

 Në pothuajse dy të tretat (63.6 për qind) e të gjitha rasteve të ryshfetit, pagesa e 

ryshfetit kërkohet ose drejtpërdrejt (17.1 për qind), ose tërthorazi (38.2 për qind) 

nga zyrtari publik, ose kërkohet përmes një pale të tretë (8.3 për qind) në emër të 

zyrtarit, ndërsa në 22.7 për qind të rasteve ajo ofrohet nga një përfaqësues i 

biznesit, pa iu kërkuar paraprakisht. 
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 Rreth dy të pestat (40.8 për qind) e të gjitha ryshfeteve të paguara nga bizneset në 

Shqipëri paguhen para shërbimit, ndërsa 26 për qind paguhen pasi të jetë kryer 

shërbimi. 

 Qëllimet kryesore të pagimit të ryshfeteve janë të përshpejtohet një procedurë 

(39.1 për qind), të bëhet i mundur përfundimi i një procedure (16.8 për qind) dhe 

të përfitohet trajtim më i mirë (7.2 për qind). Krahas këtyre, 13.5 për qind e 

ryshfeteve të paguara nuk i shërbejnë asnjë qëllimi imediat. 

 Përqindja e përhapjes së ryshfeteve që u paguhen zyrtarëve publikë, është më e 

larta për punonjësit e policisë (12.5 për qind), doganierët (12.3 për qind), 

punonjësit e taksave/të ardhurave (10.7 për qind) dhe punonjësit e bashkive dhe 

komunave (10.2 për qind). 

 Gjatë 12 muajve para vrojtimit, vetëm 2.2 për qind e bizneseve që ishin pjesë e 

vrojtimit, kishin raportuar incidente ryshfeti pranë autoriteteve zyrtare në 

Shqipëri. Më se një e treta (36.2 për qind) e përfaqësuesve të biznesit nuk e kishin 

raportuar ryshfetin, sepse vlerësonin se raportimi i ryshfetit ishte i padobishëm, 

pasi të paguash ose t’u japësh dhurata zyrtarëve publikë është praktikë e 

zakonshme. Krahas këtyre, pothuajse një e katërta (23.6 për qind) e të anketuarve 

deklaruan se nuk e kishin raportuar ryshfetin, sepse ky raportim nuk do të kishte 

vlerë, ngaqë askush nuk do të shqetësohej për këtë. 

 Përhapja e ryshfetit biznes me biznes në Shqipëri kap shifrën 3.7 për qind. 

 Në më shumë se gjysmën (51.6 për qind) e rasteve të ryshfetit biznes me biznes, 

është bërë më parë kërkesë nga një homolog ose drejtpërdrejt, ose tërthorazi, ose 

nga një palë e tretë. Qëllimi më i rëndësishëm i ryshfetit biznes me biznes në 

Shqipëri është të sigurohen çmime më të mira (29 për qind). 

 Bizneset në Shqipëri janë prekur nga forma të ndryshme të krimit, në nivele të 

ndryshme: shkalla e përhapjes së viktimizimit të biznesit në 12 muaj është 5.8 për 

qind për thyerjen dhe vjedhjen e mjediseve, 4.8 për qind për mashtrimin nga të 

jashtëm, 1.6 për qind për vandalizmin, 1.2 për qind për vjedhjen e automjeteve 

(VA) dhe 0.5 për qind për gjobë-vënien. 

 Përqindja e llojeve të krimit të raportuar në polici luhatet në 82.9 për qind për 

VA-të, 58.9 për qind për vandalizmin, 55.4 për qind për thyerjen dhe vjedhjen e 

mjediseve, 41.4 për qind për rastet e gjobë-vënies dhe 15.3 për qind për rastet e 

mashtrimit nga të jashtëm. 

 Rreth nëntë në dhjetë (88.8 për qind) biznese në Shqipëri përdorin të paktën një 

masë sigurie për mbrojtjen nga krimi. 

 Shumica e përfaqësuesve të biznesit (67.6 për qind) deklarojnë se mendojnë që 

rreziku i krimit për subjektin tregtar të tyre ka mbetur i qëndrueshëm në krahasim 

me 12 muajt e mëparshëm; nga ana tjetër, 8.6 për qind mendojnë se ai është në 

rritje, kurse 19.5 për qind, në rënie. 

 Mesatarisht 4.4 për qind e sipërmarrësve në Shqipëri deklaruan se nuk kishin bërë 

ndonjë investim madhor në 12 muajt e mëparshëm, për shkak të frikës nga krimi. 
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Hyrje 

Në aspekte dhe shkallë të ndryshme, korrupsioni ushtron ndikim negativ mbi të gjitha 

shoqëritë. Siç është treguar në raportin e UNODC-së për vitin 2011, Korrupsioni në 

Shqipëri: ryshfeti sipas përvojës së popullsisë,2 edhe korrupsioni i vogël mbetet një 

realitet i përhapur në Shqipëri dhe ka një ndikim të madh në ndërveprimin e qytetarëve 

privatë me zyrtarët publikë në vend. 

Krahas ndikimit negativ të tyre në ekonomitë familjare private, lloje të caktuara të 

korrupsionit mund të kenë pasoja të rënda edhe për sektorin e biznesit dhe ecurinë 

ekonomike, dhe mund të bëhen pengesë për investimet private dhe të huaja, tregtinë dhe 

zhvillimin ekonomik. Shoqëritë tregtare private mund të preken më tej nga ndikimi i 

krimit edhe në operacionet e tyre. Ky mund të variojë nga gjobë-vënia nga grupet e 

organizuara kriminale, deri në mashtrimin e rëndë dhe përvetësimin e fondeve nga 

menaxherët, madje deri në vandalizëm dhe sulme nga konkurrentët kriminelë, ku secili 

prej këtyre krimeve ka potencialin t’i shkaktojë dëm të rëndë mjedisit të biznesit në të 

cilin veprojnë shoqëritë tregtare, dhe të rrisë koston e bërjes biznes. 

 

Infrastruktura dhe lufta kundër korrupsionit 

Paralel me integrimin europian hap pas hapi, në Shqipëri është rritur ndërgjegjësimi për 

korrupsionin, dhe qeveritë e njëpasnjëshme shqiptare janë angazhuar në luftimin e kësaj 

dukurie. Instrumentet e rëndësishme në zhvillimin e kuadrit legjislativ për luftën kundër 

korrupsionit përfaqësohen nga ratifikimi i Konventës së të Drejtës Penale kundër 

Korrupsionit (2001) dhe Konventës së të Drejtës Civile kundër Korrupsionit (2000). 

Krahas këtyre, Shqipëria ka miratuar legjislacion të rëndësishëm anti-korrupsion siç është 

hyrja në fuqi e Ligjit për Deklarimin e Pasurive nga Zyrtarët (2002) dhe Ligjit për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit (2005), që i dhanë Inspektoratit të lartë për 

Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive (ILDKP), të formuar në vitin 2003, infrastrukturën 

ligjore për të përmbushur qëllimin e tij, që është lufta kundër korrupsionit. 

 

                                                           
2 UNODC, 2011. 
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Lidhur me kuadrin institucional, Shqipëria ka forcuar kapacitetin e saj institucional dhe 

administrativ për parandalimin, hetimin dhe ndjekjen ligjore të korrupsionit. Në vitin 

2001, Qeveria Shqiptare miratoi një strukturë të re për Ministrinë e Rendit Publik dhe për 

Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Sipas kësaj strukture të re, Seksioni për Krimin 

Ekonomik dhe Financiar është përgjegjës për luftimin e krimit financiar dhe pastrimit të 

parave, mashtrimit, falsifikimit dhe korrupsionit. Në vitin 2002 fillimisht u formua Grupi 

i Monitorimit Anti-Korrupsion (ACMG) për të siguruar implementimin e planit anti-

korrupsioni nëpërmjet monitorimit dhe këshillimit. Vitet e fundit u ndërtua Strategjia 

Ndër-sektoriale për Parandalimin, Luftën kundër Korrupsioni dhe Qeverisjen 

Transparente (2008), dhe çdo vit janë hartuar planet e veprimit për zbatimin e kësaj 

Strategjie. Të gjitha veprimtaritë përkatëse janë bashkërenduar nga Departamenti për 

Kontrollin e Brendshëm Administrativ dhe Anti-Korrupsion (DIACA), që kryen edhe 

kontrolle të brendshme mbi të gjitha organet administrative. 

 

Në vitin 2006, Shqipëria u bë palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër 

Korrupsionit (UNCAC). Konventa nuk e përkufizon korrupsionin në vetvete, por rendit 

një numër sjelljesh të ndryshme që shtetet palë në UNCAC duhet t’i dënojnë ose të 

shqyrtojnë dënimin e tyre (të tilla si korrupsioni aktiv dhe pasiv i zyrtarëve publikë 

vendorë, korrupsioni aktiv dhe pasiv i zyrtarëve publikë të huaj, përvetësimi, ushtrimi i 

ndikimit, shpërdorimi i funksioneve dhe pasurimi i paligjshëm). Për më tepër, Konventa 

kërkon ose nxit shprehimisht dënimin e korrupsionit në sektorin privat (siç janë 

korrupsioni aktiv dhe pasiv në sektorin privat, përvetësimi i pasurisë në sektorin privat 

dhe pastrimi i produkteve të krimit), që synon posaçërisht luftimin e korrupsionit në 

sektorin e biznesit. 

 

Shtetet palë të UNCAC-it ranë dakord të kenë një Mekanizëm Vlerësimi për t’i 

mundësuar të gjitha palët të vlerësojnë implementimin prej tyre të dispozitave të 

UNCAC-it nëpërmjet një procesi rivlerësimi të ndërsjellë. Një ndër objektivat e këtij 

mekanizmi është të nxitet procesi i pjesëmarrjes në nivel kombëtar për reformën anti-

korrupsion, dhe vlen të shënohet se Shqipëria do të vlerësohet në valën e katërt (2013-

2014) 

. 

Fusha e zbatimit dhe metodologjia e këtij hulumtimi 

 

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

ndërgjegjësimin për korrupsionin, dhe për të mobilizuar mbështetjen për politikat anti-

korrupsion, ata nuk arrijnë të sigurojnë të dhëna lidhur me përmasat e korrupsionit dhe 

fushat veçanërisht të cenueshme. Për të arritur një vlerësim më realist, të bazuar në të 

dhëna, të korrupsionit dhe krimit që prek sektorin e biznesit, është e nevojshme të shkohet 

përtej treguesve të bazuar tek perceptimi, dhe të matet përvoja konkrete me korrupsionin 

dhe krimin me anë të vrojtimeve me bizneset, me kampion përfaqësues. Gjatë 

dhjetëvjeçarit të shkuar, të kuptuarit e korrupsionit dhe krimit është përmirësuar ndjeshëm 

sipas rezultateve të sondazheve me kampionë në shkallë të gjerë në kontekste të 

ndryshme anembanë botës. UNODC ka qenë në pararojë të promovimit të sondazheve të 

korrupsionit me ekonomi familjare, dhe sondazheve rreth viktimizimit, të kryera në 

kontekste të ndryshme, dhe ka kontribuar në zhvillimin dhe përpunimin e mëtejshëm të 

metodologjive ekzistuese për matjen e korrupsionit dhe krimit. Sondazhet e kohëve të 

fundit rreth korrupsionit, të mbikëqyra nga UNODC në vende aq të shumëllojshme si 

Iraku, Afganistani dhe Nigeria, krahas vendeve/rajoneve të Ballkanit Perëndimor, hedhin 

dritë në përmasat dhe natyrën e praktikave korruptive, si dhe në një mori çështjesh të tjera 
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të rëndësishme për hartimin e politikave të efektshme, të tilla si modalitetet konkrete të 

ryshfetit dhe sektorët, postet dhe procedurat administrative më të rrezikuara.3 

 

Pas përfundimit të sondazheve me ekonomi familjare për ryshfetin dhe korrupsionin në 

Shqipëri dhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe publikimit të rezultateve të 

sondazheve në raportet rajonale dhe kombëtare në vitin 2011, UNODC-së iu bë kërkesë 

që gjetjet e sondazheve me ekonomitë familjare të përplotësohen me vlerësimin e 

korrupsionit dhe krimit që ka prekur edhe sektorin e biznesit në rajon, dhe nisën 

konsultimet me homologët kombëtarë dhe me donatorë potencialë. Si rezultat i këtyre 

hapave, projekti i propozuar për të kryer sondazhe me biznese, me kampionë të shkallës 

së gjerë, të përqendruara tek korrupsioni dhe krimi, u miratua nga vendet e përfshira në 

projekt dhe përfitoi financim nga Bashkimi Europian në kuadrin e Instrumentit për 

Ndihmën Para-aderimit 2011.4 

 

Për ta zbatuar hulumtimin në Shqipëri, UNODC krijoi partneritet me Institutin e 

Statistikave të Shqipërisë (INSTAT), që ka kapacitetin dhe ekspertizën e njohur teknike 

për të realizuar sondazhe në shkallë të gjerë në sektorin e biznesit. INSTAT punoi me 

UNODC-në dhe aktorë të tjerë përkatës në Shqipëri për të përpiluar pyetësorin më të 

dobishëm, udhëzimet për intervistuesit dhe mjete të tjera të sondazhit. Instrumentet dhe 

metodologjia e sondazhit u shqyrtuan, testuan dhe përpunuan në takime me aktorë dhe 

palë të interesuara, në një seminar teknik rajonal të organizuar nga UNODC në qershor 

2012 dhe në një sondazh pilot në shkallë të vogël.5 Në nivel rajonal, një Grup Teknik 

Këshillimor mbikëqyri procesin dhe ofroi informacion dhe këshillë. 

 

Objektivi kryesor i vrojtimit ishte të prodhonte vlerësime faktike, të bazuara në të dhëna, 

të modeleve dhe natyrës së korrupsionit dhe krimit që ka prekur sektorin e biznesit, që 

përfshihen në procesin e forcimit të integritetit dhe transparencës ndërmjet institucioneve 

publike dhe sektorit të biznesit, dhe promovimit të mjedisit ndihmues për zhvillimin e 

biznesit në Shqipëri. Studimi u përqendrua në përmasat e përhapjes dhe modelet, si dhe 

në llojet dhe modalitetet mbizotëruese të korrupsionit që prek bizneset, me vëmendje të 

veçantë tek ryshfeti.6 Ky raport kombëtar plotëson analizën e paraqitur në raportin rajonal 

për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.7 Si në nivel kombëtar, ashtu dhe në nivel 

rajonal, objektivi nuk është të renditen ose shkallëzohen vendet/rajonet, por të hidhet dritë 

analitike në një dukuri të fshehtë. Shpresohet që informacioni faktik i përmbajtur në këtë 

raport do t’i pajisë autoritetet publike dhe organizatat e biznesit në Shqipëri me një mjet 

të dobishëm për të forcuar më tej politikat dhe strategjitë e tyre anti-korrupsion.

                                                           
3 Raportet e sondazheve të korrupsionit të ndërmarra nga UNODC në partneritet me qeveritë kombëtare mund të gjenden në 

http://ëëë.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/corruption.html. 
4 Të gjitha vendet/rajonet e Ballkani Perëndimor kanë miratuar Programin Shumë-përfitues 2011 nën Asistencën në Tranzicion-
IPA dhe Komponentin e Ndërtimit të Institucioneve të Bashkimit Europian. 
5 Sondazhi pilot u realizua me 90 biznese në Durrës dhe Tiranë. 
6 Ryshfeti përkufizohet si (a) premtimi, ofrimi ose dhënia një zyrtari publik, drejtpërdrejt ose tërthorazi, e një përfitimit të 
padrejtë, për vetë zyrtarin ose një person a subjekt tjetër, me qëllim që zyrtari të veprojë ose të mos veprojë në ushtrimin e 

detyrave zyrtare të tij, dhe (b) si kërkimi ose pranimi nga një zyrtar publik, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i një përfitimit të padrejtë, 

për vetë zyrtarin ose një person a subjekt tjetër, me qëllim që zyrtari të veprojë ose të mos veprojë në ushtrimin e detyrave zyrtare 
të tij. 
7 Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Ballkanin Perëndimor: Ndikimi i ryshfetit dhe llojeve të tjera të krimit në sipërmarrjen 

private, UNODC (2013). 
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1. Përhapja e ryshfetit 

Përmasat dhe shpeshtësia e ryshfetit 

Administrimi i një biznesi është në thelb veprimtari e sektorit privat, e orientuar drejt 

klientëve dhe blerësve, por veprimtaritë tregtare janë të ngërthyera edhe në një rrjet 

shërbimesh publike, detyrimesh dhe kërkesash administrative (siç janë inspektimet për 

taksat ose deklarimet dhe pagesat doganore), që kërkojnë ndërveprime të herëpashershme 

me administratën publike. Disa prej këtyre (si paraqitja e deklarimeve të taksave) janë të 

tërthorta, ndërsa disa të tjera marrin formën e ndërveprimeve të drejtpërdrejta me zyrtarët 

publikë (siç janë inspektimet e shëndetësisë, të punësimit ose taksave e tatimeve, 

procedurat ligjore ose kërkesa për leje ndërtimi). Në lidhje me këtë, shoqëritë tregtare në 

Shqipëri janë të ngjashme me shoqëritë tregtare gjetiu: ndër dhjetë bizneset e përfshira në 

sondazh, më se tetë (85.1 për qind) syresh kishin pasur të paktën një kontakt të 

drejtpërdrejtë me një zyrtar publik ose nëpunës civil në 12 muajt para sondazhit, me disa 

ndryshime në pesë sektorët e biznesit të përfshirë në sondazh. Shkalla e ndërveprimit të 

drejtpërdrejtë varionte nga 75.2 për qind në sektorin e prodhimit industrial, furnizimit me 

energji elektrike, gaz dhe ujë, deri në 88.4 për qind në sektorin e tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me pakicë. 

 

Në shumicën dërrmuese të ndërveprimeve me zyrtarët publikë zbatohen rregullat dhe 

rregulloret në fuqi për procedurat administrative në fjalë. Megjithatë, në çdo ndërveprim 

të drejtpërdrejtë, këto rregulla janë të cenueshme dhe manipulohen në këmbim të 

përfitimeve private, si rrjedhojë e një transaksioni të paligjshëm ndërmjet përdoruesit të 

shërbimit në sektorin privat dhe nëpunësit civil. Marrja e parave të gatshme, një dhurate 

ose kundër-favori tjetër, krahas (ose në vend të) tarifës zyrtare të detyrueshme, për 

përfitimin vetjak të nëpunësit civil përfaqëson një akt ryshfeti administrativ. Siç tregojnë 

të dhënat, episode të tilla ende luajnë rol në ndërveprimet e shoqërive tregtare private me 

sektorin publik në Shqipëri. 

 

Që të ndodhë një akt ryshfeti, nevojitet ndërveprimi i drejtpërdrejtë ndërmjet 

përfaqësuesit të një biznesi dhe një zyrtari publik (përfshirë ndërveprimin me anë të një 

ndërmjetësi), prandaj përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve që i dhanë një 

zyrtari publik të holla, dhuratë ose kundër-favor në të paktën një rast në 12 muajt para 
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sondazhit, si përqindja e bizneseve që kanë pasur të paktën një kontakt me një zyrtar 

publik në të njëjtën periudhë. Kësisoj, përhapja mesatare e ryshfetit të biznesit në 

Shqipëri është 15.7 për qind, që do të thotë se rreth një ndër gjashtë biznese në pesë 

sektorët ekonomikë të përfshirë në vrojtim, që kishin pasur kontakt me një zyrtar publik 

në 12 muajt para sondazhit, i kishin paguar ryshfet një zyrtari publik. 

 

Por thjesht përhapja e ryshfetit nuk paraqet pamje të plotë të shtrirjes dhe përmasave të 

ryshfetit. Një tregues tjetër i rëndësishëm është shpeshtësia e pagimit të ryshfetit, që në 

këtë rast do të thotë numri mesatar i herëve që paguesit e ryshfetit paguan faktikisht 

ryshfete gjatë 12 muajve para vrojtimit. Në Shqipëri, bizneset që paguan ryshfete në atë 

periudhë, u paguan zyrtarëve publikë mesatarisht 4.6 ryshfete. 

 

Siç tregohet në Figurën 1, ndërsa përhapja e ryshfetit të biznesit në Shqipëri është më e 

lartë se mesatarja rajonale, shpeshtësia e pagimit të ryshfetit është më e ulët se në 

Ballkanin Perëndimor në tërësi (përhapja mesatare 10.2 për qind, kurse shpeshtësia 

mesatare 7.1 në nivel rajonal). 

 

Figura 1  Përhapja e ryshfetit dhe numri mesatar i ryshfeteve të paguara, Shqipëria 
dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor (2012) 

 

 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve që i dhanë një zyrtari publik para të gatshme, dhuratë ose kundër-

favore në të paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindja e bizneseve që në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën 

një kontakt me një zyrtar publik. Numri mesatar i ryshfeteve ka të bëjë me numrin mesatar të ryshfeteve të dhëna nga të gjithë 
ryshfet-paguesit, d.m.th. ata që kishin paguar të paktën një ryshfet në 12 muajt para sondazhit. Kolonat tregojnë intervalin e 

besimit në 95 për qind të nivelit të besimit. 

 

Ndërsa krahasimet e drejtpërdrejta ndërmjet bizneseve dhe personave privatë mund të 

ngrenë çështje të vështira metodologjike, veçanërisht në lidhje me madhësinë e shoqërive 

tregtare, një krahasim i bizneseve dhe familjeve private lidhur me përhapjen dhe 

shpeshtësinë e ryshfetit zbulon dallime të rëndësishme në modelin e ryshfetit. 

 

Figura 2 tregon përqindjen e përhapjes dhe shpeshtësinë e ryshfetit të bizneseve në 

Shqipëri, bashkë me ato të personave privatë nga sondazhi i UNODC-së me popullsinë e 

përgjithshme në vitin 2011 për korrupsionin dhe ryshfetin.8 Përhapja mesatare e ryshfetit 

                                                           
8  Korrupsioni në Shqipëri: ryshfeti sipas përvojës së popullsisë, UNODC (2011). 
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është më e lartë për personat privatë (19.3 për qind) se për bizneset (15.7 për qind), 

ndërsa shpeshtësia mesatare e ryshfetit për personat privatë (4.1) është pothuajse e njëjtë 

me shpeshtësinë e ryshfetit në radhët e bizneseve (4.6). 

 

Figura 2 Përhapja e ryshfetit dhe numri mesatar i ryshfeteve të paguara nga bizneset 
dhe nga qytetarët privatë, Shqipëria (2010-2012) 

 

 
 
Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve/qytetarëve në moshë madhore (të moshës 18-64 vjeç) që i dhanë një 

zyrtari publik para të gatshme, dhuratë ose kundër-favor në të paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindja e 
bizneseve/qytetarëve në moshë madhore, të cilët në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën një kontakt me një zyrtar publik. 

Numri mesatar i ryshfeteve ka të bëjë me numrin mesatar të ryshfeteve të dhëna nga të gjithë ryshfet-paguesit, d.m.th. ata të cilët 

paguan të paktën një ryshfet në 12 muajt para sondazhit. Kolonat tregojnë intervalin e besimit në 95 për qind të nivelit të besimit. 

 

Sektorët ekonomikë 

Përhapja e ryshfetit tregon ndryshime të dukshme ndërmjet sektorëve të biznesit në 

Shqipëri. Ndër pesë sektorët e hulumtuar, veprimtaritë e shërbimeve të akomodimit dhe të 

ushqimit kanë përqindje më të lartë të përhapjes së ryshfetit (20.3 për qind), të ndjekura 

nga afër nga transporti dhe magazinimi (20.1 për qind). Ndërtimi (18.7 për qind); 

prodhimi industrial, furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë (14.1 për qind) dhe tregtia 

me shumicë dhe tregtia me pakicë (14 për qind) kanë përqindje më të ulët të përhapjes së 

ryshfetit. 

Në krahasim me mesataret rajonale sipas sektorit ekonomik (Figura 3), të gjithë sektorët 

në Shqipëri kanë përqindje dukshëm më të larta të përhapjes së ryshfetit. Akomodimi 

(20.3 kundrejt 9 për qind), transporti (20.1 kundrejt 9.9 për qind) dhe ndërtimi (18.7 

kundrejt 12.2 për qind) kanë një përqindje që është ndjeshëm më e lartë se mesatarja 

rajonale, ndërsa prodhimi industrial (14.1 kundrejt 9.2 për qind) dhe tregtia (14 kundrejt 

10.3 për qind) kanë një përqindje që është deri-diku më afër mesatares rajonale. 
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Figura 3 Përhapja e ryshfetit sipas sektorit ekonomik, Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit 
Perëndimor (2012) 

 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve që i dhanë një zyrtari publik të holla, dhuratë ose kundër-favor në të 

paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindje e bizneseve që në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën një kontakt 

me një zyrtar publik. 

 

Ndryshimi në përhapjen e ryshfetit sipas sektorit ekonomik ushtron ndikim të 

drejtpërdrejtë në llogaritja e përqindjes së përhapjes së ryshfetit në nivel kombëtar. Figura 

4 tregon përbërjen themelore të ryshfeteve të paguara në pesë sektorë ekonomikë në 

Shqipëri. Sektori i tregtisë me shumicë dhe tregtisë me pakicë përbën pjesën më të madhe 

(62.7 për qind) të ryshfeteve të paguara, që është për faktin se ky sektor përbën pjesën më 

të madhe (43.8 për qind) të bizneseve në Shqipëri.9 

 

Figura 4 Shpërndarja e të gjitha ryshfeteve të paguara, sipas sektorit ekonomik, 
Shqipëria (2012) 

 

 

 

                                                           
9 Shih Figurën 44 për strukturën e ekonomisë. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

Prodhimi industrial Ndërtimi Tregtia Akomodimi Transporti Totali

P
ër

h
ap

ja
 e

 r
ys

h
fe

ti
t 

Shqipëria Ballkani Perëndimor

1.6% 

20.1% 

62.7% 

10.3% 

5.3% 

Prodhimi industrial

Ndërtimi

Tregtia

Akomodimi

Transporti



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

21 
 

Një model tjetër interesant del kur e shohim ryshfetin në kuadrin e madhësisë së biznesit 

(numri i të punësuarve). Përhapja e ryshfetit është më e lartë për bizneset e vogla (10 deri 

në 49 të punësuar) se për bizneset e madhësive të tjera. Siç tregohet në Figurën 5, ky 

model haset edhe në nivel rajonal. Në Shqipëri, përhapja e ryshfetit është gjithashtu disi 

më e lartë për bizneset e mesme dhe të mëdha (me mbi 50 të punësuar) se për mikro-

bizneset (deri në 9 të punësuar). Një shpjegim i mundshëm mund të jetë se në Shqipëri, në 

radhë të parë bizneset shumë të vogla thjesht nuk i kanë mundësitë të paguajnë ryshfete. 

Nga ana tjetër, bizneset e mesme dhe të mëdha mund të humbasin më shumë në drejtim të 

reputacionit dhe sanksioneve ligjore po të zbulohen, ndaj mund të tregohen më pak të 

gatshme për ta bërë të ditur përvojën e tyre me ryshfetin. 

Figura 5 Përhapja e ryshfetit sipas numrit të punonjësve të bizneseve, Shqipëria dhe 
rajoni i Ballkanit Perëndimor (2012) 

 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve që i dhanë një zyrtari publik para të gatshme, dhuratë ose kundër-

favor në të paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindja e bizneseve që në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën 

një kontakt me një zyrtar publik. 
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2. Natyra e ryshfeteve 

Format e pagesës 

“Mbushja e grushtit” të një zyrtari me të holla është formë e zakonshme ryshfeti, por 

bizneset mund të ushtrojnë ndikim edhe nëpërmjet ofrimit falas të mallrave ose 

shërbimeve që ato i shesin normalisht, ose duke negociuar një shkëmbim të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë me një kundër-favor. 

Siç tregohet në Figurën 6, ndër të gjitha ryshfetet që u paguhen zyrtarëve publikë nga 

bizneset në Shqipëri, gjysma (50 për qind) paguhen në para të gatshme, e ndjekur nga 

dhënia e ushqimit dhe pijes (24.4 për qind). Dhënia e mallrave të tjera që nuk prodhohen 

nga shoqëria tregtare, në këmbim të një “favori” të paligjshëm nga zyrtari publik, përbën 

pothuajse një të katërtën (22.8 për qind) e të gjitha rasteve të ryshfetit, ndërsa 18.6 për 

qind e të gjitha ryshfeteve paguhen në formën e sendeve me vlerë, kurse 12.1 për qind 

ndodhin në formën e këmbimit të një favori me një tjetër. 

Në krahasim me format e pagesës të përdorura në nivel rajonal, vlen të shënohet se në 

Shqipëri një përqindje më e lartë e ryshfeteve jepet në formën e pagesave me para të 

gatshme dhe në formën e sendeve me vlerë, ndërsa një përqindje më e ulët jepet në 

formën e ushqimit dhe pijes. Në nivel rajonal, 35.7 për qind e të gjitha ryshfeteve që u 

jepen zyrtarëve publikë nga bizneset, paguhen me para të gatshme, e ndjekur nga dhënia e 

ushqimit dhe pijes (33.6 për qind), dhe në formën e mallrave të tjera (21 për qind). 
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Figura 6 Përqindja e shpërndarjes së ryshfeteve që bizneset u kanë dhënë zyrtarëve 
publikë, sipas llojit të pagesës, Shqipëria (2012) 

 

Shënim: Të dhënat tregojnë ryshfetet e fundit të paguara nga çdo ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. Shuma është më e 

lartë se 100 për qind sepse, në disa raste, ryshfetet paguhen në më shumë se një formë (për shembull, në para të gatshme dhe 

mallra). 

Në rastin e sektorëve të biznesit, që ishin objekt i hulumtimit, pagesat në para të gatshme 

duket se përbëjnë formën mbizotëruese të ryshfetit në të gjithë sektorët, përveç sektorit të 

veprimtarive të akomodimit dhe ushqimit, ku dhënia e ushqimit dhe pijes është më e 

rëndësishme. 

Ryshfetet e paguara në formën e parave të gatshme 

Nisur nga fakti se një pjesë e madhe e ryshfeteve të bizneseve në Shqipëri paguhen në 

para të gatshme, madhësia e ryshfeteve në para të gatshme të paguara nga ryshfet-

dhënësit jep një tregues të rëndësishëm të vlerës së pagesave të ryshfetit. Shuma mesatare 

e paguar për një ryshfet nëpër të gjithë sektorët ekonomikë është 53,000 lekë, ose 383 

euro me kurset e këmbimit të tregut, një shifër që arrin në 152 për qind të rrogës mesatare 

neto mujore në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, mediani i ryshfetit të paguar nga ryshfet-

dhënësit (20,000 lekë) është dukshëm më i ulët se mesatarja, gjë që tregon ndikimin 

aritmetik të disa ryshfeteve shumë të mëdha (Tabela 1).10 Duke marrë parasysh 

ndryshimet në nivelet e çmimeve në Europë, në Shqipëri shuma mesatare e ryshfetit në 

euro është e barabartë me 904 EUR-PFB,11 që është e afërt me shumën mesatare të paguar 

për një ryshfet në rajonin e Ballkanit Perëndimor (881 EUR-PFB). Një krahasim i 

madhësisë mesatare të ryshfetit të paguar nga bizneset (53,000 lekë) me shumën gjegjëse 

mesatare të paguar nga qytetarët privatë (5,710 lekë), siç u gjet në sondazhin e UNODC-

së me popullsinë e përgjithshme për korrupsionin dhe ryshfetin administrativ në vitin,12 

tregon se madhësia mesatare e ryshfeteve të paguara nga shoqëritë tregtare është rreth 

nëntë herë sa ajo e personave privatë (Tabela 1). Nisur nga fakti që në mënyrë tipike 

bizneset kanë kapacitet financiar më të madh se ekonomitë familjare dhe mund të kenë 

më shumë për të fituar nëpërmjet ryshfetit lidhur me transaksionet tregtare të tyre, kjo nuk 

është befasuese. 

                                                           
10 Madhësia mesatare e ryshfetit llogaritet si mesatarja aritmetike e ryshfeteve të paguara në para të gatshme. Në shumicën e 

shpërndarjeve, mesatarja ndikohet nga një numër pak a shumë i vogël vlerash shumë të mëdha. Si tregues shtesë i shpërndarjes së 
ryshfeteve sipas madhësisë, mund të vlerësohet madhësia mediane e ryshfetit. Madhësia mediane e ryshfetit është saktësisht vlera 

e mesme e të gjitha ryshfeteve, të ndara sipas madhësisë në rritje, që nënkupton se rreth 50 për qind e të gjitha ryshfeteve janë më 

të larta dhe 50 për qind janë më të ulëta se vlera mediane. 
11 EU-27 Paritetet e Fuqisë Blerëse të euros (EUR-PFB) përdoren për t’i bërë shumat e dhëna në monedhat kombëtare të 

përfshira në sondazh të krahasueshme në nivel ndërkombëtar. 
12 Korrupsioni në Shqipëri: ryshfeti sipas përvojës së popullsisë, UNODC (2011). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Para e gatshme Ushqim dhe pije Mallra të tjera Sende me vlerë Këmbim me një
favor tjetër

Shqipëria Ballkani Perëndimor



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

25 
 

Tabela 1 Madhësia mesatare e ryshfeteve të paguara në para të gatshme nga 
bizneset dhe nga qytetarët privatë (në lekë, euro dhe në EUR-PFB), në 
përqindje të GDP-së për frymë dhe në përqindje të pagës mesatare neto 
mujore, Shqipëria (2010-2012) 

 Grupi i referencës  

Treguesit Popullsia në Shqipëri (2010) Biznesi në Shqipëri (2012) 

Ryshfeti mesatar (lekë) 5,710 53,000 

Ryshfeti median (lekë) 1,000 20,000 

Ryshfeti mesatar (euro) 43 383 

Ryshfeti mesatar (EUR-PFB) 103 904 

Ryshfeti mesatar në % të GDP-

së/frymë (2012) 

1.3% 11.1% 

Ryshfeti mesatar në % të rrogës 

mesatare neto mujore (2010) 

16.4% 152% 

 

Burimet për treguesit shtesë: Monedha kombëtare shqiptare është leku, kursi mesatar i këmbimit euro/lek në vitin 2012: 1 euro = 

139.59 lekë: Banka e Shqipërisë; kurset e këmbimit EUR-PFB: Eurostat; GDP për frymë e llogaritur në bazë të ËIIË; rroga 
mesatare neto mujore: Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT). 

 

Modaliteti dhe koha e kërkimit të ryshfetit  

Të dhënat për modalitetin e ryshfetit mund të hedhin dritë të rëndësishme në mënyrën si 

funksionon aktualisht marrja nga zyrtarët publikë e ryshfeteve të bizneseve. Mekanizmat 

e ryshfet-dhënies shpesh karakterizohen nga modele të caktuara të tërthorta, të njohura 

mirë si nga ryshfet-dhënësit, ashtu dhe nga ryshfet-marrësit, që bazohen në të kuptuarit se 

kur një ryshfet mund të shpjerë në përfitim të paligjshëm për të dyja palët. Kjo është edhe 

më e vërtetë për bizneset, për të cilat përshpejtimi i procedurave administrative ose 

“shkurtimi i burokracisë” duke anashkaluar ligjet dhe rregulloret, me ndihmën e ryshfetit, 

mund të sjellë përfitime të jashtëzakonshme. Në sferën ekonomike, ku çdo përfitim i 

ngjashëm mund të shpjerë në fitime më të mëdha dhe një përqindje më të madhe të 

zotërimit të tregut nga një biznes, kjo mund të rezultojë në një lloj përshkallëzimi në të 

cilin ryshfetet jo vetëm priten, por faktikisht ofrohen “vullnetarisht” nga bizneset, me 

qëllim që të dalin përpara konkurrentëve. Kur ryshfeti bëhet një veprim rutinë, me qëllim 

që shoqëri tregtare të caktuara të sigurojnë shërbime të privilegjuara ose përfitime të 

paligjshme nga zyrtarët publikë, atëherë pagesat e ryshfetit mund të priten të jenë dhe 

bëhen më të shpeshta. 

Për sa i takon modalitetit të ryshfetit në Shqipëri, të dhënat tregojnë se bizneset shpesh 

paraprijnë në ndikimin tek zyrtarët publikë nëpërmjet ryshfetit. Në pothuajse një të 

katërtën (22.7 për qind) e të gjitha rasteve të ryshfeti, pagesa e ryshfetit ofrohet nga një 

përfaqësues i biznesit pa u bërë ndonjë kërkesë më parë, ndërsa në pothuajse dy të tretat 

(63.6 për qind) të rasteve, pagesa kërkohet ose drejtpërdrejt (17.1 për qind), ose tërthorazi 

(38.2 për qind) nga zyrtari publik, ose kërkohet nëpërmjet një pale të tretë (8.3 për qind) 

në emër të zyrtarit (Figura 7). 
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Figura 7 Përqindja e shpërndarjes së ryshfeteve të paguara nga bizneset, sipas 
modalitetit të kërkesave dhe ofertave të ryshfetit, Shqipëria (2012) 

 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga çdo ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. Kur 

krahasohet modaliteti i ryshfetit nga bizneset me modalitetin e ryshfetit nga qytetarët privatë në sondazhin me ekonomitë 
familjare, shfaqen disa ngjashmëri: kur qytetarët privatë u paguajnë ryshfete zyrtarëve publikë, në 29.5 për qind të rasteve 

ryshfetin e ofron qytetari, ndërsa në 10.4 për qind të rasteve kërkesa bëhet drejtpërdrejt nga zyrtari. Në 56 për qind të rasteve 

ryshfeti i kërkohet qytetarit në mënyrë të tërthortë dhe në 4.1 për qind nëpërmjet një pale të tretë. 

Këto gjetje kanë një numër ndikimesh e pasojash në politika. Përqindja e lartë e 

ryshfeteve të kërkuara nga ryshfet-marrësit sugjeron se zyrtarët publikë nuk kanë aq frikë 

të kërkojnë ryshfet, qoftë nga bizneset, qoftë nga ekonomitë familjare. Në rast se ryshfet-

marrësit nuk presin që kërkesat për ryshfet të raportohen dhe nuk parashikojnë ndonjë 

sanksion për kërkimin e ryshfeteve, ryshfeti mund të krijojë një kulturë pranueshmërie 

dhe të përhapet në funksione të caktuara publike. Në raste të tilla, zyrtarët publikë të cilët 

marrin ryshfete, duhet të vihen drejtpërdrejt në shënjestër, duke i dhënë fund 

pandëshkueshmërisë nëpërmjet vendosjes dhe zbatimit të rregullave të rrepta kundër 

ryshfetit. Në rast se ryshfet-paguesit ndjehen të shtrënguar për të paguar ryshfete, ata kanë 

gjithashtu më të ngjarë të mos ngurrojnë ta raportojnë ryshfetin, gjë që duhet të nxitet 

nëpërmjet hapjes së kanaleve të mëtejshme për raportimin e rasteve të ryshfetit (të tilla si 

linja telefonike falas kundër korrupsionit). Nga ana tjetër, në rast se ryshfet-paguesit u 

ofrojnë paraprakisht ryshfete zyrtarëve publikë për të ndikuar në lëvrimin e shërbimeve 

publike në favor të tyre, mund të nevojiten reforma ligjore që ndalojnë “joshjen” e 

nëpunësve civilë nëpërmjet “dhuratave” të rregullta. 

Krahas identifikimit të palës iniciuese në një rast ryshfeti, është gjithashtu e rëndësishme 

të dihet edhe për kohën kur bëhen pagesat e ryshfetit, sepse kjo mund të hedhë më shumë 

dritë në motivin dhe qëllimin e ryshfetit. Pagesat e bëra paraprakisht shpesh shihen si 

detyrim për të mbaruar punë, ndërsa pagesat e bëra pasi të jetë realizuar shërbimi publik, 

mund të shihen ose si shenjë mirënjohjeje, ose si një formë tjetër e “joshjes”, ku pagesa 

shërben si “ëmbëlsues” për t’i joshur zyrtarët publikë të hyjnë në një lidhje dhe 

marrëdhënie varësie, dhe pranimi i një “dhurate” në një moment kohor më të hershëm e 

detyron zyrtarin t’i kthejë favorin biznesit në një moment kohor të mëvonshëm. 

Të dhënat tregojnë se mbi një e katërta (26 për qind) e të gjitha ryshfeteve nga bizneset në 

Shqipëri paguhen pasi të jetë kryer shërbimi, ndërsa dy të pestat (40.8 për qind) paguhen 

para shërbimit dhe 14.5 për qind në të njëjtën kohë. Rreth 3.2 për qind e ryshfeteve 

paguhen pjesërisht para dhe pjesërisht pas shërbimit, ndërsa rreth 15.5 për qind e të 

anketuarve nuk e mbajnë mend kur u pagua ryshfeti (Figura 8). Kjo tregon pozitën e 
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fuqishme të zyrtarëve publikë kur kërkojnë ryshfete, sepse pagesat jepen kryesisht para se 

të kryhet shërbimi. 

Figura 8  Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve të paguara nga bizneset sipas kohës 
së pagesës për shërbimin e kryer, Shqipëria (2012) 

 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. 

 

Kur forma e pagesës së ryshfetit analizohet në lidhje me modalitetin e kërkesave ose 

ofertave për ryshfet, të dhënat zbulojnë preferenca të ndryshme të ryshfet-paguesve dhe 

ryshfet-marrësve. Zyrtarët publikë të cilët kërkojnë ryshfete drejtpërdrejt ose tërthorazi, 

shpesh i kërkojnë ato në formën e pagesave në para të gatshme, ndërsa bizneset që u 

ofrojnë ryshfete zyrtarëve publikë, mund të dëshirojnë të gjejnë alternativa më pak të 

kushtueshme lidhur me veprimtaritë e rregullta të biznesit të tyre, të tilla si dhënia e 

ushqimit dhe pijes (në sektorin e veprimtarive të shërbimeve të akomodimit dhe 

ushqimit), ose lloje të tjera të mallrave dhe shërbimeve (veçanërisht në tregtinë me 

shumicë dhe tregtinë me pakicë). Të dhënat tregojnë se në pothuajse tre të pestat (59.3 për 

qind) e rasteve të ryshfetit, kur ryshfeti kërkohet (drejtpërdrejt, tërthorazi ose nëpërmjet 

palës së tretë), pagesa bëhet në para të gatshme, ndërsa kur është biznesi ai që e ofron 

ryshfetin, kjo ndodh në vetëm 21.1 për qind të rasteve. Në mbi një të tretën (34.4 për 

qind) e rasteve kur ryshfeti ofrohet nga biznesi, kundrejt 21.6 për qind të rasteve në të 

cilat ryshfeti kërkohet, pagesa bëhet në formën e ushqimit dhe pijes (Figura 9). 
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Figura 9 Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve të paguara nga bizneset sipas llojit të 
pagesës dhe sipas modalitetit të kërkesave dhe ofertave për ryshfet, 
Shqipëria (2012) 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. 

Qëllimet e ryshfeteve 

Marrja e ryshfeteve nga zyrtarët publikë mund të ketë një sërë qëllimesh. Zyrtarët publikë 

mund të arrijnë të nxjerrin ryshfete për një shërbim publik të ligjshëm, që përndryshe ata 

mund t’ia mohonin klientit, ose ta vononin për një periudhë të pacaktuar. Nga ana tjetër, 

ryshfetet mund të paguhen edhe me nismën e vetë biznesit, me synimin për të ndikuar në 

vendimet rregullatore, llogaritjet e taksave, proceset e prokurimit publik, ose dhënien e 

shërbimeve publike, ndër të tjera. Për secilën nga këto procedura të lidhura me biznesin, 

qëllimi i ryshfetit mund të ndryshojë sipas natyrës së procesit ose vendimit që është 

objekt manipulimi. Për shembull, ryshfetet mund të synojnë ndryshimin e një vendimi 

negativ për leje ndërtimi dhe, kësisoj, të mundësojnë finalizimin e një procesi 

administrativ në interes të shoqërisë tregtare. Në botën ekonomike, ryshfetet mund të jenë 

të rëndësishme edhe për përshpejtimin e një morie procedurash, që në raste tipike 

kërkojnë shumë kohë dhe zvarriten, siç janë kanalizimet dhe lidhjet për shërbimet 

komunale (të energjisë elektrike ose ujit), kalimi i mallrave në doganë, marrja e llojeve të 

caktuara të lejeve dhe autorizimeve për proceset e prodhimit, ose përshpejtimi i 

inspektimeve shëndetësore dhe të sigurisë në mjediset e biznesit duke dërguar njoftim 

paraprak për inspektimet e ardhshme. Ndërsa përshpejtimi i procedurave administrative 

mund të mos duket ide e keqe në kuptim të përgjithshëm, përshpejtimi i procedurave 

vetëm për bizneset që paguajnë ryshfet, duke u dhënë atyre përparësi kundrejt bizneseve 

të ndershme, krijon konkurrencë të pandershme, duke dëmtuar kështu ekonominë. 

Nga ana tjetër, disa ryshfete mund të shërbejnë për një qëllim, përfitimi i të cilit për 

zyrtarin që pranon “dhuratë”, nuk është drejtpërdrejt i dukshëm, si në rastin kur 

përfaqësuesi i një biznesi përdor “dhuratat” si mënyrë për të “qerasur” zyrtarin publik për 

ndërveprimet e ardhshme, duke krijuar një lidhje dhe marrëdhënie varësie ndërmjet atij 

zyrtari dhe ryshfet-dhënësit. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kërkesën e bëri zyrtari publik ose një palë e
tretë

Ofertën e bëri biznesi

Ushqim dhe pije Para e gatshme Mallra të tjera



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

29 
 

Figura 10 Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve të paguara nga bizneset, sipas 
qëllimit të pagesës, Shqipëria (2012) 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. 

Nga këndvështrimi i bizneseve në Shqipëri, qëllimi më i rëndësishëm i dhënies së 

ryshfeteve është të “përshpejtohen procedurat e lidhura me biznesin” (39.1 për qind) që, 

përndryshe, do të vonoheshin. Të tjerë deklaruan se qëllimet e ryshfeteve të paguara janë 

“bërja e mundur e finalizimit të një procedure” (16.8 për qind), “përfitimi i trajtimit më të 

mirë” (7.2 për qind) dhe “ulja e shpenzimeve për një procedurë” (6.6 për qind). Në të 

njëjtën kohë, pothuajse një ndër shtatë (13.8 për qind) ryshfetet e paguara nuk shërbejnë 

për ndonjë qëllim konkret të drejtpërdrejtë për bizneset që i japin, duke sugjeruar se këto 

janë “ëmbëlsues” që u jepen zyrtarëve publikë për t’u “ngjyer gishtin” atyre për 

ndërveprimet e ardhshme në interes të shoqërisë tregtare (Figura 10). 
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3. Zyrtarët publikë dhe ryshfeti 

Ashtu siç ka qëllime dhe procedura të caktuara për të cilat bizneset janë më të prira për 

t’u bërë oferta ryshfeti zyrtarëve publikë, ekzistojnë edhe kategori të caktuara të zyrtarëve 

publikë të cilët përfshihen në ryshfet më shpesh se të tjerë. Për këtë arsye, është e 

dobishme të analizohet mundësia që një kategori e caktuar zyrtarësh të marrin ryshfet kur 

kontaktohen, pavarësisht nga shpeshtësia e ndërveprimit. Për ta matur këtë, numri i 

bizneseve që i kishin paguar ryshfet një kategorie të përzgjedhur zyrtarësh publikë është 

llogaritur me numrin e bizneseve që kishin kontakte me atë kategori zyrtarësh në 12 muajt 

para sondazhit: me fjalë të tjera, përhapja e ryshfetit që bizneset u kanë paguar zyrtarëve 

publikë të përzgjedhur. 

 

Shkalla e përhapjes së ryshfeteve që u janë paguar zyrtarëve publikë nga bizneset në 

Shqipëri luhatet nga 12.5 për qind për punonjësit e policisë, deri në 2.3 për qind për 

punonjësit e shërbimeve komunale, që do të thotë se gjasat që punonjësit e policisë të 

marrin ryshfet nga bizneset sa herë që janë në kontakt të drejtpërdrejtë me një biznes, 

është 5.4 herë sa ajo e punonjësve të shërbimeve komunale. Krahas këtyre, nivelet e 

përhapjes së ryshfeteve në radhët e doganierëve, punonjësve të taksave/të ardhurave dhe 

punonjësve të bashkive dhe komunave arrijnë mbi 10 për qind, ndërsa ato të zyrtarëve të 

tjerë të listuar në Figurën 11 shkojnë nga 2.3 për qind deri në 9.8 për qind. 

 

Përqindjet e përhapjes së ryshfeteve që i jepen shumicës së kategorive të zyrtarëve 

publikë nga bizneset në Shqipëri janë dukshëm më të larta se ato të ryshfeteve që i jepen 

së njëjtës kategorie zyrtarësh në rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërësi, veçanërisht për 

punonjësit e policisë (12.5 kundrejt 5.5 për qind) dhe punonjësit e taksave/të ardhurave 

(10.7 kundrejt 3.4 për qind). Për dallim, përqindja e përhapjes së ryshfeteve që u jepen 

punonjësve të shërbimeve komunale (2.3 kundrejt 3.9 për qind) është më e ulët në 

Shqipëri se në rajonin e Ballkanit Perëndimor. 

  



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

32 
 

Figura 11 Përhapja e ryshfetit dhënë zyrtarëve të përzgjedhur publikë nga bizneset, 
Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor (2012) 

 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneset që i kanë dhënë një zyrtari publik të holla, dhuratë ose kundër-favor në 

të paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindja e të gjitha bizneseve që në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën 

një kontakt me një zyrtar publik. Në këtë diagrame përhapja e ryshfetit është llogaritur veç e veç për çdo kategori zyrtarësh 

publikë. 

 

Është gjithashtu e dobishme që përhapja e ryshfetit nga bizneset për zyrtarët e 

përzgjedhur publikë të krahasohet me përhapjen e ryshfeteve që qytetarët privatë i kanë 

paguar të njëjtës kategorie zyrtarësh publikë. Si bizneset private, ashtu dhe qytetarët e 

zakonshëm preken nga ryshfeti në ndërveprimet e tyre me zyrtarët publikë, por bizneset 

dhe qytetarët shpesh merren me sektorë të ndryshëm të administratës dhe, kësisoj, mund 

të japin këndvështrime përplotësuese lidhur me cenueshmërinë e zyrtarëve publikë nga 

ryshfeti. Për shembull, për qytetarët e zakonshëm në Shqipëri, rreziku i ryshfetit është më 

i lartë në ndërveprimet e tyre me autoritetet shëndetësore ose doganierët, se sa kur merren 

me përfaqësuesit e zgjedhur të bashkive dhe komunave, ose nëpunësit e zyrave të 

regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Nga ana tjetër, rreziqet e ryshfetit për bizneset janë 

më të lartat në ndërveprimet me punonjësit e policisë dhe doganierët, gjë që mund të 

tregojë probleme me procedurat e stërzgjatura burokratike që bizneset duan të kapërcejnë 

me anë të pagesës së ryshfeteve. Këto modele të ndryshme të rrezikut të ryshfeti tregohen 

në Figurën 12, ku përhapja e ryshfetit me kategoritë e përzgjedhura të zyrtarëve publikë të 

cilët marrin ryshfet nga bizneset, krahasohet me përqindjet ekuivalente në sondazhin e 

UNODC-së me popullsinë e përgjithshme për korrupsionin dhe ryshfetin në vitin 2011 në 

Shqipëri.13 

  

                                                           
13 Korrupsioni në Shqipëri: ryshfeti sipas përvojës së popullsisë, UNODC (2011). 
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Figura 12 Përhapja e ryshfetit në kategoritë e përzgjedhura të zyrtarëve publikë të 
cilët marrin ryshfet nga bizneset dhe popullsia, Shqipëria (2010-2012) 

 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneset/qytetarëve në moshë madhore që i dhanë një zyrtari publik të holla, 

dhuratë ose kundër-favor në të paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, kundrejt përqindjes së të gjitha bizneseve/qytetarëve 
në moshë madhore që në të njëjtën periudhë kishin të paktën një kontakt me një zyrtar publik. Në këtë diagram përhapja e 

ryshfetit llogaritet veç e veç për çdo kategori zyrtarësh publikë. 
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4. Raportimi i ryshfetit 

Ekzistojnë një numër arsyesh që i shtyjnë bizneset t’i “bien bilbilit” për ryshfetin duke i 

raportuar zyrtarët e korruptuar publikë në polici ose pranë organeve të tjera. Bizneset 

shpesh ndjehen të detyruar të paguajnë ryshfete për të përftuar shërbimet që normalisht do 

të duhej të kryheshin nga shteti pa kosto shtesë, brenda një afati të caktuar dhe në cilësi të 

pranueshme. Prandaj, ryshfetet përbëjnë një shpenzim që ul drejtpërdrejt fitimet e tyre 

dhe – meqenëse bizneset përballen me detyra rutinë, siç janë pagimi i taksave, 

inspektimet shëndetësore dhe të sigurisë në punë, ose kalimi i mallrave në doganë, në 

bazë të rregullt – pranimi në heshtje i një kërkese për ryshfet mund të rrisë pritshmëritë e 

zyrtarëve publikë për ryshfete të rregullta në të ardhmen, gjë që me kalimin e kohës mund 

ta shndërrojë në një faktor të ndjeshëm shpenzimesh. Në të njëjtën kohë, përfitimet 

afatgjata në treg që një biznes mund të nxjerrë pak nga pak nga pagesa e ryshfeteve, janë 

të pasigurta: vetë fakti që një zyrtar publik pranon ryshfete rregullisht, është tregues se 

çdo përparësi mbi konkurrentët e tjerë e fituar nëpërmjet ryshfetit do të humbasë shpejt, 

në rast se edhe bizneset e tjera paguajnë ryshfete. 

Në botën reale, megjithatë, stimuj të tillë të dukshëm për të raportuar ryshfetin pranë 

autoriteteve rrallëherë shndërrohen në veprim. Në nivel rajonal, autoriteteve zyrtare u 

janë raportuar mesatarisht vetëm 1.8 për qind e ryshfeteve të paguara nga bizneset në 

Ballkanin Perëndimor.14 Me rreth 2.2 për qind të të gjitha ryshfeteve të paguara nga 

bizneset, të raportuara pranë autoriteteve zyrtare, situata në Shqipëri është e ngjashme.15 

Gjetjet e sondazheve në nivel rajonal tregojnë se shumica e raportimeve bëhen 

drejtpërdrejt në polici, por disa bëhen edhe në institucione të tjera zyrtare, siç janë 

prokuroritë, agjencitë zyrtare anti-korrupsion, ose linjat telefonike zyrtare anti-

korrupsion. Një numër i vogël ryshfetesh të paguara (0.3 për qind në nivel rajonal) janë 

raportuar pranë institucioneve të tjera jo-zyrtare, të tilla si organizatat jo-qeveritare ose 

mediat.  

 

                                                           
14 Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Ballkanin Perëndimor: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera në sipërmarrjen private, 

UNODC (2013). 
15 Për shkak të numrit të ulët të ryshfeteve të raportuara pranë autoriteteve kombëtare në Shqipëri dhe marxhinit gjegjës të lartë të 

gabimit në përzgjedhjen e kampionit, rezultatet e sondazhit lidhur me përqindjen e ryshfeteve të raportuara tek autoritetet duhet 

të interpretohen me kujdes. 
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Nisur nga fakti që vetëm një përqindje e vogël e bizneseve në kampion u janë drejtuar 

autoriteteve zyrtare për të paraqitur ankesë për zyrtarë të korruptuar të cilët pranojnë 

ryshfete, kur, në teori, bizneset kanë arsye të fortë për ta denoncuar ryshfetin, pyetja e 

rëndësishme që shtrohet është përse bizneset nuk e raportojnë ryshfetin? Në Shqipëri 

arsyeja më e rëndësishme për mosraportimin e ryshfetit, e cituar nga përfaqësuesit e 

anketuar të biznesit, është perceptimi se raportimi i ryshfetit nuk ka vlerë, pasi është bërë 

praktikë e zakonshme që zyrtarëve publikë t’u paguhet ryshfet ose t’u jepen dhurata 

(Figura 13). Më se një e treta (36.2 për qind) e të anketuarve dhanë këtë arsye për 

mosraportimin e ryshfetit në Shqipëri, krahasuar me 26 për qind në Ballkanin Perëndimor 

mesatarisht. Krahas këtyre, pothuajse një e katërta (23.6 për qind) e të anketuarve 

deklaruan se nuk e kishin raportuar ryshfetin, sepse ky raportim nuk do të kishte vlerë, 

pasi askush nuk do t’ia dinte për këtë, një përqindje kjo që është nën mesataren rajonale 

(26.3 për qind në nivel rajonal). Për dallim, përqindja e të anketuarve që deklaruan se nuk 

u ishin drejtuar autoriteteve, sepse pagesa ose dhurata i ishte dhënë nëpunësit publik në 

shenjë mirënjohjeje për kryerjen e shërbimit të kërkuar (10.6 kundrejt 22.6 për qind në 

nivel rajonal), ose sepse shoqëria tregtare kishte siguruar një përfitim nga ryshfeti (6.7 

kundrejt 8.2 për qind në nivel rajonal), ishte ndjeshëm nën mesataren rajonale. 

Figura 13 Shpërndarja e përqindjeve të bizneseve ryshfet-dhënëse që nuk e raportuan 
përvojën e tyre pranë autoriteteve/institucioneve, sipas arsyeve më të 
rëndësishme për mosraportim, Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor 
(2012) 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfet-paguesit që nuk e kishin raportuar pranë autoriteteve / institucioneve ryshfetin e tyre 

të fundit të paguar në 12 muajt para sondazhit. 

Gjetjet se përse ryshfeti nuk raportohet tek autoritetet publike në Shqipëri përputhen me 

modelet e përgjithshme të kohës, modaliteteve dhe qëllimeve të ryshfetit, të ravijëzuara 

në Kapitullin 2. Përqindje të mëdha ryshfetesh paguhen me kërkesë të nëpunësve publikë, 

paguhen para se të kryhet shërbimi dhe paguhen në para të gatshme. Kjo tregon se shumë 

biznese ndjehen të detyruara t’u paguajnë ryshfete zyrtarëve publikë dhe nuk e raportojnë 

ryshfetin për shkak të mungesës së besimit tek autoritetet. 

Në të njëjtën kohë, përfundimet që rezultojnë, duhet të cilësohen sipas të dhënave lidhur 

me perceptimin nga përfaqësuesit e biznesit të autoriteteve publike në përgjithësi. Në një 

kuadër më të gjerë, më pak se dyzet për qind e përfaqësuesve të biznesit në Shqipëri (37.5 

për qind) raportuan se ata mendojnë se nuk ia vlen të ankohesh tek autoritetet publike 

(qoftë nëpërmjet një agjencie publike, qoftë pranë një institucioni si avokati i popullit), 
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kur këto biznese ndjehen të trajtuara në mënyrë të pandershme (Figura 14). Kjo mungesë 

besimi në përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e institucioneve publike në përgjithësi 

është, siç vihet re, më pak e theksuar në Shqipëri se mesatarja e rajonit (53.5 për qind).16 

Megjithatë, për politikë-bërësit anti-korrupsion, shifrat sinjalizojnë sfidat për të nxitur më 

shumë biznese ta raportojnë ryshfetin dhe, në këtë mënyrë, të lehtësojnë luftën kundër 

korrupsionit. Në fakt, krijimi i kanaleve më të mira dhe më të sigurta të raportimit për të 

denoncuar aktet e korrupsionit do të shpien në rritje të raportimit vetëm kur të ekzistojë 

një ndjenjë e përgjithshme se shkuarja tek autoritetet për ndihmë është e vlefshme dhe 

ndiqet me marrjen e masave dhe veprimeve të duhura. 

Figura 14 Shpërndarja e përqindjeve të përfaqësuesve të biznesit sipas faktit nëse ata 
mendojnë se ankesat për administratën publike kanë dobi, Shqipëria dhe 
rajoni i Ballkanit Perëndimor (2012) 

 

Mekanizmat e brendshëm të pajtueshmërisë 

Me gjithë faktin se shumë pak përfaqësues të biznesit e vlerësojnë të dobishme paraqitjen 

e një ankese formale pranë autoriteteve, madje më pak biznese i raportojnë përvojat e tyre 

të ryshfetit tek autoritetet, shumë biznese njohin dhe pranojnë se sjelljet e paligjshme, si 

ato të ryshfetit dhe mashtrimit, mund të dëmtojnë rëndë reputacionin e tyre dhe interesat e 

biznesit. Për të parandaluar praktikat e përgjithshme të këqija në vendin e punës dhe për 

të rritur integritetin dhe transparencën në bizneset e veta, shoqëritë tregtare anembanë 

botës po zbatojnë gjithnjë e më tepër politika të gjithanshme të pajtueshmërisë së 

brendshme, që specifikojnë praktika të caktuara të papranueshme dhe dënojnë shkeljet e 

standardeve të vendosura. 

Në Shqipëri, ndonëse janë larg se qeni universalë, këta mekanizma të brendshëm të 

pajtueshmërisë po përhapen gjithnjë e më tepër. Sipas sondazhit, më se një e treta (37.3 

për qind) e shoqërive tregtare kanë miratuar dhe vendosur një kod të etikës së brendshme 

dhe rreth një e pesta (20.1 për qind) kanë miratuar dhe vendosur politika dhe udhëzues 

lidhur me ryshfetin dhe korrupsionin (Figura 15). Krahas këtyre, pothuajse një e katërta 

(24.5 për qind) kanë organizuar takime të dedikuara për t’i njohur punonjësit me 

udhëzimet dhe politikat e tyre ekzistuese anti-korrupsion dhe 18.2 për qind e kanë 

shpërndarë këtë informacion me e-mail. 

  

                                                           
16 Mesatarja rajonale nuk përfshin të dhënat nga Mali i Zi, ku kjo pyetje nuk u përfshi në sondazh. 
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Figura 15 Përqindjet e bizneseve që kanë miratuar dhe marrë masa të përzgjedhura të 
pajtueshmërisë së brendshme, sipas numrit të të punësuarve, Shqipëria 
(2012) 

 

Të dhënat tregojnë se përpjekjet e brendshme të sektorit privat për të rritur transparencën 

dhe integritetin janë më pak të zakonshme në shoqëritë tregtare të vogla, se në radhët e 

atyre të mëdha. Siç tregohet në Figurën 16, miratimi dhe vendosja e kodit të etikës, 

politikave dhe udhëzimeve të dedikuara anti-korrupsion, si dhe përhapja e tyre nëpërmjet 

takimeve ose e-maileve, është shumë më e gjerë në radhët e shoqërive tregtare të mëdha, 

se në radhët e atyre me më pak të punësuar. Por, duke marrë parasysh se shoqëritë 

tregtare mikro dhe të vogla përbëjnë pjesën më të madhe të të gjitha bizneseve në 

Shqipëri, miratimi dhe vendosja në shkallë të gjerë e standardeve të posaçme të 

integritetit dhe politikave të pajtueshmërisë nga bizneset në rajon kërkon promovimin e 

tyre jo vetëm në radhët e shoqërive tregtare të mëdha, por edhe në radhët e shoqërive 

tregtare mikro dhe të vogla. 
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Figura 16 Përqindja e bizneseve që kanë miratuar kod të etikës së brendshme, sipas 
numrit të të punësuarve, Shqipëria (2012) 
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5. Ryshfeti biznes me biznes 

Në shumicën e rasteve, ryshfeti është i lidhur me zyrtarë publikë të korruptuar, të cilët 

pranojnë para në dorë, dhurata ose favore të tjera të paligjshme kundrejt kryerjes së 

shërbimeve publike. Megjithatë, forma të shumëllojshme të ryshfetit hasen edhe brenda 

vetë sektorit privat, që do të thotë, ndërmjet përfaqësuesve të subjekteve tregtare në 

sektorin privat. Një ryshfet i tillë në rrjedhën e veprimtarive ekonomike, financiare ose 

tregtare përkufizohet në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit 

(UNCAC) si “premtimi, ofrimi ose dhënia (korrupsioni aktiv), si dhe kërkesa ose pranimi 

(korrupsioni pasiv), drejtpërdrejt ose tërthorazi, i një përfitimi të parregullt për/nga një 

person i cili drejton ose punon, në çfarëdo cilësie, për një subjekt në sektorin privat ... me 

qëllim që ai, në shkelje të detyrave të tij, të veprojë ose mos veprojë”. Konventa kërkon 

që palët nënshkruese të saj të shqyrtojnë mundësinë e parashikimit të këtyre veprimeve si 

vepra penale.17 

Ryshfeti biznes me biznes ndodh, kështu, ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve të cilët 

japin dhuratë, kundër-favor ose paguajnë të holla shtesë (duke përjashtuar pagesën 

normale) për të siguruar një transaksion biznesi. Këto transaksione të paligjshme janë të 

ndryshme nga transaksionet normale të biznesit, për shembull, veprimtaritë e marketingut 

ose marrëdhënieve publike, pasi, me anë të mjeteve të paligjshme, synojnë posaçërisht të 

shkelin integritetin e ryshfet-marrësit në këmbim të një ryshfeti. Kjo është një formë 

korrupsioni që pengon mekanizmat e leverdisshëm të tregut të lirë dhe dëmton jo vetëm 

bizneset, përfaqësuesit e të cilave i pranojnë ryshfetet, por edhe shoqërinë në tërësi. 

Përhapja e ryshfetit biznes me biznes llogaritet si numri i bizneseve që, në të paktën një 

rast në 12 muajt para vrojtimit, i kishin dhënë para të gatshme, dhuratë ose kundër-favor, 

krahas ndonjë tarife normale të një transaksioni, një personi që punonte, në çfarëdo 

cilësie, për një subjekt në sektorin e biznesit privat, përfshirë me anë të një ndërmjetësi.18 

Siç tregohet në Figurën 17, sipas këtij përkufizimi, përhapja mesatare e ryshfetit biznes 

me biznes në Shqipëri kap shifrën 3.7 për qind (kundrejt 4 për qind në nivel rajonal). 

Megjithëse më e ulët se përhapja mesatare e ryshfeteve që bizneset u kanë paguar 

                                                           
17 Neni 21, UNCAC. 
18 Meqenëse të gjitha bizneset mund të merret me mend se kanë kontakt të rregullt me biznese të tjera, ose të paktën një kontakt 

me një biznes tjetër, qoftë si furnizues, qoftë si klient, në 12 muajt para sondazhit, përhapja llogaritet si përqindje e bizneseve 

ryshfet-dhënëse ndër të gjitha bizneset. 
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zyrtarëve publikë, kjo gjetje tregon se ryshfeti në sektorin privat është problem në 

Shqipëri. 

Mundësitë që individët në subjektet e sektorit privat të përfshihen në allishverishe të 

paligjshme me biznese të tjera të sektorit privat, ndryshojnë nga njëri sektor ekonomik në 

tjetrin. Për shembull, përfaqësuesit individualë të biznesit mund të pranojnë oferta 

kontratash, kostot e të cilave i tejkalojnë çmimet aktuale të tregut, në këmbim të një 

ryshfeti personal, ose punonjës të veçantë me qasje në informacion konfidencial mund 

t’ia zbulojnë këtë informacion bizneseve të tjera në këmbim të një përfitimi vetjak. Të 

dhënat tregojnë se episode të tilla të ryshfetit në sektorin privat në Shqipëri kanë 

përqindje më të larta përhapjeje në sektorin e ndërtimit (6.4 për qind) se në sektorët e 

akomodimit dhe transportit të marrë së bashku (5 për qind), sektorin e prodhimit (2.7 për 

qind) dhe sektorin e tregtisë (2.6 për qind). Si në rastin e ryshfetit në sektorin publik, 

përqindjet e përhapjes janë më të larta (7.5 për qind) në shoqëritë tregtare të vogla (10 

deri në 49 të punësuar), se në shoqëritë tregtare mikro (1 deri në 9 të punësuar) (2.8 për 

qind) dhe shoqëritë tregtare të mesme dhe të mëdha (mbi 50 të punësuar) (3.2 për qind), e 

ngjashme me modelin e gjetur në rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërësi (Figura 17). 

Figura 17 Përhapja e ryshfetit në radhët e subjekteve tregtare të sektorit privat, 
Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor (2012) 

 

Format e pagesës 

Ashtu si në ryshfetin në sektorin publik, pagesa e ryshfetit biznes me biznes mund të 

bëhet në një mori formash: para në dorë, mallra, ushqim dhe pije, sende me vlerë ose në 

formën e një këmbimi të drejtpërdrejtë për një favor tjetër. Në botën e biznesit në 

Shqipëri, paraja fizike është forma më e rëndësishme e dhënies së ryshfetit në radhët e 

subjekteve të sektorit privat, ashtu siç është ndërmjet bizneseve dhe zyrtarëve publikë. 

Megjithatë, edhe sendet me vlerë, mallra të tjera, dhënia e ushqimit dhe pijes dhe këmbim 

i një favori për një favor tjetër luajnë rol të rëndësishëm kur bëhet fjalë për afera të 

paligjshme ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve (Figura 18). 
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Figura 18 Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve që bizneset u kanë paguar 
subjekteve tregtare të sektorit privat, sipas llojit të pagesës, Shqipëria (2012) 

 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para vrojtimit. Shuma 

është më e lartë se 100 për qind pasi, në disa raste, ryshfetet paguhen në më shumë se një formë (për shembull, para të gatshme 

dhe mallra). 

Modaliteti dhe koha e kërkimit të ryshfetit  

Sipas vrojtimit, më se një e treta (35.9 për qind) e ryshfeteve biznes me biznes paguhen 

pa u kërkuar nga ndonjëri prej përfaqësuesve të biznesit të përfshirë dhe, në vend të kësaj, 

ofrohet nga ryshfet-dhënësi me qëllim që të sigurohet një përfitim i caktuar i paligjshëm 

(për shembull, për të lehtësuar ose përshpejtuar një procedurë, ose për të fituar epërsi mbi 

një konkurrent). Për dallim, më shumë se gjysma (51.6 për qind) e rasteve përfshijnë 

ndonjë formë kërkese. Ryshfetet jepen pasi kërkohen ose drejtpërdrejt (11.6 për qind), ose 

tërthorazi (23.3 për qind), ndërsa në 16.7 për qind të rasteve kërkesa për ryshfet përcillet 

nga një palë e tretë. Është për t’u shënuar se një pjesë e madhe e ryshfeteve paguhen pas 

lëvrimit të mallrave ose shërbimit në fjalë (34.8 për qind), ndërsa 40.1 për qind paguhen 

para se të kryhet shërbimit. Krahas këtyre, 12.5 për qind e ryshfeteve paguhen në të 

njëjtën kohë, ose pjesërisht para / pjesërisht pas lëvrimit të mallrave ose shërbimit. Një 

ndër tetë (12.6 për qind) përfaqësues të bizneseve nuk e mbajnë mend se kur ishte dhënë 

ryshfeti (Figura 19). 
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Figura 19 Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve biznes me biznes të paguara, sipas 
kohës së pagesës në raport me kryerjen e shërbimit, Shqipëria (2012) 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. 

 

Qëllimet e ryshfeteve 

Kur ryshfetet paguhen nga një përfaqësues biznesi tek një tjetër, normalisht kjo është në 

dëm të biznesit përfaqësuesi i të cilit e pranon ryshfetin, ndërsa biznesi ryshfet-dhënës 

pret të përfitojë nga ky ryshfet. Kjo pasqyrohet qartë në faktin se, kur bëhet fjalë për 

ryshfetin biznes me biznes në Shqipëri, qëllimi më i rëndësishëm i ryshfeteve është të 

sigurojnë çmime më të mira (29 për qind). Një ndër pesë ryshfetet paguhen për të fituar 

epërsi ekonomike mbi shoqëritë tregtare konkurruese (20.6 për qind), 11.9 për qind 

paguhen për të fituar një kontratë, 6.2 për qind për të marrë informacion të veçantë dhe 

4.3 për qind për të bërë marrëveshje lidhur me një tender publik. Krahas këtyre, pothuajse 

një e pesta e të gjitha ryshfeteve biznes me biznes (18.9 për qind) paguhen pa ndonjë 

qëllim drejtpërdrejt të dukshëm, megjithëse mund të merret me mend se këto pagesa 

shërbejnë për t’i joshur e përfshirë ryshfet-marrësit në një “varësi” afat-gjatë, që i bën ata 

më të detyruar për t’i bërë favore biznesit ryshfet-dhënës në një moment të caktuar në të 

ardhmen (Figura 20). 
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Figura 20 Shpërndarja e përqindjes së ryshfeteve biznes me biznes të paguara, sipas 
qëllimit të pagesës, Shqipëria (2012) 

 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfetin e fundit të paguar nga secili ryshfet-dhënës në 12 muajt para sondazhit. 

Raportimi i ryshfetit biznes me biznes 

Në mesataren rajonale, vetëm 0.8 për qind e të gjitha ryshfeteve të paguara ndërmjet 

përfaqësuesve të bizneseve u raportohen autoriteteve, të tilla si policia, agjencia anti-

korrupsion, ose mbikëqyrësve në bizneset e prekura.19 Me më pak se 0.1 për qind të 

rasteve të ryshfetit biznes me biznes të raportuara pranë autoriteteve zyrtare, situata në 

Shqipëri është e ngjashme. Ky është tregues i faktit se të dyja palët në një episod ryshfeti 

biznes me biznes ndjehen njësoj të përfshira në krim dhe nuk janë të gatshme të paraqiten 

për t’i “fryrë bilbilit”. 

Hamendësimi i mësipërm konfirmohet nga fakti se arsyet më të rëndësishme të dhëna nga 

bizneset ryshfet-dhënëse në Shqipëri për mosraportimin e ryshfetit janë: ryshfeti është 

praktikë kaq e zakonshme, saqë nuk e vlen të raportohet (28 për qind) dhe pagesa ose 

dhurata jepet në shenjë mirënjohjeje (26.4 për qind). Disa ryshfet-pagues të tjerë nuk i 

informojnë autoritetet sepse konsiderojnë se raportimi i ryshfetit është i kotë, pasi askush 

nuk do të shqetësohej (16 për qind); shoqëria tregtare siguron një përfitim duke u dhënë 

ryshfet përfaqësuesve të një shoqërie tjetër tregtare (6.6 për qind), ose për arsye të tjera 

(12.8 për qind). Arsye të ngjashme për mosraportimin e ryshfetit biznes me biznes janë 

cituar edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërësi (Figura 21). 

  

                                                           
19 Biznesi, Korrupsioni dhe Krimi në Ballkani Perëndimor: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera mbi sipërmarrjen private, 

UNODC (2013). 
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Figura 21 Shpërndarja e përqindjes së bizneseve që u japin ryshfete bizneseve të tjera 
pa e raportuar përvojën e tyre tek autoritetet/institucionet, sipas arsyeve 
më të rëndësishme për këtë mosraportim, Shqipëria (2012) 

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me ryshfet-paguesit të cilët nuk e kishin raportuar tek autoritetet / institucionet ryshfetin e fundit 

të paguar në 12 muajt para sondazhit. 
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6. Perceptimet dhe opinionet rreth korrupsionit 

Në botën e biznesit, perceptimet janë faktorë themelorë për përcaktimin e vendimeve, 

sjelljes dhe rezultateve ekonomike. Kur mjedisi i biznesit perceptohet si i favorshëm, për 

shembull, kjo krijon pritshmërinë e përfitimit pozitiv nga një investim, dhe, kësisoj, i bën 

bizneset më të prira për të investuar, se sa kur ato e perceptojnë mjedisin e biznesit si 

negativ. Investimet më të mëdha krijojnë rritje të kërkesës, më shumë vende pune, rritje 

më të lartë dhe ekonomi më dinamike dhe të begatë. Prandaj, në ekonomi perceptimet 

shpesh shndërrohen drejtpërdrejt në rezultate. 

Për të kryer me efektivitet veprimtaritë e tyre ekonomike dhe për të arritur objektivat e 

tyre të biznesit, shoqëritë tregtare private kërkojnë një mjedis biznesi me kushtet e duhura 

që u mundësojnë atyre të jenë si produktive, ashtu dhe me fitim. Këto kushte përfshijnë, 

ndër të tjera, shtetin e së drejtës për ekzekutimin e kontratave dhe vendosjen e sigurisë, 

mjedisin e duhur rregullator dhe infrastrukturën funksionale. Nga ana tjetër, mungesa e 

këtyre kushteve, ose prania e faktorëve dëmtues për klimën e biznesit paraqet pengesë për 

të bërë biznes dhe nuk e lejon sektorin privat të përparojë dhe të zhvillojë gjithë 

potencialin e vet. 

Kur u pyetën nëse çështje të caktuara paraqesin pengesë për të bërë biznes në vendin e 

tyre, pronarët dhe përfaqësuesit e bizneseve në Shqipëri e rendisin korrupsionin si 

çështjen e dytë më të rëndësishme pas taksave të larta. Në fakt, korrupsioni konsiderohet 

pengesë madhore nga 28.9 për qind e përfaqësuesve të biznesit, pas taksave të larta (37.8 

për qind). Po kështu, 37 për qind të anketuar të tjerë e vlerësojnë korrupsionin si pengesë 

të moderuar për të bërë biznes (Figura 22). 
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Figura 22 Shpërndarja e përqindjes së përfaqësuesve të bizneseve që i konsiderojnë 
çështjet e përzgjedhura pengesa madhore ose të moderuara për të bërë 
biznes, Shqipëria (2012) 

 

Perceptimi i korrupsionit të zyrtarëve publikë 

Kur përfaqësuesit e bizneseve e konsiderojnë korrupsionin si pengesë për të bërë biznes, 

ata shpesh kanë në mendje kategori të veçanta të zyrtarëve publikë (ose procedura të 

veçanta administrative), ndër të cilat korrupsioni mund të haset më shpesh se në të tjerat. 

Këta janë shpesh zyrtarë publikë në nivel vendor, me të cilët bizneset janë në ndërveprim 

të herëpashershëm, ose zyrtarë të cilët përmenden shpesh herë në media në lidhje me 

korrupsionin. Në Shqipëri, pothuajse një e katërta (22.6 për qind) e përfaqësuesve të 

bizneseve mendojnë se pagesa e ryshfeteve për punonjësit e taksave/të ardhurave ndodh 

shumë, ose pak a shumë, shpesh në shoqëritë tregtare si të tyret, pasuar nga doganierët 

(15.1 për qind), punonjësit e bashkive dhe komunave (13.9 për qind) dhe nëpunësit e 

zyrave të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme (11.5 për qind, Figura 23). 

Figura 23 Përqindja e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët mendojnë se pagesa e 
ryshfeteve për zyrtarët e përzgjedhur publikë ndodh shumë, ose pak a 
shumë, shpesh në biznese si të tyret, Shqipëria (2012) 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Taksat e larta

Korrupsioni

Ligje të ndërlikuara për taksat

Luhatjet në kurset e këmbimit valutor

Pengesat tregtare

Paqëndrueshmëria politike

Ndryshimet e shpeshta të ligjeve dhe rregullave

Qasja e kufizuar në financim

Krimi

Rregullat e punës

Rregullat për shëndetin dhe sigurinë në punë

Pengesë madhore Pengesë e moderuar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Punonjësit e taksave/të ardhurave

Doganierët

Punonjësit e bashkive dhe komunave

Nëpunësit e zyrave të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme

Punonjësit e shërbimeve komunales

Punonjësit e policisë

Gjyqtarë/prokurorë

Përfaqësuesit e zgjedhur të bashkive dhe komunave

Inspektorët

Autoritetet shëndetësore

Deputetë / Ministra

Agjencia e mbrojtjes sociale/zyrtarë të ministrive

Zyrtarë të tjerë publikë



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

49 
 

Këto perceptime të shpeshtësisë së ryshfet-dhënies për kategori të caktuara të 

zyrtarëve publikë kanë nevojë për diferencim të mëtejshëm sipas sektorit 

ekonomik. Meqenëse përfaqësuesit e bizneseve u pyetën nëse mendojnë se 

pagesa e ryshfeteve për zyrtarë të caktuar nga “biznese si të tyret” ndodh 

shpesh, krahasimi sipas kategorisë së zyrtarëve është më se i kuptimtë në lidhje 

me bizneset e ngjashme në sektorët e këtyre bizneseve. Siç tregohet në Figurën 

24, pothuajse një e katërta (24.1 për qind) e përfaqësuesve të bizneseve në 

tregti mendojnë se ryshfeti-dhënia për punonjësit e taksave/të ardhurave është 

shumë, ose pak a shumë, e shpeshtë. Të njëjtin mendim kanë 23.5 për qind e të 

anketuarve në ndërtim, 21.2 për qind në prodhim industrial, 21.2 për qind në 

akomodim dhe 15 për qind e të anketuarve në transport. Nëpunësit e zyrave të 

regjistrimit të pasurisë së paluajtshme shihen si më të ndjeshmit ndaj ryshfetit 

në sektorin e ndërtimit (16 për qind), siç shihen punonjësit e bashkive dhe 

komunave (16.7 për qind). 

Figura 24 Përqindja e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët mendojnë se pagesa e 
ryshfeteve për zyrtarët e përzgjedhur publikë ndodh shumë, ose pak a 
shumë, shpesh në bizneset si të tyret, sipas sektorit ekonomik, Shqipëria 
(2012)  

 

Qëndrimet ndaj sjelljes korruptive 

Ashtu si në rastin e perceptimeve të korrupsionit, qëndrimet ndaj asaj që përbën 

korrupsion dhe asaj që është sjellje e pranueshme, shpesh ndryshojnë midis individëve, 

shoqërive dhe sektorëve ekonomikë të ndryshëm. Anketimi i përfaqësuesve të biznesit 

lidhur me qëndrimet e tyre ndaj formave të caktuara të sjelljes korruptive mund të hedhë 

dritë edhe në gatishmërinë e tyre për t’u përfshirë në ryshfet dhe korrupsion, si dhe 

pritshmëritë e tyre për këtë. 

Të dhënat tregojnë se shumica e përfaqësuesve të bizneseve janë mjaft të vetëdijshëm për 

kufijtë e sjelljes etike në transaksionet e biznesit, dhe veprimet jashtë këtyre kufijve i 

klasifikojnë si “të papranueshme”. Megjithatë, një numër jo i vogël i tyre i cilësojnë disa 
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Shqipëri (65 për qind) e konsiderojnë të pranueshëm përdorimin e lidhjeve dhe 

kontakteve personale në institucionet publike për përshpejtimin e procedurave të lidhura 

me biznesin (Figura 25). Po kështu, në rastet kur standardet etike shkelen qartazi, siç 

është përdorimi i burimeve publike për përfitim vetjak, një pjesë e madhe prej rreth 46.3 

për qind të përfaqësuesve të biznesit e konsiderojnë këtë të pranueshme. Krahas këtyre, 

veprime të tjera tepër korruptive (përfshirë përdorimin e burimeve publike në interes të 

një pale të tretë dhe kryerjen e funksioneve publike nga një zyrtar, ndërkohë që ky zyrtar 

ka interes në shoqëri tregtare private) konsiderohen të pranueshme nga rreth 40 për qind e 

përfaqësuesve të bizneseve. Po kështu, rreth katër ndër dhjetë përfaqësues të bizneseve 

(40.4 për qind) e konsiderojnë të pranueshme kryerjen e shumë funksioneve publike në të 

njëjtën kohë. 

Figura 25 Përqindja e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët i konsiderojnë forma të 
ndryshme të sjelljeve korruptive si gjithmonë/zakonisht/ndonjëherë/jo të 
pranueshme, Shqipëria (2012) 

 

Qëndrimet e ndryshme ndaj korrupsionit përkthehen në modele të ndryshme të ryshfetit. 

Të dhënat tregojnë se sa më pak të vetëdijshëm të jenë drejtuesit e bizneseve se 

transaksione ekonomike të caktuara – veçanërisht në ndërveprimet me zyrtarë publikë – 

janë të papranueshme, aq më shumë të ngjarë ka që këta përfaqësues të biznesve të 

përfshihen në sjellje të tillë. Madje, edhe për një formë pak a shumë “të butë” të 

ndërhyrjes së paligjshme tek zyrtarët publikë (përdorimi i lidhjeve dhe njohjeve personale 

në institucionet publike për përshpejtimin e procedurave të lidhura me biznesin) mund të 

tregohet se sa më shumë këta përfaqësues të bizneseve t’i konsiderojnë të pranueshme 

veprime të tilla të paligjshme, aq më e gjerë përhapja e ryshfetit (Figura 26). 
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Figura 26 Përhapja e ryshfetit sipas grupeve të përfaqësuesve të bizneseve, të cilët e 
konsiderojnë përdorimin e lidhjeve dhe njohjeve në institucionet publike si 
të pranueshëm/të papranueshëm, Shqipëria (2012)  

 

Perceptimi i shkaqeve të korrupsionit 

Anketimi i përfaqësuesve të biznesit lidhur me perceptimin nga ana e tyre të shkaqeve të 

korrupsionit mund të hedhë dritë në disa shkaqe të korrupsionit, që mund të piketoheshin 

në mënyrë të dobishme nga një strategji e efektshme anti-korrupsion. Të dhënat tregojnë 

se 44.6 për qind e përfaqësuesve të biznesit konsiderojnë se kompetencat e mëdha të 

zyrtarëve publikë janë shkak i përgjithshëm i korrupsionit, e ndjekur nga mungesa e 

transparencës (38.6 për qind) dhe rrogat e ulëta të nëpunësve publikë (33.5 për qind). 

Krahas këtyre, nga 31.3 deri në 25.8 për qind e përfaqësuesve të biznesit në Shqipëri 

konsiderojnë se mungesa e mekanizmave vlerësues, ndikimi i individëve me pushtet, 

mungesa e integritetit të zyrtarëve dhe ndikimi i padrejtë i politikanëve janë shkaqe të 

përgjithshme të korrupsionit (Figura 27). Për dallim, mungesa e integritetit brenda 

bizneseve perceptohet vetëm nga 17.6 për qind e përfaqësuesve të biznesit si shkak i 

përgjithshëm i korrupsionit. 
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Figura 27 Përqindja e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët konsiderojnë se çështje të 
ndryshme janë shkak i përgjithshëm i korrupsionit/shkak i pjesshëm i 
korrupsionit/nuk janë shkak i korrupsionit, Shqipëria (2012) 

 

Ndikimi i ryshfetit në investimet e bizneseve 

Përveç se ka efekt të drejtpërdrejtë në prirjen e bizneseve për të paguar ryshfete, 

perceptimi i ryshfetit ka efekt të tërthortë në gatishmërinë e bizneseve për të bërë 

investime të mëdha, gjë që potencialisht ka pasoja shkatërrimtare për rritjen dhe 

zhvillimin ekonomik. Në përgjithësi, 3.3 për qind e bizneseve në Shqipëri vendosën të 

mos bëjnë ndonjë investim të madh në 12 muajt para sondazhit, nga frika se do t’u duhej 

të paguanin ryshfete për të përftuar shërbimet ose lejet e detyrueshme. 

Duke marrë parasysh se vetëm një pjesë e caktuar e bizneseve janë në gjendje të bëjnë 

investime të mëdha në radhë të parë, fakti që korrupsioni ka ndikim kaq negativ është i 

ndjeshëm. Por ndoshta aspekti më i dëmshëm për zhvillimin ekonomik në rajon është se 

ndikimi ekonomik i ryshfetit në klimën e biznesit dhe në vendimet për investime është më 

i theksuar në bizneset më të vogla, se në ato më të mëdha (Figura 28). Shoqëritë tregtare 

mikro (3.5 për qind) dhe ato të vogla (2.7 për qind) preken shumë më tepër se shoqëritë 

tregtare të mesme dhe të mëdha (1.5 për qind), që do të thotë se frika e ryshfetit ka ndikim 

më të madh pikërisht në ato biznese me potencialin më të madh për rritje. 
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Figura 28 Përqindja e përfaqësuesve të biznesit që vendosën të mos bëjnë ndonjë 
investim të madh në 12 muajt para vrojtimit nga frika e ryshfetit, sipas 
numrit të të punësuarve të tyre, Shqipëria (2012)  
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7. Përhapja dhe modele të formave të tjera të krimit 

Krahas korrupsionit, bizneset në Ballkanin Perëndimor, ashtu si bizneset kudo gjetkë, 

ndikohen nga forma të tjera të ndryshme të krimit kundër pasurisë ose veprimtarive 

tregtare të tyre. Ndikimi i këtyre krimeve mund të jetë i konsiderueshëm, si në drejtim të 

kostove të drejtpërdrejta, ashtu dhe në drejtim të dëmeve dhe kostove të tërthorta, në 

formën e primeve të sigurimit, shpenzimeve për sigurinë dhe mundësive të humbura për 

investim. Ndonëse krimi nuk renditet si një ndër pengesat më të mëdha për të bërë biznes 

në Shqipëri (Figura 22), prapëseprapë një pjesë e ndjeshme e bizneseve konsiderojnë se 

krimi është pengesë madhore (9.9 për qind), ose pengesë e moderuar (27.8 për qind) për 

të bërë biznes. 

Matja e ndikimit të drejtpërdrejtë të krimit është sfiduese për një numër arsyesh, 

pavarësisht nga fakti nëse viktimat janë individë apo biznese. Krimet e raportuara në 

polici kuptohen gjerësisht se zvogëlojnë përmasat e vërteta të veprimtarisë kriminale. 

Para se një krim të regjistrohet në statistikat e krimit administrativ, ai duhet të zbulohet, të 

raportohet në polici, të njihet si akt kriminal dhe të regjistrohet si krim në statistikat e 

policisë. Një numër i madh krimesh nuk raportohen në polici dhe disa prej atyre të 

raportuara nuk regjistrohen në statistikat e policisë. Këto mangësi në statistikat zyrtare për 

krimin mund të kapërcehen me ndihmën e sondazheve të viktimizimit nga krimi, që japin 

të dhëna për të vlerësuar të ashtuquajturat “shifra të errëta” të krimit të paraportuar në 

polici. Këto të dhëna hedhin dritë të vlefshme e të mëtejshme në natyrën dhe modalitetet e 

aktit kriminal, si dhe në karakteristikat e viktimave – informacion që zakonisht nuk 

ekziston në të dhënat zyrtare të policisë. 

Bizneset në Shqipëri preken nga forma të ndryshme të krimit në shkallë të ndryshme, në 

varësi të madhësisë së këtyre bizneseve, llojit të veprimtarisë ekonomike, vendndodhjes 

së tyre dhe faktorëve të tjerë. Ndër pesë llojet e rëndësishme të krimit,20 përqindja 12 

mujore e përhapjes së viktimizimit të biznesit në Shqipëri është më e larta për thyerjen 

dhe vjedhjen e mjediseve të bizneseve (5.8 për qind), ku një në shtatëmbëdhjetë biznese 

kanë qenë viktimë gjatë 12 muajve para sondazhit. Për më tepër, mjaft shoqëri tregtare që 

pësojnë vjedhje të mjediseve, janë viktimizuar më se një herë – mesatarisht këto biznese 

bien viktimë e thyerjes dhe vjedhjes së mjediseve 1.9 herë në një vit. Përqindja e 

                                                           
20 Shih Shtojcën Metodologjike për përshkrime të hollësishme të këtyre krimeve. 
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përhapjes së mashtrimit nga të jashtëm është paksa më e ulët (kjo përfshin mashtrimin 

nga doganierët, shpërndarësit ose furnizuesit, por përjashton mashtrimin nga punonjësit 

dhe menaxherët e biznesit). Rreth 4.8 për qind e bizneseve mashtrohen çdo vit në mënyra 

të ndryshme, për shembull, klientë të cilët e mashtrojnë shoqërinë tregtare në lidhje me 

gatishmërinë e tyre për të paguar, furnizues të cilët mashtrojnë në lidhje me cilësinë ose 

sasinë e mallrave ose shërbimeve të lëvruara, ose mashtrimi kompjuterik (Figura 29). 

Bizneset e viktimizuara bien viktimë e mashtrimit nga të jashtëm mesatarisht 2.8 herë në 

vit. 

Në rastin e akteve të vandalizmit kundër bizneseve, ku ndërtesat, pajisjet ose ndonjë 

pasuri tjetër në mjediset e biznesit dëmtohen qëllimisht me akte të përdorimit të forcës, 

djegies, shkrimeve në mure ose mjete të tjera, 1.6 për qind e të gjitha bizneseve u 

viktimizuan mesatarisht 1.6 herë në 12 muajt para sondazhit. Shkalla e përhapjes së 

vjedhjes së automjeteve (VA) është 1.2 për qind e të gjitha bizneseve që kanë automjete 

në pronësi, ku viktimat pësojnë mesatarisht 1.6 incidente (bizneset e prekura mund të 

kenë në përdorim më shumë se një automjet të shoqërisë tregtare në të njëjtën kohë, Të 

dhënat tregojnë gjithashtu se në 12 muajt para sondazhit, 0.5 për qind e të gjitha 

bizneseve ranë viktimë e gjobë-vënies (meqenëse gjobë-vënia është shpesh një veprimtari 

në vazhdimësi, pa llogaritur shpeshtësinë mesatare). 

Figura 29 Përqindjet vjetore të përhapjes së llojeve të ndryshme të krimeve kundër 
bizneseve, dhe numri mesatar i krimeve për çdo biznes të viktimizuar, 
Shqipëria (2012)  

 

Shënim: Përqindjet vjetore të përhapjes së mashtrimit nga të jashtëm, thyerjes dhe vjedhjes së mjediseve dhe vandalizmit janë 
llogaritur përkatësisht si numri i shoqërive tregtare që kanë qenë objekt i secilit prej këtyre krimeve, si përqindja e numrit total 
të shoqërive tregtare; përqindja vjetore e përhapjes së vjedhjeve të automjeteve është llogaritur si numri i shoqërive tregtare 
që kanë qenë objekt i të paktën një vjedhjeje të një veture, furgoni, kamioni, autobusi ose automjeti tjetër në 12 muajt para 
sondazhit, si përqindja e shoqërive tregtare që kanë në pronësi një veturë, furgon, kamion, autobus ose automjet tjetër. Numri 
mesatar i krimeve është llogaritur si numri mesatar i herëve kur bizneset e viktimizuara nga një krim kanë qenë objekt i atij lloj 
krimi. 

Ndërsa duke marrë parasysh faktin se krahasueshmëria e rezultateve të këtij sondazhi me 

ato në vende të tjera mund të ndikohet nga divergjenca në procedurat e sondazheve, të 

tilla si ndryshimet në përzgjedhjen e kampionit, formën e anketimit, përqindjen e të 

anketuarve që janë përgjigjur dhe procedurat e vlerësimit, një krahasim ndërkombëtar me 

gjetjet e sondazheve në vende të tjera do t’u shtonte këndvështrim tjetër rezultateve të 

përftuara. Krahasueshmëria është më e madhe me rezultatet e sondazhit të fundit në 

rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku u zbatua një sondazh me të njëjtën përmbajtje dhe 
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metodologji.21 Krahas këtyre, në fund të vitit 2013 pritet të publikohen rezultatet e një 

sondazhi pilot në shkallë BE-je për viktimizimin e biznesit.22 

Kostoja e krimit 

Të dhënat e sondazhit tregojnë se në Shqipëri kostoja mesatare e dëmit kriminal të 

shkaktuar nga të pesë llojet e krimeve të përfshira në vrojtim është e konsiderueshme. 

Megjithatë, këto kosto kanë shpërndarje tejet të pabarabartë, ku numri i incidenteve të 

krimeve që shkaktojnë dëm tejet të kushtueshëm, është i kufizuar, kurse numri i 

incidenteve që shkaktojnë shpenzime të dëmeve nën mesataren, është më i madh. Kjo 

shpërndarje asimetrike mund të përshkruhet duke përdorur dy tregues të veçantë, 

domethënë, koston mesatare të dëmit kriminal dhe koston mediane të dëmit kriminal.23 

Siç tregohet në Tabelën 2, kostoja mesatare e dëmit kriminal është rreth 2 deri në 6 herë 

më e lartë se kostoja mediane e të gjitha llojeve të krimeve, përveç rastit të vandalizmit, 

ku raporti ndërmjet mesatares dhe medianit është 16. 

Tabela 2 Kostoja e dëmit ekonomik të shkaktuar nga incidenti i fundit i krimit të 
përjetuar nga bizneset në Shqipëri (në lekë, euro dhe EUR-PFB), sipas llojit të 
krimit, Shqipëria (2012) 

Kostoja e dëmit kriminal Vjedhja e 

mjediseve të 

biznesit 

Vjedhja e 

automjeteve 

Vandalizmi Mashtrimi nga të 

jashtëm 

Dëmi mesatar (lekë) 838,000 490,000 1,137,000 1,838,000 

Dëmi nedian (lekë) 200,000 30,000 600,000 300,000 

Dëmi mesatar (euro) 6,003 3,508 8,146 13,170 

Dëmi mesatar (EUR-PFB) 14,172 8,281 19,232 31,093 

 

Viktimizimi sipas sektorit ekonomik 

Analiza e përhapjes së viktimizimit të bizneseve në pesë sektorët ekonomikë të mbuluar 

nga sondazhi tregon disa dallime të theksuara ndërmjet përqindjeve të viktimizimit nga 

krimi, nga njëri sektor në tjetrin në Shqipëri. Siç tregohet në Figurën 30, përqindjet e 

përhapjes së vandalizmit sipas sektorëve janë përgjithësisht nën 2.4 për qind në të gjithë 

sektorët, kurse përqindjet e përhapjes së thyerjes dhe vjedhjes së mjediseve variojnë nga 

4.5 për qind për tregtinë, në 7.8 për qind për prodhimin industrial. Nga ana tjetër, bizneset 

e tregtisë (6 për qind), bizneset e ndërtimit (4.8 për qind) dhe bizneset e akomodimit dhe 

transportit, të marra së bashku (3.6 për qind), janë viktima të mashtrimit nga të jashtëm 

shumë më shpesh se bizneset në sektorin e prodhimit industrial (2.3 për qind).24 

  

                                                           
21 Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Ballkanin Perëndimor: Ndikimi i ryshfetit dhe krimeve të tjera mbi sipërmarrjen private, 

UNODC (2013). 
22 Gallup/Transkrimi (së afërmi), Sondazh i BE-së për të vlerësuar nivelin dhe ndikimin e krimeve kundër bizneseve, Faza 2: 
Pilotimi i modulit të sondazhit. Raporti Final. 
23 Kostoja mediane e dëmit kriminal është saktësisht vlera e mesme e të gjitha dëmeve të klasifikuara sipas një radhe në rritje, që 

nënkupton se rreth 50 për qind e të gjitha dëmeve të pësuara janë më të larta dhe 50 për qind janë më të ulëta se vlera mediane. 
24 Të dhënat sipas sektorëve për gjobë-vënien dhe vjedhjen e automjeteve nuk ekzistojnë, pasi numri i bizneseve të viktimizuara 

në kampion, që kishin qenë objekt i këtyre krimeve në secilin sektor, është aq i vogël, sa nuk lejon krahasime statistikore 

domethënëse. 
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Figura 30 Përqindjet vjetore të përhapjes së thyerjes dhe vjedhjes së mjediseve, 
vandalizmit dhe mashtrimit nga të jashtëm, të përjetuara nga bizneset, 
Shqipëria (2012)  

 

 

Shënim: Përqindjet vjetore të përhapjes së mashtrimit nga të jashtëm, thyerjes dhe vjedhjes së mjediseve dhe vandalizmit janë 

llogaritur përkatësisht si numri i shoqërive tregtare që kanë qenë objekt i secilit prej këtyre krimeve, si përqindja e numrit total të 

shoqërive tregtare. 

Vjedhja e mjediseve të bizneseve 

Thyerja dhe vjedhja e mjediseve të bizneseve është akti i thyerjes dhe hyrjes në mënyrë të 

paligjshme në mjediset (e biznesit), me qëllimin për të vjedhur diçka pa rënë në kontakt 

me ndonjë person në ato mjedise. Kësisoj, jo të gjitha tentativat për vjedhje të tilla janë të 

suksesshme, në kuptimin që autorët e tyre arrijnë të vjedhin diçka me vlerë. Ndër të gjitha 

incidentet e vjedhjes së mjediseve, të raportuara nga bizneset e përfshira në sondazh në 

Shqipëri, 23 për qind mund të klasifikohen si thjesht tentativa për vjedhje, pasi faktikisht 

nuk ishte vjedhur asgjë. 

 

Në rastet kur diçka vidhet vërtet nga lokalet e një biznesi, zakonisht ekziston një 

shumëllojshmëri sendesh me vlerë për t’u marrë. Siç tregohet në Figurën 31, në pothuajse 

një të tretën (30.2 për qind) e rasteve janë vjedhur para të gatshme që i përkisnin biznesit, 

siç janë vjedhur edhe mallra të tjera (jo të prodhuara nga vetë shoqëria tregtare) në 27.8 

për qind të rasteve. Sende të tjera që zakonisht bëhen objekt i vjedhjes janë makineritë ose 

pajisjet (25.1 për qind), mallrat e prodhuar nga shoqëria tregtare (19.9 për qind) dhe të 

hollat që u përkasin punonjësve të biznesit (9.2 për qind). 
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Figura 31 Shpërndarja e përqindjes së sendeve me vlerë të vjedhura nga bizneset në 
rastet e vjedhjes në mjediset e bizneseve, Shqipëria (2012)  

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me vjedhjen e fundit nga lokalet e bizneseve të ndonjë sendi me vlerë në tre vitet para 

sondazhit. Shuma është më e lartë se 100 për qind, sepse, në disa raste, është vjedhur më shumë se një lloj sendi me vlerë (për 
shembull, makineri dhe para të gatshme). 

 

Qëllimi i vjedhjes së mjediseve të bizneseve varet edhe nga lloji i biznesit në të cilin është 

hyrë për të vjedhur, si dhe lloji i makinerive, pajisjeve dhe sendeve të tjera me vlerë në 

përdorim. Për shembull, makineritë dhe pajisjet janë llojet më tipike të sendeve me vlerë 

që u vidhen bizneseve të ndërtimit (33 për qind) dhe të prodhimit industrial (29.7 për 

qind); mallrat e tjera jo të prodhuara nga shoqëria tregtare në fjalë janë artikuj që u vidhen 

më shpesh bizneseve në sektorin e tregtisë (28.8 për qind). 

Vandalizmi 

Aktet e vandalizmit kundër bizneseve mund të jenë shumë të dëmshme në aspektin e 

dëmit të drejtpërdrejtë dhe shpenzimeve të riparimit, humbjes së produktit final, si dhe të 

përkeqësimit të imazhit të lokaleve të bizneseve dhe zvogëlimit të tërheqjes së klientëve 

për to. Në përgjithësi, në shënjestër të akteve të vandalizmit në Shqipëri vihen më shpesh 

ndërtesat (52.5 për qind), makineritë dhe pajisjet (23 për qind) dhe automjetet që u 

përkasin bizneseve të vëna në shënjestër (9.8 për qind). 

Vjedhja e automjeteve (VA) 

Vjedhja e automjeteve është e ndryshme nga llojet e tjera të krimeve kundër bizneseve, të 

raportuara këtu, sepse vendi fizik i veprës mund të jetë ose në mjediset e biznesit, ose 

diku tjetër. Në fakt, të dhënat për vendin e VA-ve të bizneseve në Shqipëri tregojnë se 

shumica e tyre (36.5 për qind) ndodhin brenda vendit,  por jashtë bashkive a komunave 

ku gjenden bizneset, ndërsa më se një e katërta (26.6 për qind) e VA-ve ndodhin jashtë 

mjediseve të bizneseve, por brenda së njëjtës bashkie a komune ku gjenden këto mjedise. 

Më tej, 23.6 për qind e VA-ve ndodhin drejtpërdrejt në mjediset e bizneseve (për 

shembull, në parking ose garazh) dhe 6.1 për qind jashtë shtetit, gjatë udhëtimeve të 

punës, për shembull (Figura 32). 
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Figura 32 Shpërndarja e vendit të vjedhjes së automjeteve të bizneseve, Shqipëria 
(2012)  

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me vjedhjen e fundit të automjeteve në tre vitet para sondazhit. Automjetet përfshijnë vetura, 
furgonë, kamionë, autobusë ose automjete të tjera. 

 
Një përqindje e caktuar e automjeteve të vjedhura mund të gjenden e rikthehen më vonë. 

Në shumë raste, autorët e krimeve e përdorin automjetin e vjedhur vetëm për një kohë të 

kufizuar (për shembull, për të bërë një të ashtuquajtur “xhiro me makinë”, ose për 

transport, kur kryejnë një krim tjetër) dhe e braktisin automjetin pas një farë kohe, në një 

vend ku mund ta gjejnë dhe t’ia kthejnë pronarit. Sipas të dhënave, pothuajse një e treta e 

automjeteve (32.2 për qind) që u janë vjedhur bizneseve në Shqipëri, eventualisht janë 

gjetur e rikthyer pas vjedhjes. 

Gjobëvënia 

Ndërsa përhapja e gjobë-vënies për bizneset në Shqipëri është 0.5 për qind, prapëseprapë 

kjo është shkak për shqetësim. Gjobë-vënia është krim shumë i rëndë, ku autorët përpiqen 

të sigurojnë të holla ose përfitime të tjera nga një shoqëri tregtare duke kërcënuar ose 

frikësuar menaxherët ose punonjësit e saj. Në disa raste, gjobë-vënia paraqitet edhe si 

ofertë për “mbrojtjen” e personave dhe pasurisë nga dëmet, prandaj paratë e paguara në 

këtë mënyrë paraqiten si një lloj “para për mbrojtje”. Në disa raste, gjobë-vënia mund të 

jetë e lidhur me grupe të krimit të organizuar, që kanë fuqinë dhe mjetet për të bërë një 

kërcënimin të besueshëm ndaj një biznesi, me pasoja potencialisht të rënda në rast se nuk 

plotësohen kërkesat e tyre. 

 

Të dhënat tregojnë se kërcënimet për gjobë-vënie marrin një larmi formash kanosjeje. 

Sipas bizneseve të viktimizuara në Shqipëri, më shumë se gjysma (52.4 për qind) e 

kërcënimeve për gjobë-vënie përfshijnë dëmtim konkret të biznesit ose pasurisë së tij, 

ndërsa 16.1 për qind përmendin dëmtim jo specifik të biznesit ose pasurisë së tij. Krahas 

këtyre, 11.3 për qind përfshijnë kërcënime personale konkrete për të lënduar pronarin, 

menaxherin, punonjësit ose të afërmit e tyre. Raste të tjera përfshijnë kërcënime të tilla si 

lëndimi i klientëve ose ndotja e produkteve. 

 

Vlen të shënohet se metodat e përdorura për të përcjellë kërcënimet e gjobë-vënies tek 

bizneset në Shqipëri janë deri-diku ato tradicionalet dhe duket se synojnë të kenë 

ndikimin më të madh të mundshëm mbi personin e kërcënuar. Në pothuajse dy të tretat e 

rasteve (62.3 për qind), një ose disa autorë hyjnë në lokalet e biznesit viktimë për të 

komunikuar kërcënimin, ndërsa në pothuajse një të tretën e rasteve (32 për qind) 
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kërcënimi bëhet në një takim personal gjetiu. Në rreth një të pestën (20.6 për qind) e 

rasteve, kërcënimet për gjobë-vënie komunikohen thjesht me telefon. 

Raportimi i krimit në polici 

Bizneset që kanë qenë viktima të krimit kanë një numër arsyesh për ta raportuar 

incidentin në polici dhe për t’u dhënë informacion të hollësishëm autoriteteve për 

rrethanat e tij dhe dëmin e pësuar, ndërmjet tyre shpresa e rikthimit të pasurisë së vjedhur 

dhe parandalimi i ndodhive të ngjashme në të ardhmen. Gatishmëria për t’i raportuar 

krimet në polici ndryshon sipas nivelit të besimit të përgjithshëm tek policia, por varet 

edhe nga lloji i krimit dhe pritshmëria e asaj që policia mund dhe do të bëjë për veprën e 

raportuar. 

 

Faktorë të tjerë që kanë ndikim në raportimin e krimit janë rëndesa e krimit dhe shkalla e 

dëmit të pësuar, humbja e mundshme e reputacionit në radhët e klientëve dhe blerësve, 

dhe kërkesat formale për pagesat e sigurimeve. Siç tregohet në Figurën 33, përqindja e 

çdo lloj krimi të raportuar faktikisht në polici varion nga 82.9 për qind për VA-të dhe 58.9 

për qind për incidentet e vandalizmit, deri në 55.4 për qind për thyerjen dhe vjedhjen e 

mjediseve, 41.4 për qind për rastet e gjobë-vënies dhe 15.3 për qind për rastet e 

mashtrimit nga të jashtëm. Mesatarisht, për të pesë llojet e krimeve të mbuluara, bizneset 

e viktimizuara në Shqipëri raportuan pothuajse gjysmën e krimeve të përjetuara në tre 

vitet para sondazhit (49.3 për qind). Për krahasim, vetëm 2.2 për qind e bizneseve i 

raportuan incidentet e ryshfetit pranë autoriteteve në 12 muajt para sondazhit, siç u tregua 

në kapitullin 4. 

Figura 33 Përqindjet e raportimit të krimit në polici nga bizneset, sipas llojit të krimit, 
Shqipëria (2012)  

 

 
Shënim: Përqindjet e raportimit për ryshfet tregojnë përvojën e fundit me ryshfetin në 12 muajt para sondazhit, të raportuar pranë 

organeve zyrtare; për forma të tjera të krimit, përqindjet e raportimit tregojnë krimin e fundit të përjetuar në tre vitet e shkuara 
dhe të raportuar në polici. 

 
Në shumë raste, arsyet kryesore pse bizneset i raportojnë krimet në polici janë rikthimi i 

pasurisë dhe dëshira që autorët të kapen: ndërmjet 86.4 për qind dhe 53.1 për qind të 

bizneseve që i raportuan incidentet e VA-ve dhe vandalizmit, cituan këto arsye si dy 

motivet kryesore të tyre. Arsye të tjera të rëndësishme për raportimin e krimit janë bindja 

e përgjithshme se krimi duhet të raportohet në polici (vjedhja e mjediseve të biznesit: 40.6 
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për qind; vandalizmi: 48.1 për qind; VA: 30.5 për qind) dhe të ndalohet që të mos ndodhë 

përsëri (vjedhja e mjediseve të biznesit: 45.5 për qind; vandalizmi: 51.6 për qind; vjedhja 

e automjeteve: 33.9 për qind). Kërkimi i pagesave të sigurimeve nuk është motiv 

mbizotërues për raportimin e krimit në Shqipëri, as për VA-të (10.3 për qind), siç tregohet 

në Figurën 34, gjë që tregon një nivel të ulët të mbulimit të bizneseve me sigurim kundër 

krimit. 

Figura 34 Arsyet pse bizneset i raportojnë në polici vjedhjet e automjeteve (VA), 
Shqipëria (2012)  

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me incidentin e fundit të vjedhjes së automjeteve, të pësuar në tre vitet para sondazhit dhe të 

raportuar në polici. Shuma është më e lartë se 100 për qind pasi, në disa raste, ekziston më shumë se një motiv për raportimin e 
vjedhjes së automjeteve në polici (për shembull, të rikthehet pasuria dhe për arsye siguracioni). 

 

Informacioni lidhur me kënaqësinë me autoritetet e rendit nga viktimat e krimit mund të 

jenë i vlefshëm për të përmirësuar shërbimet dhe procedurat e policisë. Në rastin e 

bizneseve që kishin rënë viktimë e krimit, rreth gjysma e atyre që raportuan incident në 

polici ishin plotësisht ose kryesisht të kënaqur me mënyrën sesi policia ishte marrë me 

kallëzimet e tyre. Si në rastin e raportimit në polici, kënaqësia me policinë varion sipas 

llojit të krimit të raportuar dhe është më e ulëta për thyerjen dhe vjedhjen e mjediseve 

(33.2 për qind të kënaqur) dhe më e larta për vjedhjen e automjeteve, ku 54.7 për qind e 

bizneseve raportuese ishin të kënaqura. Nga ana tjetër, rreth një e treta (30.6 për qind) nuk 

ishin të kënaqur me veprimin e ndërmarrë pas raportimit të vandalizmit në polici (Figura 

35). 
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Figura 35 Kënaqësia e bizneseve me policinë, sipas llojit të krimit të raportuar në 
polici, Shqipëria (2012)  

 
 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me incidentin e fundit të krimit të pësuar në tre vitet para sondazhit dhe të raportuar në polici. 

 

Arsyet kryesore të pakënaqësisë së vrojtuar në mënyrën e reagimit të policisë ndaj 

raportimit të krimit shpesh kanë të bëjnë me vështirësitë e zgjidhjes së krimit në fjalë dhe 

sigurimin e dëmshpërblimit për biznesin e viktimizuar. Në rastin e vandalizmit, për 

shembull, viktimat e pakënaqura nuk ishin të kënaqura, ose ishin jo plotësisht të 

kënaqura, kryesisht për faktin se policia u perceptua sikur nuk po vepronte në mënyrë të 

mjaftueshme (44.1 për qind), ose sepse bizneset ndjeheshin se nuk ishin trajtuar me 

korrektësi (35.2 për qind). Rreth një e treta e bizneseve nuk ishin të kënaqura, ose ishin jo 

plotësisht të kënaqura, sepse policia nuk e gjeti autorin (33.6 për qind), ose ndjeheshin se 

nuk kishin marrë mbrojtje të mjaftueshme nga krimi (27.8 për qind), siç tregohet në 

Figurën 36. 

Figura 36 Arsyet e pakënaqësisë së bizneseve që e raportuan vandalizmin në polici, 
Shqipëria (2012)  

 

 
 

Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me incidentin e fundit të vandalizmit, të pësuar në tre vitet para sondazhit dhe të raportuar në 
polici. Shuma është më e lartë se 100 për qind pasi, në disa raste, ekziston më shumë se një arsye për pakënaqësinë me policinë 

(për shembull, policia nuk e gjeti autorin dhe nuk na trajtoi me korrektësi). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vjedhja e
mjediseve të

biznesit

Vandalizmi Vjedhja e
automjeteve

Mashtrim nga të
jashtëm

Gjobë-vënia

Të kënaqur Pjesërisht të kënaqur Jo të kënaqur Nuk e dinë

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Policia veproi sa duhet

Policia nuk na trajtoi me korrektësi

Policia nuk e gjeti autorin

Mbrojtja e pamjaftueshme

Arsye tjetër



Biznesi, korrupsioni dhe krimi në Shqipëri 

64 
 

Në rastin e krimeve kundër bizneseve, të raportuara më pak, të tilla si vandalizmi dhe 

mashtrimi, arsyet përse krimi nuk raportohet në polici janë të shumta, gjë që varet nga 

lloji i krimit. Për shembull, në rastet e vandalizmit, shtatë ndër tetë (70.2 për qind) 

biznese mendonin se raportimi i krimit në polici nuk e vlente, ndërsa kjo arsye ishte në 

36.9 për qind të incidenteve të paraportuara të mashtrimit (Figura 37). Krahas këtyre, në 

rastet e vandalizmit 43.9 për qind besonin se policia nuk do të ishte e interesuar, 23.3 për 

qind e bizneseve konsideronin se policia nuk mund të bënte asgjë dhe 13.4 kishin frikën e 

hakmarrjes. Për dallim, në rastin e mashtrimit nga të jashtëm, rreth një e treta (33.2 për 

qind) e të anketuarve nuk e kishin raportuar atë në polici, sepse mendonin se nuk ishte 

përgjegjësi e policisë. Arsye të tjera për mosraportimin e krimit ishin gjithashtu të 

rëndësishme për mashtrimin nga të jashtëm (36.7 për qind). 

Figura 37 Arsyet për mosraportimin e llojeve e përzgjedhura të incidenteve të krimit 
në polici, Shqipëria (2012)  

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me incidentin e fundit të krimit, të pësuar në tre vitet para sondazhit, që nuk u raportua në 
polici. 

 
Shuma është më e lartë se 100 për qind pasi, në disa raste, ekziston më shumë se një arsye 

për mosraportimin e incidentit në polici (për shembull, policia nuk mund të bënte asgjë 

dhe frika e hakmarrjes). 

Masat dhe kostot e parandalimit të krimit 

Siç tregojnë të dhënat e këtij sondazhi, bizneset në Shqipëri përballen me një rrezik real 

nga krimi dhe dëmi dhe kostot e lidhura me të. P;r t’u mbrojtur kundër krimit, bizneset 

shpesh instalojnë sisteme të posaçme sigurie (sisteme alarmi, kamera), ose përdorin roje 

sigurie ose masa të tjera. Në total, 88.8 për qind e të gjitha bizneseve në Shqipëri përdorin 

të paktën një masë sigurie për mbrojtëse kundër krimit. Siç tregohet në Figurën 38, masat 

e përdorura më gjerësisht janë mbrojtëse të posaçme për dyert (53 për qind), rojet e 

sigurisë (40.6 për qind), kamerat (39.5 për qind) dhe sistemet e alarmit (38.5 për qind). 

Pengesat ose gjerdhet (33.3 për qind), patrullat e sigurisë jashtë orarit të punës (32.3 për 

qind), mbrojtëset e posaçme për dritaret (19.2 për qind), patrullat e sigurisë gjatë orëve të 

punës (14.4 për qind), dhe sistemet e kontrolleve në hyrje (11.8 për qind) janë gjithashtu 

masa mbrojtëse të përdorura gjerësisht. 
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Figura 38 Përqindja e bizneseve që përdorin masat e përzgjedhura të sigurisë kundër 
krimit, Shqipëria (2012) 

 
Shënim: Të dhënat kanë të bëjnë me të gjitha bizneset në Shqipëri. Shuma është më e lartë se 100 për qind pasi, në disa raste, 
përdoret më shumë se një masë sigurie (për shembull, sistemi i alarmit dhe kamerat). 

 
Krimi kundër biznesit shpesh u shkakton bizneseve dëm të konsiderueshëm. Për t’u 

mbrojtur kundër pasojave financiare, bizneset mund të përdorin polica sigurimi që 

kompensojnë dëmet. Në Shqipëri, vetëm një pakicë biznesesh kanë ndonjë lloj 

siguracioni kundër pasojave të krimit. Mesatarisht vetëm 1.8 për qind e të gjitha 

bizneseve kanë një lloj të posaçëm police sigurimi, që i mbron posaçërisht kundër 

ngjarjeve të krimit, ndërsa 16.6 për qind kanë një policë sigurimi të përgjithshme, që i 

mbron edhe kundër incidenteve kriminale, dhe shtatë ndër dhjetë (75.4 për qind) nuk kanë 

siguracion kundër krimit (Figura 39). 

Figura 39 Përqindja e bizneseve që kanë policë sigurimi kundër krimit, sipas llojit të 
sigurimit, Shqipëria (2012)  

 

Perceptimet dhe opinionet për krimin 

Ashtu si me perceptimet për korrupsionin, krahas përvojës objektive, perceptimet për 

rrezikun e krimit ndikohen nga një numër faktorësh. Raportimet në media dhe ndjenja e 

përgjithshme e pasigurisë dhe frika mund të kontribuojnë në perceptim më të madh të 

rrezikut të krimit, njëlloj si pamja fizike e një zone. Këto perceptime mund të ndikojnë 
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edhe në shkallën në të cilën krimi në një zonë të caktuar perceptohet se është në rritje apo 

rënie. Shumica e përfaqësuesve të bizneseve në vrojtim (67.6 për qind) deklaruan se 

mendonin se rreziku i krimit për subjektin e tyre tregtar ka mbetur i qëndrueshëm në 

krahasim me 12 muajt e mëparshëm, ndërsa 8.6 për qind e të anketuarve shihnin rritje të 

rrezikut nga krimi dhe 19.5 për qind shihnin rënie (4.3 për qind nuk shprehën asnjë 

mendim). Këto perceptime të drejtuesve të bizneseve tregojnë ndjeshmëri në rënie ndaj 

krimit (Figura 40). 

Figura 40 Perceptimet nëse rreziku i krimit për subjektin tregtar është rritur, ka 
mbetur i qëndrueshëm, apo ka rënë, Shqipëria (2012)  

 

Ndikimi i krimit në investimet e bizneseve  

Megjithëse vetëm perceptimet e rrezikut të krimit nuk kanë bashkëlidhje të madhe me 

rrezikun real të krimit, të matura sipas përvojës së bizneseve me krimin, prapëseprapë 

këto perceptime kanë rëndësi në formimin e opinioneve për “klimën mbizotëruese të 

biznesit” dhe vlerësimin e biznesit, dhe mundësitë për investim. Perceptimi negativ i 

situatës së përgjithshme të krimit në vend mund të shpjerë në rënie të investimeve dhe të 

ketë ndikim në zhvillimin dhe rritjen ekonomike. 

 

Të dhënat tregojnë se frika nga krimi është vërtet faktor shumë i rëndësishëm në vendim-

marrjen e drejtuesve të bizneseve për të bërë një investim madhor. Ndërsa ndikimi i këtij 

faktori ndryshon nga njëri sektor ekonomik në tjetrin (Figura 41), mesatarisht 4.4 për qind 

e të gjithë drejtuesve të bizneseve deklaruan se gjatë 12 muajve para sondazhit ata 

vendosën mos të bëjnë ndonjë investim të madh, nga frika e krimit. Kjo është një 

përqindje shumë e madhe e të gjitha bizneseve, duke pasur parasysh se, në radhë të parë, 

vetëm një numër i kufizuar biznesesh janë në gjendje të bëjnë investime të mëdha. Duhet 

kujtuar se, krahas bizneseve që vendosën mos të bëjnë ndonjë investim nga frika e krimit, 

mbi 3.3 për qind e bizneseve e anuluan vendimin për investim nga frika e korrupsionit 

(kapitulli 6). Të dyja së bashku, frika nga krimi dhe frika nga korrupsioni, e rrisin në 

mënyrë të konsiderueshme pengesën për zhvillimin ekonomik në Shqipëri. 
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Figura 41 Përqindja e përfaqësuesve të bizneseve, të cilët vendosën mos të bëjnë 
ndonjë investim të madh në 12 muajt para sondazhit për frika nga krimi, by 
sektor, Shqipëria (2012)  
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8. Komente përfundimtare 

Ndonëse përcaktimi i shifrave lidhur me korrupsionin ka vështirësitë e veta, ky raport 

tregon se sondazhet lidhur me përvojën e drejtpërdrejtë me raste të korrupsionit mund të 

ndihmojnë të ndërtohet të paktën një pamje e pjesshme se si, përse, kur, ku dhe sa e cënon 

korrupsioni sektorin e biznesit në Shqipëri. Nga kjo analizë, elementet e mëposhtme 

mund të merren parasysh për shqyrtim të mëtejshëm, me synimin për të zhvilluar masa të 

efektshme anti-korrupsion në nivel kombëtar: 

 

 Vrojtimi identifikon disa sektorë parësorë të biznesit, siç janë akomodimi dhe 

transporti, si dhe kategori të caktuara të zyrtarëve publikë, përfshirë, punonjësit e 

policisë, doganierët, punonjësit e taksave/të ardhurave dhe punonjësit e bashkive 

dhe komunave, tek të cilët duhet të përqendrohet vëmendja në përpjekjen për të 

penguar përfshirjen në ryshfet. 

 

 Përqindjet e përhapjes së krimit të “jakave të bardha”, si mashtrimi nga të jashtëm 

dhe ryshfeti, janë disi më të larta, megjithatë përqindjet e raportimit të mashtrimit 

nga të jashtëm dhe të ryshfetit janë shumë më të ulëta se ato për krimet e tjera 

konvencionale. Ky mosraportim i korrupsionit nënkupton se ka një mungesë 

besimi tek autoritetet dhe se organizatat e biznesit lypset të jenë më paravepruese 

në nxitjen dhe forcimin e masave anti-korrupsion, kodeve të etikës dhe 

integritetit. 

 

 Çështja e ryshfetit biznes me biznes, e nxjerrë në pah në këtë raport, hedh dritë të 

re në praktikat e paligjshme të “marketingut” në formën e ryshfetit të përdorur për 

të fituar epërsi të pandershme ndaj bizneseve të tjera konkurruese. Analiza e 

mëtejshme e këtyre praktikave duhet të ndërmerret për të ndihmuar të garantohet 

një “fushë loje e barabartë” në treg dhe të garantohet që mekanizmat zakonisht 

përfitues të tregut të lirë të mbeten të pacenuar nga korrupsioni. Rishikimi i 

dispozitave ligjore kundër korrupsioni në Kodin Penal të Shqipërisë duhet të 

sigurojë që, krahas dispozitave kundër mitë-marrjes së zyrtarëve publikë, të 

krijohen edhe instrumente të efektshme ligjore kundër ryshfetit në sektorin privat. 
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 Frika se duhen paguar ryshfete për të përftuar shërbimet ose lejet e kërkuara, bëri 

që gjithsej 3.3 për qind e të gjithë drejtuesve të bizneseve në Shqipëri mos të 

bënin ndonjë investim madhor në 12 muajt para sondazhit. Kjo tregon “efektin e 

përhapjes shkallë-shkallë” që mund të ketë korrupsioni, me pasoja potencialisht 

shkatërrimtare për rritjen dhe zhvillimin ekonomik, veçanërisht kur vetëm një 

pjesë e caktuar e bizneseve janë në gjendje të bëjnë investime të mëdha, në radhë 

të parë. Çdo përpjekje e bërë për ta frenuar korrupsionin nevojitet të publikohet 

gjerësisht, për të parandaluar dëmin e mëtejshëm në investime dhe zhvillimin 

ekonomik. 

 

 Ndërsa krimet konvencionale kundër bizneseve shkaktojnë kosto të madhe për 

ekonominë, bizneset në Shqipëri duket se i japin pak rëndësi zbutjes së pasojave 

të krimit me anë të policave të posaçme të sigurimit. 

 

 Megjithëse në dukje në shifra të ulëta, fakti që 0.5 për qind e të gjitha bizneseve 

në Shqipëri bien viktimë e gjobë-vënies, është prapëseprapë domethënës, aq më 

tepër kur dihet se gjobë-vënia është një krim që mund të ketë lidhje me grupe të 

organizuara kriminale. Vetëm kjo arsye do të thotë që lidhja midis gjobë-vënies 

dhe biznesit duhet të hulumtohet në mënyrë të thelluar. 

 

 Krahas pasojave të drejtpërdrejta të krimit, thjesht përfshirja në një hetim për 

korrupsion dhe mashtrim mund të ketë pasoja negative në reputacionin e një 

shoqërie tregtare. Shumë shoqëri tregtare anembanë botës po e njohin dhe 

pranojnë këtë dhe po zbatojnë gjithnjë e më tepër politika të brendshme të 

përgjithshme që i specifikojnë të papranueshme praktika të caktuara, dhe po 

dënojnë shkeljet e standardeve të vendosura. Në Shqipëri, këta mekanizma të 

brendshëm të pajtueshmërisë janë ende larg së qeni universalë dhe kanë nevojë 

për zhvillim të mëtejshëm. Në veçanti, politikat e pajtueshmërisë janë më pak të 

përhapura në radhët e shoqërive tregtare më të vogla. Nisur nga fakti se shoqëritë 

tregtare mikro dhe të vogla përbëjnë pjesën më të madhe të bizneseve në Shqipëri, 

është e nevojshme që kjo situatë të trajtohet dhe të zgjidhet. 

 

 Ndërgjegjësimi për korrupsionin dhe atë që konsiderohet sjellje e papranueshme, 

është i lartë në Shqipëri dhe rreth një ndër katër përfaqësues të bizneseve e 

konsiderojnë korrupsionin pengesë madhore për të bërë biznes. Megjithatë shpesh 

duket se ryshfeti tolerohet si mjet për të mundësuar bërjen e gjërave ose për të 

përfituar trajtim më të mirë. Prandaj do të ishte mirë të shihej mundësia e një 

vlerësimi të mëtejshëm të ndërgjegjësimit për korrupsionin në radhët e drejtuesve 

të bizneseve, dhe të zhvilloheshin nisma të mëtejshme për të rritur të kuptuarit e 

pasojave të dëmshme të korrupsionit në ndarjen efikase të burimeve në një 

ekonomi të tregut. 

 

 Siç zbulojnë të dhënat që kanë të bëjnë me perceptimin e korrupsionit, opinioni 

publik për korrupsionin në Shqipëri tregon një nivel të konsiderueshëm interesimi 

dhe shqetësimi për këtë çështje. Kësisoj, lë hapur një mundësi, pasi ka të ngjarë 

që organizatat e biznesit dhe anëtarët e tyre ta mirëpresin implementimin e 

mëtejshëm të politikave anti-korrupsion. 

 

Ky sondazh përfaqëson përpjekjen e parë për të kryer një vlerësim të gjithanshëm të 

përvojës së bizneseve me ryshfetin në Shqipëri, me qëllimin për të ndihmuar në 

identifikimin e masave të efektshme për ta luftuar. Vlerë e shtuar mund të fitohet në rast 
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se ky ushtrim përsëritet me kalimin e kohës, me qëllim që të monitorohen ndryshimet në 

përvojën dhe ndikimin e ryshfetit në Shqipëri.  

 

Një sistem i tillë i monitorimit të korrupsionit në nivel kombëtar duhet të përfshijë një 

sërë mjetesh për mbledhjen e të dhënave për shfaqjet e ndryshme të tij dhe për të 

ndihmuar politikë-bërjen: 

 

• Vlerësimet sektoriale të kushteve të punës dhe integritetit të nëpunësve civilë 

sipas sektorëve (sektori i shëndetësisë, gjyqësori, policia, doganat, etj.), me 

qëllimin për të siguruar informacion më të thelluar dhe të posaçëm, dhe për të 

ndihmuar në identifikimin e masave të pikësynuara të politikave. Kjo duhet të 

bëhet përparësi në fushat veçanërisht të cenueshme nga ryshfeti, siç tregohet në 

këtë sondazh dhe në sondazhin e UNODC-së me popullsinë e përgjithshme në 

vitin 2011; 

 

• Vlerësimet e përgjithshme të përvojave me ryshfetin dhe forma të tjera të 

korrupsionit (si për popullsinë e përgjithshme, ashtu dhe sektorin e biznesit), me 

qëllim vendosjen e piketave dhe matjen e progresit; 

 

• Një sistem për monitorimin e reagimit shtetëror ndaj korrupsionit, si me masa 

ndëshkuese, ashtu edhe me masa parandaluese, me qëllim që të identifikohen 

praktikat e suksesshme dhe të pasuksesshme. 

 

Organet kryesore anti-korrupsion të vendit mund të iniciojnë dhe të zhvillojnë një sistem 

kombëtar për monitorimin e korrupsionit. Ky sistem duhet të gëzojë vëmendjen dhe 

besimin e publikut dhe të organizatave përkatëse të shoqërisë civile. Përfshirja e 

mëtejshme e Institutit të Statistikave të Shqipërisë (INSTAT), e ministrive përkatëse dhe 

e qendrave kërkimore me përvojë, me mbështetjen e organizatave ndërkombëtare dhe 

rajonale, do të mundësojë që ky mekanizëm monitorues të prodhojë informacion përkatës 

dhe të cilësisë së lartë për luftimin e korrupsionit në mënyrë më të efektshme.
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Shtojca I: Konteksti ekonomik i korrupsionit të biznesit në Shqipëri 

Historia ekonomike e Shqipërisë kohët e fundit është karakterizuar nga tranzicioni i 

vështirë nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut. Pas rritjes së fuqishme 

ekonomike në mes të viteve 1990, shembja e disa skemave financiare piramidale (skemat 

Ponzi) solli protesta civile, rënien e qeverisë në pushtet dhe recesionin e mprehtë në vitin 

1997. Rritja ekonomike rifilloi në vitin 1998 dhe vazhdoi deri në fund të viteve 2000, kur 

efekti i krizave globale financiare dhe ekonomike e ngadalësoi rritjen ekonomike në vitin 

2009. Ekonomia u ngadalësua më tej në vitin 2012 për shkak të ndikimit të valës së dytë 

të krizës financiare në vazhdim në pjesë të mëdha të Europës. Megjithëse tendencat e 

rritjes së GDP-së të Shqipërisë janë të ngjashme me mesataren (e llogaritur) në Ballkanin 

Perëndimor, ekonomia ka ecur vazhdimisht më mirë se tendenca rajonale e rritjes gjatë 

pesë viteve të shkuara (Figura 42). 

Figura 42 Ndryshimi i përqindjes së GDP-së, Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit 
Perëndimor (2007-2012)  

 
Burimet: Eurostat; Raportet e BE-së për Progresin 2012; Instituti i Vjenës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare 

(WIIW) 2013 
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Tradicionalisht në Shqipëri përqindjet e punësimit kanë qenë të larta dhe përqindjet e 

papunësisë të ulëta, krahasuar me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në gjashtë vitet e 

fundit, si përqindja e punësimit, ashtu dhe përqindja e papunësisë kanë qenë pak a shumë 

të qëndrueshme (Figura 43). 

Figura 43 Përqindjet e punësimit dhe të papunësisë, Shqipëria (2007-2012)  

 
Burimi: Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT) 

 
Në drejtim të strukturës ekonomike, shumica e shoqërive tregtare në Shqipëri operojnë në 

vetëm pesë sektorë të ekonomisë. Sipas “Klasifikimit statistikor të veprimtarive 

ekonomike në Komunitetin Europian” (NACE), këta pesë sektorë përkufizohen kështu: 

 

1. Prodhimi industrial, furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë25 

2. Ndërtimi26 

3. Tregtia me shumicë dhe tregtia me pakicë; riparimi i automjeteve dhe 

motoçikletave27 

4. Transporti dhe magazinimi28 

5. Veprimtaritë e shërbimit në akomodim dhe ushqim (hotelet dhe restorantet)29 

 

Ky vrojtim për korrupsionin dhe krimin që prekin bizneset, përfshiu vetëm bizneset nga 

këta pesë sektorë, duke përjashtuar veprimtari të tjera ekonomike (të tilla si bujqësia, 

arsimi dhe shërbimet shëndetësore). Kjo zgjedhje e sektorëve ekonomikë siguron 

gjithashtu mbulim të gjerë të ekonomisë shqiptare në kuptimin e vlerës së shtuar 

(përqindja e GDP-së sipas sektorëve) dhe punësimit (përqindja e totalit të të punësuarve 

në secilin sektor), si dhe përqindjes së bizneseve të mbuluara. Të pesë sektorët e listuar 

përbëjnë 83.5 për qind të të gjitha bizneseve në vend, 25.1 për qind të totalit të të 

punësuarve dhe 44.1 për qind të totalit të GDP-së (netoja e taksave). Pjesa tjetër është e 

shpërndarë ndërmjet të gjitha veprimtarive të tjera ekonomike që realizohen kryesisht ose 

nga bizneset private (siç janë veprimtaritë bujqësore, gjeologjike, financiare, pasurisë së 

paluajtshme, veprimtaritë profesionale, shkencore ose teknike), ose nga institucionet 

publike (administrata publike, mbrojtja, arsimi, shëndetësia). 

 

                                                           
25 Kategoritë, C, D, E të NACE Rev. 2. 
26 Kategoria F e NACE Rev. 2. 
27 Kategoria G e NACE Rev. 2. 
28 Kategoria H e NACE Rev. 2. 
29 Kategoria I e NACE Rev. 2. 
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Duke i hedhur një vështrim më nga afër strukturës së bizneseve në Shqipëri (Figura 44), 

pjesa më e madhe janë në tregtinë me shumicë dhe tregtinë me pakicë; sektorin e 

riparimit të automjeteve dhe motoçikletave (43.8 për qind). Përqindja e bizneseve më të 

vogla janë në sektorin e veprimtarive të shërbimit të akomodimit dhe ushqimit (16.1 për 

qind); sektorin e prodhimit, furnizimit me energji elektrike, gaz dhe ujë (9.2 për qind); 

sektorin e transportit dhe magazinimit (10.2 për qind) dhe sektorin e ndërtimit (4.3 për 

qind). 

Figura 44 Përqindja relative e bizneseve në pesë sektorët ekonomikë të përfaqësuar 
në sondazh, Shqipëria (2012)  

 
Burimi: Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT) 

 

Një karakteristikë tjetër e rëndësishme strukturore është se shumica e bizneseve në 

Shqipëri janë krahasimisht të vogla në drejtim të numrit të të punësuarve: 95.2 për qind e 

të gjitha bizneseve të regjistruara në pesë sektorët e mbuluar kanë më pak se 10 të 

punësuar, 3.9 për qind kanë nga 10 deri në 49 të punësuar, 0.7 për qind e të gjitha 

bizneseve kanë nga 50 deri në 249 të punësuar, ndërsa vetëm 0.2 për qind e të gjitha 

bizneseve kanë më shumë se 250 të punësuar.30 Me gjithë epërsinë e njësive shumë të 

vogla të biznesit, duhet shënuar se rëndësia relative e shoqërive tregtare më të mëdha 

është shumë më e madhe në drejtim të kontributit të tyre në GDP dhe punësimit total, se 

sa tregon përqindja e tyre në numrin e bizneseve. 

                                                           
30 Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT) 
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Shtojca II: Metodologjia 

Të dhënat e paraqitura në këtë raport u mblodhën në një vrojtim kombëtar të kryer në 

kuadrin e projektit të financuar nga BE, “Vlerësimi i korrupsionit dhe krimit që prekin 

sektorin e biznesit në Ballkanin Perëndimor”. Projekti përfshiu shtatë vrojtimr të 

administruara në mënyrë të pavarur, që u kryen në mënyrë autonome nga partnerët 

kombëtarë, sipas mjeteve dhe instrumenteve të zhvilluara bashkërisht, dhe sipas 

standardeve të përgjithshme metodologjike. 

Një pyetësor bazë u zhvillua bashkërisht dhe, pas testimit në një vrojtim pilot, u zbatua 

nga secili partner kombëtar. Për mbledhjen e të dhënave, të gjitha anketimet përdorën 

intervista ballë përballë, ose PAPI, ose CAPI. Bashkë me pyetësorin u zhvillua një set i 

plotë mjetesh dhe instrumentesh të përbashkëta posaçërisht për këtë vrojtim, siç ishin 

udhëzimet për intervistuesit, një libër kod dhe instrumente të tjera operacionale për punën 

në terren. Në të gjitha fazat u zbatuan standarde të rrepta statistikore, përfshirë masat për 

mbrojtjen e fshehtësisë së të dhënave, për të garantuar cilësinë më të lartë të mundshme të 

të dhënave. 

Puna në terren u krye nga Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT) nga 17 tetori 2012 

deri më 18 nëntor 2012. INSTAT organizoi trajnimin e intervistuesve dhe mbikëqyri të 

gjithë procesin e mbledhjes së të dhënave, nga kontakti i parë deri në hedhjen e të 

dhënave. Madhësia neto e kampionit ishte 1,999 biznese nga pesë sektorët ekonomikë 

kryesorë, që të gjithë së bashku përbëjnë 83.5 për qind të të gjitha bizneseve në vend. 

Kampioni u shtresëzua sipas sektorëve ekonomikë dhe katër madhësive të shoqërive 

tregtare (mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha). 

Popullsia e pikësynuar përfshiu bizneset aktive të të gjitha madhësive. Dizajni i kampionit 

të përdorur për këtë sondazh është një kampion i thjeshtë, i rëndomtë, i shtresëzuar. 

Shtresat e ndryshme nga të cilat u nxorën njësitë, kanë të bëjnë me të pesë sektorët 

ekonomikë kryesorë sipas NACE Rev. 2 (prodhimi industrial, furnizimi me energji 

elektrike, gaz dhe ujë (sektorët C, D, E); ndërtimi (sektori F); tregtia me shumicë dhe 

tregtia me pakicë dhe riparimi i automjeteve dhe motoçikletave (sektori G); veprimtaritë e 

shërbimeve të akomodimit dhe ushqimit (sektori I) dhe transporti dhe magazinimi (sektori 

H), dhe katër kategori të madhësive të bizneseve (shoqëritë tregtare mikro (1-9 të 
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punësuar); të vogla (10-49 të punësuar); të mesme (50-249 të punësuar) dhe të mëdha (më 

shumë se 250 të punësuar)). 

 

Rregulli i parë i marrë parasysh për procedurën e përzgjedhjes së kampionit ishte që të 

përzgjidhej një numër minimal prej 40 subjektesh biznesi (neto) për çdo madhësi dhe 

sektor biznesi për bizneset e mëdha dhe të mesme. Në këta sektorë, ku numri i subjekteve 

të mëdha tregtare (250+ të punësuar) është më i vogël se 40, u përfshinë në kampion të 

gjitha subjektet në kuadër. Në rastin e subjekteve tregtare me shumë njësi tregtare 

vendore, intervista iu drejtua selisë qendrore të shoqërisë tregtare dhe të gjitha pyetjet në 

sondazh kishin të bënin me veprimtaritë e subjektit në të gjitha mjediset e veta. Bizneset e 

përbëra nga një person (përfshirë të vetë-punësuarit) në përgjithësi u përjashtuan nga 

kampioni, përveç rasteve kur është treguar ndryshe. 

Lidhur me pyetjet për viktimizimin nga krimi, të pesë llojet e krimeve të mbuluara në 

sondazh u përkufizuan kështu në pyetjet e sondazhit: 

1. Vjedhja e mjediseve të biznesit: “a ka thyer dhe a ka hyrë njeri në mjediset e 

subjektit tuaj tregtar me qëllimin për të vjedhur diçka pa rënë në kontakt me njeri 

në këto mjedise (pronarë, të punësuar ose klientë / blerës)” 

2. Vandalizmi: “a është dëmtuar qëllimisht ndonjë pjesë e ndonjë objekti që i përket 

subjektit tuaj, ose ndonjë pajisje, automjet ose inventar që i përket subjektit tuaj 

në mjediset e tij? PËRFSHINI, për shembull, dëmin nëpërmjet forcës, djegies ose 

shkrimeve në mure. MOS PËRFSHINI ndonjë dëm si pasojë e krimeve të llojeve 

të tjera (p.sh. thyerjen dhe hyrjen në mjedise)”; 

3. Vjedhja e automjeteve: “a është vjedhur ndonjë automjet (vetura / furgonë / 

kamionë / autobusë, ose automjete të tjera) në pronësi ose të marra me qira nga 

subjekti juaj, në një moment kur në këtë automjet nuk është ndodhur askush?” 

4. Mashtrimi nga të jashtëm: “a e ka mashtruar subjektin tregtar ndonjë i jashtëm, 

për shembull, një klient, distributor ose furnizues, duke siguruar përfitim 

financiar, ose duke i shkaktuar humbje nëpërmjet mashtrimit të tërthortë apo të 

drejtpërdrejtë (p.sh. klientët mashtrojnë për gatishmërinë e tyre për të paguar 

çmimin për të cilin është rënë dakord; distributorët dhe furnizuesit mashtrojnë për 

cilësinë ose sasinë e mallrave / shërbimeve të lëvruara)? (PËRFSHINI mashtrimin 

nëpërmjet përdorimit të rrjetit të komunikimit elektronik ose sistemit të 

informacionit)” 

5. Gjobë-vënia: “a është përpjekur ndokush të sigurojë para fizike ose ndonjë 

përfitim tjetër nga subjekti tregtar duke kërcënuar dhe/ose kanosur menaxherët 

dhe/ose punonjësit që punojnë për subjektin tuaj tregtar, përfshirë kërcënimet për 

të dëmtuar pasurinë ose për të dëmtuar/ndotur produktet, ose duke ofruar 

“mbrojtje” informale kundër dëmeve të tilla?”. 
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Përmbledhja e karakteristikave të sondazhit në Shqipëri jepet në Tabelën 3. 

Tabela 3 Karakteristikat kryesore të sondazhit, Shqipëria (2012) 

Karakteristikat e sondazhit 

Agjencia përgjegjëse Instituti i Statistikave i Shqipërisë (INSTAT) 

Periudha e sondazhit 17 tetor 2012 deri në 18 nëntor 2012 

Dizajnimi i kampionit Përzgjedhja e thjeshtë, e rëndomtë, e shtresëzuar e kampionit. Shtresëzimi u bë sipas sektorit të 

biznesit dhe numrit të të punësuarve. Kuadri e kampionit u krijua nga Regjistri i Ndërmarrjeve 

Aktive (fundi i dhjetorit 2011). 
194 shoqëri tregtare në total u caktuan duke zbatuar rregullin se duhej të përzgjidheshin një numër 

minimal prej 40 shoqërish për çdo madhësi dhe sektor biznesi. 

Për 1,806 shoqëritë e tjera tregtare, u përdor një Përzgjedhje Proporcionale. 
Probabiliteti i përzgjedhjes së shoqërive tregtare në shtresa ishte i pavarur dhe nuk u ndikua nga 

numri i shoqërive tregtare të përzgjedhura në shtresa të tjera. 

Bizneset me një person (përfshirë të vetë-punësuarit) u përfshinë në kampion. 

Përzgjedhja e të 

anketuarve 

Personi përgjegjës për menaxhimin e biznesit. Kur ky person nuk ishte qartësisht i identifikueshëm, 

intervistuesit pyetën pronarin, drejtorin ose ndonjë pjesëtar tjetër të stafit, i cili mund t’u jepte 
pyetjeve përgjigje të sakta. 

Metoda e mbledhjes së të 

dhënave  

PAPI – Intervistë me Laps e Letër. 

Masat për kontrollin e 

cilësisë 

Kontrolli dhe verifikimi manual i të dhënave u krye nga: intervistuesit, mbikëqyrësit dhe operatorët 

e regjistrimit të të dhënave. 

Pyetësorët që paraqisnin disa probleme, u verifikuan sërish nga mbikëqyrësit, me telefon ose ballë 
për ballë. 

Kontrollet dhe verifikimet logjike u kryen gjatë regjistrimit të të dhënave. 

Madhësia neto e 

kampionit 

1,999 

Përqindja e atyre të cilët 
dhanë përgjigje 

82.2 për qind 
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Shtojca III: Treguesit kryesorë 

Tabela 4 Treguesit kryesorë sipas sektorëve, Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit 
Perëndimor (2012) 

Treguesi Sektori ekonomik 

  
Pro-

dhimi 

indu--

strial 

Ndër-timi Tre-gtia Ako-

modimi 

Transpor

ti 

To-tali 

Përqindja e kontakteve 

(Shqipëria) 
75.2% 86.4% 88.4% 86.7% 85.0% 85.1% 

Përqindja e kontakteve (Ballkani 

Perëndimor) 

67.0% 72.1% 72.6% 72.5% 76.6% 71.8% 

Përhapja e ryshfetit (Shqipëria) 14.1% 18.7% 14.0% 20.3% 20.1% 15.7% 

Përhapja e ryshfetit (Ballkani 

Perëndimor) 
9.2% 12.2% 10.3% 9.0% 9.9% 10.2% 

  
      

Përhapja e ryshfetit biznes me 

biznes (Shqipëria) 
2.7% 6.4% 2.6% 5.0% 3.7% 

Përhapja e ryshfetit biznes me 
biznes (Ballkani Perëndimor) 

5.3% 6.2% 3.4% 2.5% 4.0% 

Përhapja e vjedhjes së mjediseve 
(Shqipëria) 

      

Përhapja e vandalizmit 

(Shqipëria) 
7.8% 7.1% 4.5% 6.8% 5.5% 5.8% 

Përhapja e mashtrimit (Shqipëria) 2.3% 2.4% 1.1% 3.6% 1.6% 

Përhapja e ryshfetit biznes me 
biznes (Shqipëria) 

2.3% 4.8% 6.0% 5.9% 2.3% 4.8% 
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Treguesi Sektori ekonomik 

  
Pro-

dhimi 

indu--

strial 

Ndër-timi Tre-gtia Ako-

modimi 

Transport

i 

To-tali 

Përqindja e raportimit në polici të 

vjedhjes së mjediseve të 
bizneseve (Shqipëria) 

48.9% 59.0% 53.9% 64.7% 61.3% 55.4% 

Përqindja e raportimit të 

vandalizmit në polici (Shqipëria) 
89.0% 49.3% 51.5% 42.1% 66.7% 58.9% 

  
      

Përqindja e bizneseve që përdorin 

ndonjë lloj mase sigurie 
(Shqipëria) 

90.9% 86.7% 89.9% 93.5% 79.1% 88.8% 

Përqindja e bizneseve që kanë 

policë sigurimi kundër krimit 

(Shqipëria) 

19.2% 18.6% 18.8% 21.9% 12.3% 18.5% 

Shënim: Përhapja e ryshfetit llogaritet si numri i bizneseve që i dhanë një zyrtari publik të holla, dhuratë ose kundër-favor në të 

paktën një rast në 12 muajt para sondazhit, si përqindja e bizneseve që në të njëjtën periudhë kishin pasur të paktën një kontakt 
me një zyrtar publik. Përqindjet vjetore të përhapjes së mashtrimit nga të jashtëm, vjedhjes së mjediseve të bizneseve dhe 

vandalizmit janë llogaritur përkatësisht si numri i shoqërive tregtare që kanë qenë objekt i secilit prej këtyre krimeve, si përqindja 

e numrit total të shoqërive tregtare. Përqindjet e raportimit të ryshfetit kanë të bëjnë me përvojën e fundit me ryshfetin në 12 
muajt para sondazhit, të raportuar tek autoritetet zyrtare; për forma të tjera të krimit, përqindjet e raportimit kanë të bëjnë me 

përvojën e fundit me krimin, të raportuar në polici, në tre vitet e fundit. 

 


