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1. Parathënie

Me date 9 dhjetor 2005, në Ditën Botërore të luftës kundër korrupsionit,
përfaqësues të sektorit publik, politik, të sektorit privat dhe të shoqërisë civile,
solemnisht nënshkruan Deklaratën “0” tolerancë për korrupsionin. Me firmën e tij
Kryetari i Kuvendit, Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Zëvendës Kryetari i
Kuvendit, Kryeministri dhe Zëvendës Kryeministri i Qeverisë, kryetarë të partive
politke, të dhomave të tregtisë, përfaqësues të univesiteteve, organizatave joqeveritare
dhe shumë përfaqësues të tjerë nga jeta politike e ajo publike, si dhe nga jurisdiksioni,
pushtet lokale dhe mediat, obligohet se do ta implementojë Deklaratën. Transparencë
– zero korrupsion i realizoi obligimin dhe aktivitetet për implementimin e Deklaratës
nëpërmjet dy projekteve të ndërlidhura. I pari, i titulluar “Përmirësim i menaxhimit
korporativ për "0" tolerancë për korrupsioni" u realizua në bashkëpunim me dhomat
tregtare dhe pronarët në Republikën e Maqedonisë. Qëllimi i tij ishte përmirësimi i
funksionimit korporativ dhe në këtë mënyrë të nxitet lufta kundër korrupsionit në
sektorin privat dhe atë publik. Qëllimi përfundimtar ishte përgatitja e Kodit etik, në
bazë të të cilit janë ndërtuar kriteret dhe ndarja e çertifikatës për menashim të mirë
korporativ. Çertifikatat kompanive të zgjedhura dio tu ndahen në konferencën
përfundimtare me datë 3 tetor 2007, me insistim që kjo të kthehet në një aktivitet
prestigjioz vjetor. Për bashkëpunimin e suksesshëm në këto aktivitete falenderoj në
mënyrë të veçantë z. Branko Azeski dhe z. Xhemail Dauti, kryetarë të dy dhomave
më të mëdha tregtare në Republikën e Maqedonisë, drejtorët e kompanive të cilët
morën pjesë në punëtoritë dhe tavolinat e shumta të rrumbullakëta, si dhe ekspertët
dhe bashkëpunëtorët. Debatet në kuadër të të cilëve diskutohej hapur për problemet,
por u prezantuan edhe praktika e përvoja të mira, dhanë kontributin e tyre drejt
krijimit të kodeve të veta, etike maqedonase për sektorin privat të cilët do të
aplikohen dhe implementohen nga të gjithë pjesëmarrësit dhe nga bashkëpunëtorët e
tyre. Kjo do të jetë pjesë e obligimit tonë të përbashkët në të ardhmen.
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Projekti i dytë i titulluar si “Monitoring mbi implementimin e Deklaratës “0”
tolerancë për korrupsioni" u realizua në mëynrë paralele me të parin dhe iu kushtua
ndjekjes së aktiviteteve së të katër shtyllave të Dekleratës. Një numër i madh
përfaqësuesish nga Qeveria, sektori publik dhe ai privat, mediat, sektori civili,
jurisdiksioni, universitetet, shtëpia legjislative dhe partitë politike, analizuan arritjet
dhe shqyrtuan mundësitë mbi plotësimin e palnit të aksionit për implementim të
mëtejshëm të Deklaratës. Rekomandimet dhe aktivitetet konkrete janë në përputhje
dhe plotësojnë dokumentet e këtij lloji që gjatë vitit miratoi Komisioni shtetëror për
ndalimin e korrupsionit dhe Qeveria. Ky është edhe një vërtetim për shkallën e lartë të
përputhshmërisë në këmbënguljen për të arritur qëllimin e përbashkët: Zero tolerancë
për korrupsionin si parakusht për qeverisje të së drejtës dhe për ekonomi të
shëndoshë. Shpreh një falenderim të veçantë ndaj të gjithë atyre që morën pjesë në
mënyrë aktive në këtë pjesë të aktiviteteve, dhe veçanërisht Komitetit drejtues të
përbërë nga përfaqësues të të gjithë sektorëve dhe institucioneve të lartëpërmendura.
Krijimi i Dekalaratës si platformë për unitet në luftën kundër korrupsionit,
implementimi i saj dhe krijimi i dokumenteve të tjera domethënëse, siç janë kodi etik
dhe plani i aksionit, u mundësua me përkrahjen e Qeverisë së Mbretërisë së
Norvegjisë dhe nga ET Ambasadori i Mbretërisë së Norvegjisë në Republikën e
Mqedonisë , z. Carl S. Wibye. Në falenderimin tonë me këtë rast do të dëshironim të
përfshinim edhe të gjithë të tjerët, projektet e shumta në sferën e luftës kundër
korrupsionit dhe të menaxhimit të mirë të përkrahur nga Qeveria e Mbretërisë së
Norvegjisë, që pa dyshim kanë kontributin e tyre në përmirësimin e dukshëm të
gjendjeve.
Ju falenderojmë!

Shkup, 19. 09. 2007
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2. DEKLARATË “0” tolerancë për korrupsionin
PREAMBULA
Ne, nënshkruesit e Deklaratës “0” Tolerancë për korrupsionin konstatojmë se
përveç disa ndryshimeve ekzistuese në periudhën e tranzicionit, rritja e qëndrueshme,
demokratizimi dhe mbizotërimi i së drejtës në Republikën e Maqedonisë ende janë të
rrezikuar nga korrupsioni.
Duke pranuar rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për bashkëpunim midis
sektorit publik, politik, privat dhe shoqërisë civile për tejkalimin e problemeve me
korrupsionin dhe për krijimin e një shoqërie transparente, konstatojmë se Deklarata
nëpërmjet masave ligjore dhe politike do të kontribuojë në krijimin e një shoqërie të
përparuar.

Kreu 1 Dispozitat e përgjithshme
Neni 01 Përcaktimi i qëllimit
Nëpërmjet Deklaratës “0” tolerancë për korrupsionin ne do të angazhohemi për
tejkalimin e korrupsionit, arritjen e një shoqërie më të zhvilluar si dhe ngritjen e
vetëdijes kombëtare në ndërtimin e besimit midis anëtarëve të sektorit privat, publik,
politik dhe shoqërisë qytetare.
Neni 2 Përdorimi i termave
Termat e përdorura në Deklaratë:
Nënshkruesit e Deklaratës i grupojmë në këtë mënyrë: publikë, politikë, sektori
privat dhe shoqëria civile.
A. “Sektori publik” përfshin institucionet qendrore qeveritare, pushtetin vendor,
ndërmarrjet publike dhe organizatat që janë në relacion me sektorin publik;
B. “Sektori politik” përfshin Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Pushtetin
vendor dhe partitë politike;
V. “Sektori privat” përfshin ndërmarrjet me përfitim dhe sektorin e biznesit
G. “Shoqëria civile” përfshin grupet qytetare, sociale dhe ekspertët, si dhe
ndërmarrjet private pa përfitim, organizatat joqeveritare dhe mediat.
Nënshkruesit e Deklaratës “0” Tolerancë për korrupsionin janë të përcaktuar si
përfaqësues nga të gjithë sektorët nënshkrues të Deklaratës, edhe pse organizatat,
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korporatat dhe përfaqësuesit e asociacioneve mund të jenë nënshkruesë individualë të
Deklaratës.
Neni 03 Fusha e veprimit
Nënshkruesit e Deklaratës do t’i promovojnë angazhimet të cilat janë dhënë në
pikat vijuese, sipas mënyrës zbatuese për sektoret, të cilat i përfaqësojnë. Kjo duhet të
zbatohet edhe për marrëveshjet e njëjta që do të nënshkruhen në të ardhmen.

Kreu 2 Sektori publik
Neni 04 Roli i Qeverisë
Qeveria do të përkrahë qartë të gjitha përpjekjet e sektorit privat në luftën kundër
korrupsionit. Gjithashtu, qeveria në mënyrë aktive do të përkrahë të gjitha aktivitetet
e secilit sektor si dhe aktivitetet për zotërim më të mirë në kuadër të organizatave,
duke e luftuar korrupsionin si dhe përforcimin e transparencës.
Neni 05 Përmirësimi i mekanizmave kundër korrupsionit
Qeveria do të bëjë përpjekje maksimale për ndërtimin e një sistemi efikas të
masave kundër korrupsionit.
1.

2.
3.

Qeveria do të ndërmarrë masa të shumëfishta për parandalimin e
korrupsionit dhe përforcimin e transparencës në sektorin privat si dhe zbatim
më të përforcuar të Programit shtetëror për preventivë dhe represion të
korrupsionit.
Qeveria do të stimulojë nëpunësit shtetërorë për kontroll në institucione që
t’i kryejnë aktivitetet e tyre në mënyre më efikase dhe të bëjnë vlerësimin e
rezultateve të politikës kundër korrupsionit
Qeveria do të sigurojë transparencë në punën e saj dhe do të motivojë
shoqërinë civile për mbikqyrje më efikase të këtij procesi.

Neni 06 Përmirësim institucional
Për ta përmirësuar transparencën në sektorin privat, Qeveria duhet:
1.
2.
3.

8
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4.
5.
6.
7.

Të sigurojë sistem të plotë për përmirësimin e sferave, të cilat kanë të bëjnë
me korrupsionin.
Të promovojë mekanizma për përmirësimin e zbatimit të masave në
administratën shtetërore
Të rrisë nivelin e transparencës në punën financiare të administratës
shtetërore dhe partive politike
Të përmirësojë politikën rregulluese, nëpërmjet të cilës zvogëlohen
mundësitë e keqpërdorimit të së drejtës diskrete.

Neni 07 Administrata lokale
Për të përmirësuar transparencën ne sektorin publik, administrata vendore duhet:
1. Të vendosë sistem të udhëheqjes së mirë sipas rekomandimeve të Programit
shtetëror për preventivë dhe represion të korrupsionit, Aneks i programit nga
viti 2005.
2. Të vendosë sistem të masave për ngritjen e nivelit të transparencës së
pushtetit vendor
Neni 08 Përforcimi i etikës në sektorin publik
Qeveria duhet të përforcojë etikën në sektorin publik nëpërmjet:
1.
2.
3.
4.

Vendosjes së sistemit për preventivë të konflikt të interesave;
Të përmirësojë barazinë, profesionalizmin dhe efikasitetin e shërbimit publik;
Të përforcojë kodin etik të nëpunësve shtetëror
Të sigurojë emërimin e nëpunësve shtetërorë, të cilët do të kujdesen për
përmirësimin e transparencës

Neni 09 Edukimi për transparencë
Qeveria duhet të bashkëpunojë me shoqërinë qytetare për përmirësimin e
edukimit kundër korrupsionit dhe vendosmërisht të angazhohet në përforcimin e
programeve arsimore për transparencë dhe udhëheqje më të mirë në arsim dhe punë
afariste.
Neni 10 Ratifikimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit
Të përshpejtohet procesi e ratifikimit të Konventës së OKB-së kundër
korrupsionit, nënshkruar në dhjetor të vitit 2003.
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Neni 11 Përkrahje Deklaratës “0” Tolerancë për korrupsionin
Qeveria duhet të përkrahë Deklaratën administrativisht dhe financiarisht, më
qëllim të një shoqërie transparente dhe të zvogëlohimit të mundësive për korrupsion.

Kreu 3 Sektori politik
Neni 12 Angazhimet për politikë transparente
Sektori politik duhet të mundësojë transparencë në financimin e punëve
financiare.
Neni 13 Fondet politike
Sektori politik duhet formojë statut dhe sistem, nëpërmjet të cilëve do të
pamundësojë hyrjen e fondeve ilegale në politikë dhe të bëjë publike para opinionit
procedurën e shfrytëzimit të fondeve financiare.
Neni 14 Etika e anëtarëve të Kuvendit
Sektori politik duhet më fuqishëm të bëjë përpjekje për arritjen e një transparence
dhe klime politike të shëndoshë. Për këto qëllime nevojiten këto hapa:
A. Sektori politik duhet të miratojë Kod me standarde për etikën e anëtarëve të
Kuvendit, për të ngritur legjitimitetin tek ata të cilët i sjellin ligjet.
B. Sektori politik duhet të përforcojë mekanizmat për parandalim të konfliktit të
interesave më sjelle të ligjit.
V. Sektori politik duhet të ndërtojë sistem që do të dënojë kundërvajtësit, me
përforcimin e sistemit për kontroll të konfliktit të interesave.
Neni 15 Përmirësimi i rrethanave politike
Sektori politik duhet të arrijë pëlqim për uljen e nivelit të korrupsionit dhe të
përmirësojë sistemin dhe organizimin e tij të brendshëm.
Neni 16 Nxitje dhe lobim
Sektori politik duhet të institucionalizojë lobimin e pastër dhe të parandalojë
nxitjet dhe lobimet të cilat prodhojnë korrupsion.
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Neni 17 Përkrahja e Kuvendit të Republikës s ë Maqedonisë
Kuvendi dhe partitë politike duhet të angazhohen për sjelljen e domosdoshme të
ligjeve kundër korrupsionit dhe të përkrahë masat kundër korrupsionit me formimin e
komisionit special kuvendor.

Kreu 4 Sektori privat
Neni 18 Angazhimi për menaxhim transparent
Sektori privat duhet të angazhohet për një menaxhim etik dhe për ngritjen e
cilësisë së kompanive dhe tregut nëpërmjet përmirësimit të bashkëpunimit dhe punës
transparente.
Duhet të imponohet logjika se lidhja mes politikës dhe biznesit dhe menaxhimi I
papërshtatshëm ulin besimin, rrezikojnë zhvillimin e tregut dhe stabilitetin shoqëror.
Neni 19 Përforcimi i udhëheqjes etike
Sektori privat duhet të pranojë Kodin etik dhe t’i shpërblejë ato kompani që me
dinjitet e praktikojnë atë.
Sektori privat duhet t’i respektojë dhe përcjellë parimet afariste ndërkombëtare
në luftë kundër ryshfetit.
Neni 20 Transparencë në punë
1. Sektori privat duhet të përmirësojë transparencën e tij duke lejuar qasje deri
të informatat.
2. Sektori privat në mënyrë aktive duhet të jetë i përfshirë në politikën për
mbrojtjen e personave të cilët do të zbulojnë raste të korrupsionit.
Neni 21 Përmirësimi i menaxhimit korporativ
Nënshkruesit e Deklaratës duhet mes tyre të promovojnë dialog aktiv për
përshtatjen e rregulloreve ligjore dhe për problemet që kanë të bëjnë me menaxhimin
korporativ.

Transparencë – Zero korrupsion
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Kreu 5 Shoqëria civile
Neni 22 Roli i shoqërisë civile
Shoqëria civile duhet të udhëheqë drejt krijimit të një kulture për ballafaqim me
korrupsionin, të angazhohet në rritjen e përgjegjësive nëpërmjet aktiviteteve të
përforcuara të perceptimit dhe mbikqyrjes.
Neni 23 Përforcimi i përgjegjësisë
Shoqëria civile duhet të angazhohet më fuqishëm për të vendosur Kodin etik dhe
ta përmirësojë transparencën në punën e saj.
Neni 24 Përforcimi i sjelljes kundër korrupsionit dhe transparencës
Shoqëria civile në bashkëpunim me Qeverinë duhet të marrë pjesë në mënyrë
aktive në përforcimin e sjelljes kundër korrupsionit dhe transparencës, të nxisë
vetëdijen qytetare, perceptimin dhe pjesëmarrjen aktive.
Neni 25 Promovimi i shoqërisë civile
Shoqëria qytetare duhet të ndërmarrë aktivitete për të promovuar pjesëmarrjen e
qytetarëve, me qëllim që të kontrollojnë dhe të luftojnë korrupsionin.

Promovim aktiv për nënshkrimin e Deklaratës
Nënshkruesit e Deklaratës duhet të angazhohen për zgjerimin e Deklaratës dhe
nënshkrimin e të njëjtës edhe nga organizatat, qytetarët dhe asociacionet.
Ato duhet të marrin masa dhe aktivitete të ndryshme për implementim.
Neni 26 Evoluimi i implementimit të Deklaratës
“Transparencë-Zero Korrupsion” në bashkëpunim me Qeverinë e Maqedonisë
dhe Komisionin shtetëror për ndalimin e korrupsionit do të përgatisë plan për
vlerësimin e zbatimit të Deklaratës.
Raporti do të jetë i hapur për të gjithë nënshkruesit e Deklaratës dhe për
opinionin publik.
Neni 27 Marrëveshja për implementim
Nënshkruesit e Deklaratës pajtohen se do të sigurojnë implementimin e saj.
Nënshkruesit e Deklaratës do të shqyrtojnë mundësinë për formimin e trupit të
përbashkët për implementimin e Deklaratës
12
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Nënshkrimet
Me këtë obligohemi se do të përmbushim dhe implementojmë Deklaratën “0”
Tolerancë për korrupsion, me qëllim realizmin e një politike të pastër, kompani
transparente dhe qeverisje etike, si dhe për vënien e një sistemi të qëndrueshëm të
integritetit kombëtar me pjesëmarrje aktive të qytetarëve
Shkup, 9 dhjetor, 2005
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3. Konkluzione dhe rekomandime nga tavolinat e
rrumbullakëta dhe punëtoritë
I. Sektori politik dhe civil
1. Politika si faktor duhet të respektojë parimin e depolitizimit të sektorit publik.
Ajo duhet të nxisë dhe të japë kontributin e saj për depolitizimin e sektorit publik dhe
institucioneve publike si dhe të depolitizojë ndikimin e saj mbi ekonominë. Politika si
faktor në ndalimin dhe luftën kundër korrupsionit duhet të mundësojë që ekonomia të
zhvillohet mbi bazën e ekonomisë së tregut dhe mbi bazën e rregullave të
konkurrencës.
2. Sektori civil është faktor aktiv në kapërcimin e problemit me korrupsionin
dhe për realizimin e shoqërisë transparente. Konstatimi i përgjithshëm ështe se sektori
civil është i pavarur nga shteti, por është mjaft i varur nga donatorët. Ndryshimet në
Ligjin për shoqatat qytetare janë të domosdoshme përsa i përket mënyrës së
financimit të sektorit civil, me të cilën do të mundësohet financimi nga ana e
qytetarëve dhe atyre që ndajnë vlera të përbashkëta, gjë që do të ndihmojë në drejtim
të veprimtarisë efikase të sektorit civil.
3. Profilimi i qartë i sektorit civil dhe vërtetimi i rolit specifik në kapërcimin e
problemit me korrupsionin është parakushti kryesor për luftë afikase kundër
korrupsionit dhe krimit. Kontributi aktiv dhe bashkëpunimi ndërmjet sektorit civil dhe
sektorit politik e atij publik do të ndihmojë që secili në pjesën e tij të jetë sa më
efikas. Ndjekja e financimit të partive politike si dhe ligjshmëria e procesit zgjedhor
është një fushë domethënëse për bashkëpunimin ndërmjet sektorëve, si dhe në drejtim
të kapërcimit të problemit dhe dukurive lidhur me korrupsionin.
4. Institucionet e sektorit publik dhe politik si dhe shoqëria civile duhat të
përforcojnë rolin e monitorigut në procesin zgjedhor veçanërisht në pjesën e
aktiviteteve parazgjedhore dhe fushtave elektorale. Dukuria e përfaqësimit të
pabarabartë në media është pasojë e prezantimit të parregullt dhe të pabarabartë të
shërbimeve të mediave, që nuk janë të rregulluara me ligj dhe përbën një nga
problemet serioze që lidhen me korrupsionin. Miratimi i listave të çmimeve për
shërbime nga ana e mediave dhe rritija e nivelit të monitoringut nga ana e
institucioneve veçanërisht Këshillit të radiodifuzionit por edhe roli preventiv i
Komisionit shtetëror për ndalimin e korrupsionit do të ndihmojë në kapërcimin e këtij
problemi.
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5. Nevojiten zgjidhje të qarta ligjore për mbikqyrjen e mediave elektronike nga
aspekti i rolit të institucioneve të ndryshme. Efikasiteti i tyre lidhet jo vetëm me rolin
e qartë të institucioneve, por edhe me politikën e qartë ndëshkuese përsa i përket
mosrespektimit të ligjeve.
6. Burimet e korrupsionit mund të zvogëlohen nëse inicohet dhe pranohet
propozimi në kuadër të zgjidhjeve ligjore për tu ndërprerë programi i paguar politik.
Përvojat e mjaft vendeve evropiane tregojnë se atje ku nuk ka program të paguar
politik vendoset në mëynrë obligatore program politik që nuk paguhet. Ajo është një
kohë eë caktuar për të gjitha partitë, dhe zhvillohet në shërbimin publik, gjë me të
cilën i jepet një trajtim i barabartë të gjithë pjesëmarrësve.
7. Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit përkrah kompetencave
ligjore në programin e saj përforcoi edhe funksionin parandalues dhe parashikoi
vërtetim të metodologjisë së shpenzimit të mjeteve të partive politike gjatë fushtave
zgjedhore. Në pjesën e financimit të fushatave duhet të rregullohen çmimet dhe
shërbimet në kodin zgjedhor ose me një ligj të ri për financimin e fushatave
zgjedhore.
8. Implementim i plotë i deklaratës së OKB-së për ndalimin e korrupsionit.

II. Sektori publik dhe privat
1. Lufta kundër korrupsionit është çështje për të cilën duhet të gjendet një
ugjidhje e vetme sepse ajo përfaqëson një strategji me afatë të gjatë për një shoqëri të
zhvilluar dhe transparente, por edhe një nga parimet dhe kriteret kruciale për kënaqjen
e kritereve politike pas përmbushjes së standardeve për anëtarësim në BE dhe
parakusht për fillimin e bisedimeve. Në këtë kuptim lufta kundër korrupsionit pikë së
pari përbën luftë kundër dëshirës së spikatur politike të të gjithë faktorëve përsa i
përket ndalimit të tij.
2. Nevojitet një bashkëpunim i vazhdueshëm i sektorit publik me atë privat, me
organizatat joqeveritare dhe në përgjithësi me korpusin e të gjithë faktorëve në shtet
që ndalen në interesat e lufëts kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mëynrë
që të mbahet ekuilibri i përbashkët i interesave.
3. Vërehet se mungon platforma ligjore ose kuadri i vërtetimit të partneritetit
publik dhe privat. Avancimi i bashkëpunimit dhe partneritetit mund të përbëjë bazën
në kapërcimin e problemit me korrupsionin veçanërisht nëse zhvillohen mekanizma të
bashkëpunimit të ndërmjetshëm.
4. Mekanizmat për bashkëpunim të ndërmjetshëm nëpër sektorë (publik, politik,
sektori privat dhe shoqëria civile) siç duket nuk janë mjaft të zhvilluar aq sa duhet.
Transparencë – Zero korrupsion
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Nuk ekziston shtet i cili ka arritur të luftojë në mëynrë përkatëse kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar nëse nuk ka respektuar stendardet e bashkëpunimit të
ndërmjetshëm të të gjithë faktorëve.
5. Një nga faktorët për të përballuar në mëynrë efikase problemin e korrupsionit
është miratimi i ligjit për prokurorët publikë dhe determinimi i normave më të larta, të
detyrimeve operative dhe veçanërisht ato të pavarura në kuadër të Prokurorisë
publike/
6. Ndryshimi i kompetencave përsa i përket MVR- MPB në procesin prestigjioz
dhe sigurisht vërtetimin e pjesës më të madhe të korpusit të trajnimeve që kanë të
bëjnë në përgjithësi me sistemin juridik.
7. Me ndryshimin e ligjit penal dhe ligjit për procedura penale dhe ndryshimin e
një pjese të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me Agjencinë për larjen e prave,
DKSK - KSHNK, policinë fianciare si dhe tërë legjislativën e cila më pas do të krijojë
kushte për përshtatje sitematike në lufëtn kundër korrupsionit.
8. Mangësitë e Ligjit për financimin e partive politike janë burim i sjelljes
korruptive në shtet dhe ky ligj duhet të ndryshohet.
9. Mangësitë dhe mospërputhja e Ligjit për prokurime publike me direktivat
evropiane për shkak të përputhjes së kohës së miratimit lë hapësirë për sjellje
korruptive. Një nga çështjet që lidhen me problemin e prokurimeve publike është
trajtimi i pabarabartë i cili nuk zbatohet aq sa duhet dhe nga këtu rrjedh edhe numri
më i madh i ankesave por kjo është edhe çështja e standardizimit të procedurave dhe
proceseve. Përkrah procedurave të pashprehura si problem shfaqet edhe rolii
institucioneve, veçanërisht komisioni i shkallës së dytë për të cilin propozohet që të
mbetet i pavarur si dhe të përforcohet funksioni i zyrës së prokurimeve publike.
10. Të gjitha ministritë në mënyrë sistematike në kuadër të sektorëve të tyre
duhet të bëjnë analiza për parandalimin e korrupsionit.
11. Ndërgjegja dhe e drejta diskrete e individit jo gjithmonë janë komplementare.
Për këtë nevojitet procedurë e standardizuar në mënyrë maksimale dhe zgjidhje e
problemit të të drejtave diskrete.
12. Forcimi i pozicionit, kapacitetit dhe efikasitetit të institucioneve përsa i përket
kontrollit dhe mbikqyrjes.
13. Përsa i përket dukurisë së korrupsionit duhet të vërejmë në drejtim të
formulimit dhe veprimit të kodit të sjelljes etike. Kjo çështje të nënvizohet
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thelbësisht, gjë që nënkupton edhe parashikimin e sanksioneve, si dhe të
dimensionohet qartë sfera të cilës i përket.
14. Një aspekti i rëndësishëm mbetet transferimi i pushtetit ndërsa prokurimet
publike janë të lidhura edhe me këtë sferë.
15. Implementimi i zgjidhjeve ligjore është kyç në ballafaqimin me korrupsinon.
Nevojitet të respektohet një metodologji përkatëse për miratim, monitoring,
implementim, por edhe evaluim të instrumenteve për luftë kundër korrupsionit.

Transparencë – Zero korrupsion
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4. PLANI I AKSIONIT - TABELA E AKTIVITETEVE PËR IMPLEMENTIMIN E DEKLARATËS
Sektori politik
Konkluzione

Rekomandime

Aktivitete

Politizim i fuqishëm i
sektorit publik

Futja e principeve të
meritave

Implementimi i Ligjit për
nëpunës shtetërorë

Ndërhyrja e politikës në
ekonomi

Zhvillimi i tregut
ekonomik dhe ekonomisë
bazuar në rregullat e
konkurrencës

Lehtësimi i procedurave
për hapje të kompanive
Përforcimi i kontrollit të
prokurimeve publike
Kontroll mbi shpenzimin
e mjeteve të buxhetit
Ndërprerja e programit të
paguar politik

Financimi i fushtave
zgjedhore përbën burim
dhe faktor për korrupsion

Monitoring i dobët i
aktiviteteve
parazgjedhore

Përforcimi i kontrollit
mbi financimin e
fushatave zgjedhore

Përforcimi i monitoringut
institucional mbi
aktivitetet parazgjedhore

Miratimi i një ligji të
veçantë për financimin e
fushatave zgjedhore
Procedura të veçanta dhe
bashkëpunim i përforcuar
ndërmjet organeve
shtetërore kompetente

Organe/institucione
kompetente
Agjencia për nëpunës
shtetërorë e Qeverisë së
R.Maqedonisë
Qeveria e R.Maqedonisë

Peridha
Aktuale
Aktuale

Sektori privat
Revizori shtetëror
Qeveria e R.Maqedonisë

Gjatë vitit 2008

Këshilli i radio-difuzionit

Gjatë periudhës së
fushatave zgjedhore

Qeveria dhe Kuvendi i
R.Maqedonisë
Qeveria (DAP, RC, DNLP)
ISHR, PP KSHNK

Gjatë vitit 2008
Para zgjedhjeve me
rregullore të përgatitur
(2008) dhe gjatë
aktiviteteve

UJP – DAP Drejtoria e të ardhurave publike; CR – RC Regjistri central ; DSPP – DNLP Drejtoria për ndalimin e larjes së parave
DZR – ISHR Instuti shtetëror për revizion; ЈО – PP Prokuroria publike; DKSK- KSHNK Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit
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Sektori privat
Konkluzione

Rekomandime

Aktivitete

Mediat janë të pavarura

Mbikqyrje efikase e mediave
elektronike

Miratim i zgjidhjeve të qarta
ligPPre dhe zbatimi i
mbikqyrjes efikase të
mediave elektronike

Organe/institucione
kompetente
Qeveria e R.Maqedonisë

Peridha
Viti 2008

Këshilli i radio- difuzionit

Mungesë e mekanizmave
për bashkëpunim dhe
zhvillim të partneritetit
publik dhe privat

Krijimi i mekanizmave dhe
përforcimi i partneritetit
publik dhe privat

Miratimi i platformës ligPPre
për përforcimin e partneritetit
publik dhe privat

Qeveria e R.Maqedonisë

Viti 2008

Ekzistojnë pika të dobëta në
procedurat dhe kontrollin e
prokurimeve publike

Pajtueshmëri e legjislativës
dhe procedurave të
prokurimit publik me
direktivat evropiane

Qeveria dhe Kuvendi
R.Maqedonisë

Viti 2008

Funksionim i dobët
korporativ në sektorin privat

Futja e kodeve etike dhe
standardeve për funksionim të
mirë korporativ

Miratimi i ligjev etë reja për
prokurime publike
Formimi i një organi të
veçantë për zbatimin dhe
kontrollin e prokurimeve
publike
Miratimi i kodeve etike nga
ana e kompanive dhe
ndërmarrjeve të vogla e të
mesme

Dhomat e tregtisë në
Republikën e
Maqedonisë
Transparencë -zero
korrupsion

Viti 2008

Dhomat e tregtisë në
Republikën e Maqedonisë

Transparencë – Zero korrupsion
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Sektori publik
Konkluzione

Rekomandime

Aktivitete

Dobësitë e funksionimit të
mekanizmave institucionalë
për luftë kundër
korrupsionit

Vendosja e metodologjisë për
monitoring dhe evaluim të
efikasitetit nëluftën kundër
korrupsionit

Dobësitë e funksionimit të
mekanizmave institucionalë
për luftë kundër
korrupsionit

Vendosja e metodologjisë për
monitoring dhe evaluim të
efikasitetit nëluftën kundër
korrupsionit

Implementimi i Programit shtetëror
për parandalim dhe represion të
korrupsionit nga viti 2007-09-13
Përforcimi i organeve shtetërore të
pavarura (ISHR, KSHNK, AP)
Implementimi i programeve të
veçanta për evaluim dhe
monitoring dhe matja e opinionit
publik

Përforcimi i kapaciteteve të
institucioneve për luftë
kundër korrupsionit

Zbatimi i reformave të
nevojshme në legjislaturën e
të drejtës penale dhe në ligjet
e tjera relevante
Lehtësimi i procedurave në
sferën e funksionimit
ekonomik

Procedura të ndërlikuara në
sferën e funksionimit
ekonomik
Koonventa e ratifikuar por
PP plotësisht e
implementuar e OKB për
luftë kundër korrupsionit

Përforcimi i implementimit të
konventës në të gjitha
segmentet

Ndryshime/Reforma në ZKP (LPP)
dhe KZ (KP),
Miratimi i Ligjeve për Prokurorinë
publike
Reformë e procedurave,
Ndërprerja e marrjes së vendimeve
diskrete,
Transparencë e procedurave
Aktivitete për publikimin e
domethënies së konventës për të
gjithë përbërësit nëpërmjet një
fushte dhe botimit të broshurave

Organe/institucione
kompetente
Qeveria e R.Maqedonisë
KSHNK
Parti politike

Peridha

Kuvendi i R. Maqedonisë
Sektori privat
Mediat
Organizatat PPqeveritare

Viti 2008

Qeveria e R.Maqedonisë
Kuvendi i R. Maqedonisë

Viti 2008

Qeveria e R.Maqedonisë

Viti 2008

Sektori privat/ dhomat
tregtare
Qeveria e R.Maqedonisë

Viti 2008

Viti 2008

Transparencë Zero korrupsion

DZR - ISHR Instuti shtetëror për revizion; DKSK- KSHNK Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit ; NP – AP Avokati i popullit
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Sektori civil
Konkluzione

Rekomandime

Aktivitete

Sektori civil nuk është aktiv
në mënyrë të mjaftueshme
në lufëtn kundër
korrupsionit
Profilim i pamjaftueshëm i
sektorit civil

Krijimi i një kuadri përkatës
ligPPr për punë me sektorin
civil

Ndryshime në ligjin për shoqata
qytetare përsa i përket financimit

Krijimi i organizatave
PPqeveritare qëndrueshme e
të profiluara qartë

Krijimi i forumeve efikase
për bashkëpunim nëpërmjet
pjesëmarrjes në iniciativa të
përbashkëta

Bashkëpunim i dobët i
sektorit civil me atë politik,
i atij privat me atë publik

Organe/institucione
kompetente
Qeveria e R.Maqedonisë

Peridha
Viti 2008

Krijimi i koalicioneve të OJQ-ve
dhe mekanizmave efikasë për
trajnimin e tyre lidhur me format e
shfaqjes dhe fushat e korrupsionit

Sektori PPqeveritar

Viti 2008

Krijimi i këshilleve administrative
të përbashkëta të përbërë nga
përfaqësues të të gjithë këtyre
sektorëve për ndjekjen e punës së
organizatave të pavarura (KSHNK,
ISHR dhe organizatave
PPqeveritare etj.)

Kuvendi i R. Maqedonisë

TransparencëZero korrupsion
Viti 2008

Qeveria e R.Maqedonisë
KSHNK
TransparencëZero korrupsion

DKSK- KSHNK Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit; DZR - ISHR Instuti shtetëror për revizion
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5. Kodi etik
5.1

KODI I ETIKËS AFARISTE DHE I SJELLJES PËR
SHOQËRITË PËR AKSIONE

EMRI _I_KOMPANISË e sheh suksesin e klientëve të saj si çelës drejt rritjes dhe
arritjes së rezultateve afariste afatgjate dhe të vazhdueshme, duke respektuar si
nevojat e aksionarëve ët saj ashtu edhe interesat e të të punësuarëve të saj. Prandaj
nga të gjithë të punësuarit pritet që t'i investojnë njohuritë e tyre më të mira
profesionale në kuadrin e mundësive të tyre, të punojnë së bashku dhe si team si dhe
tu ofrojnë një shërbim dhe përkrahje mjaft të mirë klientëve tanë. Menaxhmenti
senior i EMRI _I_KOMPANISË e pranon përgjegjësinë për strategji sistematike
afariste dhe për proces zhvillimor. Integriteti dhe respektimi i ligjeve dhe i parimeve
të atikës janë elementët thelbësorë për ruajtjen e kredibilitetit dhe autentizmit të
kompanisë.
Qëllimi i këtij “Kodi të etikës dhe sjelljes afariste” është që të tregojë se si EMRI
_I_KOMPANISË ushtron biznesin e saj në mënyrë etike dhe me përgjegjësi
shoqërore. Kjo politikë ka të bëjë globalisht me të gjitha aktivitetet tona.
Ky Kod është miratuar nga Bordi i drejtorëve të EMRI _I_KOMPANISË dhe me
të nëpërmjet instrumenteve të komunikacionit të brendshëm janë njohur të gjithë të
punësuarit. Nga çdo i punësuar EMRI _I_KOMPANISË pret, që gjatë ushtrimit të
aktiviteteve të tyre dhe punës së përditshme të sillet në përputhje me këtë Kod, pa
përjashtim. Një orientim më konkret ose instruksione më të detajuara mund të
përcaktohen për rajone, shtete ose funksione të caktuara, por ato do të jenë në
përputhje me këtë politkë korporative.
Kjo politikë i përket elementëve kryesorë në drejtim të asaj:
• si Menaxhmenti i ushtron kompetencat e tij,
• si sillemi me të punësuarit tanë,
• si presin aksionarët që të sillet komania,
• si janë shërbyer klinetë,
• si sillemi me furnitorët tanë dhe
• në fund, si ndikojmë mbi bashkësitë dhe ambjentin jetësor në vende të
ndryshme ku ne veprojmë.
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DREJTORIA
TË DREJTAT E NJERIUT
EMRI _I_KOMPANISË i respekton parimet e të drejtave ndërkombëtare të
njeriut, siç janë: Deklarata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe Organizata
ndërkombëtare e punës (ONP), nuk do të shfrytëzojë punën e fëmijëve ose punën me
forcë dhe nuk do të tolerojë kushte pune që janë në kundësrshtim me legjislaturën
kombëtare, dokumetet dhe praktikat ndërkombëtare.
KONFLIKT INTERESASH
Të punësuarit në EMRI _I_KOMPANISË do të respektojnë rreptësisht të gjitha
politikat e integritetit lidhur me punësimin e tyre. Ato nuk do të ofrojnë, kërkojnë ose
pranojnë direkt ose indirekt, ose nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për rryshfete
dhe/ose detyrim të forcuar ose për interesa të paligjshme. Këto interesa do të
përfshijnë, por nuk do të kufizohen vetëm në: dhurata dhe shërbime falas, festa,
transport dhe strehim. Dhurata të vogla dhe dhurata me vlerë të vogël në masa të
normave dhe standardeve të pranuara sociale dhe masa normale kulture, nuk bien nën
aplikimin e kësaj rregulle. Të gjithë të punësuarit janë të obliguar t’i kthjenë partnerët
e tyre afaristë ose të punësuarit nga rastet për dhënie rryshfet ose nga aktet e
rryshfetit, kur ato do të jenë të dukshme dhe janë të obliguar për këtë të informojnë
menaxhmentin senior të kompanisë pa asnjë zgjatje të mëtejshme. Ato, direkt ose
indirekt, nuk do të kërkojnë ose nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për rryshfet
dhe/ose për kërkesa për interesa ilegale nga cilido qoftë partner afarist ose nuk do të
shkaktojnë favorizim personal ose favorizim të personave të lidhur me atë ose të
punësuar nga ai/ajo.
PARAQITJA E INTERESAVE
Asnjë anëtar i personelit të EMRI _I_KOMPANISË ose anëtarë të afërt të familjes
së tij nuk duhet të kenë interesa në biznesin me partnerët me të cilët punojnë, si
prezantues ose përfaqësues i kompanisë. Të gjitha aktivitetet ndihmëse, pjesëmarrje
dhe aktivitete konsulence duhet të miratohen nga drejtoria e EMRI _I_KOMPANISË.
MBROJTJA E PRONËS DHE MARRËVESHJA PËR MOSZBULIM
Çdo i punësuar në EMRI _I_KOMPANISË është përgjegjës për mbrojtjen e
pronës së kompanisë, gjë që përfshin, por nuk kufizohet në, sendet dhe gjërat
materiale, siç janë pajisjet dhe ndërtesat, ose prona intelektuale, siç janë sekretet e
punës ose informacionet sekrete. Në këtë obligim për moszbulim janë përfshirë në
mënyrë të veçantë të gjitha informacioent lidhur me klientët afaristë.
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TË PUNËSUARIT
Shëndeti dhe siguria në punë
Shëndeti profesional dhe menaxhimi i sigurt i EMRI _I_KOMPANISË bazohet në
principet e prevencionit, sigurimit të të punësuarëve tanë me ambjent pune të
shëndoshë e të sigurt në përputhje me standardet industriale dhe me ligjet e rregulloret
përkatëse që zbatohen. Menaxhmenti senior i kompanisë ua beson filialeve të veta
lokale ose subsidiarëve përgjegjësinë e implementimit të kësaj politike dhe
garantimin e respektimit të plotë të ligjeve dhe rregulloreve për mbrojtjen e shëndetit
dhe sigurisë gjatë punës. EMRI _I_KOMPANISË u siguron të puësuarëve të saj
trajnim përkatës në të gjitha fushat relevante të shëndetit dhe sigurisë. Plus, çdo i
punësuar ka të drejtë të shkojë në doktor me të cilin disponon/bashkëpunon
kompania.
MOTIVACION PËR TË PUNËSUARIT
EMRI _I_KOMPANISË i llogarit punëtorët e motivuar dhe identifikimin e tyre
me objektivat e kompanisë si faktor kritik për sukses. Prandaj ekziston politikë e
organizuar dhe sistematike dhe strategji për proces zhvillimor, me proces të
brendshëm ekstenziv komunikativ e informativ, i mbështetur mirë nga konceptet
intensive për trajnim dhe kontrolle të shpeshta sistematike për susksesin e arritur në
punë (performansa individuale).
Në princip, aspekte siç janë zhvillimi i karrierës, shpërblimet dhe rrogat, si dhe
promocioni individual do të lidhen qartë me rezultatet e këtyre kontrolleve të suksesit
në punë. Motivimi i plotë i të punësuarëve shpesh është nën mbikqyrjen e
menaxhmentit senior.
SISTEMI I TRAJNIMIT
EMRI _I_KOMPANISË i potencon programet praktike të trajnimit të lidhura me
punën, si dhe ato për zhvillim dhe promovim të potencialeve të ardhshme
menaxhuese, me qëllim që të sigurohet se kompania ka në dsipozicion të gjitha
aftësitë teknike e menaxhuese të nevojshme për zhvillimin ekonomik të kompanisë.
LIRIA E BASHKIMIT DHE E DREJTA E NEGOCIMIT KOLEKTIV
EMRI _I_KOMPANISË respekton të drejtën që të gjithë të punësuarit të formojnë
ose tu bashkohen sindikatave sipas zgjedhjes së tyre dhe do të ndjekë rezultatet e
kontratave të veçanta kolektive në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale.
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ORARI I PUNËS
EMRI _I_KOMPANISË i respekton ligjet kombëtare ekzistuese, standardet
industriale dhe kontratat aplikative kolektive lidhur me orarin e punës dhe
shpërblimin e punës jashtë orarit të punës.
RROGA
EMRI _I_KOMPANISË për të gjithë të punësuarit (në mbarë botën) siguron pako
transperente për shpërblime, që është përgatitur në përputhje me standardet industriale
dhe ato të tregut në ambjente të veçanta lokale dhe mendohet se duhet të stimulohet
niveli i lartë i vetëpërgjegjësisë dhe sipërmarrjes. Sidoqoftë kompania i respekton të
gjitha ligjet ekzistuese, standardet industriale dhe kontratat relevante kolektive.
DISKRIMINIMI
Kompania nuk do të përfshihet ose nuk do të përkrahë asnjë lloj diskriminimi
gjatë punësimit, pagesës, trajnimeve, promocionit, ndërprerjes së marëdhënieve ët
punës ose daljes në pension, të bazuar në racë, përbërje klasore, kombësi, fe, seks,
invaliditet, përcaktimi seksual, anëtarësimi në sindikata, përbërjes politike ose
moshës.
EMRI _I_KOMPANISË nuk do të përzihet në realizimin e të drejtave të të
punësuarëve që të përmbahen në principe ose praktika, ose të kënaqin nevoja të
lidhura ma racën, përbërjen klasore, prejardhjen kombëtare, fenë, invaliditetin, seksin,
orientimin seksual, anëtarësimin në sindikatë ose përbërjen politike.
EMRI _I_KOMPANISË nuk do të lejojë ose tolerojë asnjë lloj sjelljeje, përfshirë
edhe gjestet, kontaktin fizik e verbal, ndonjë sjellje që është detyrim seksual, sjellje
kërcënuese, keqtrajtim ose eksploatim dhe është e vendosur në mbrojtjen e të
punësuarëve të saj në aktivitetet kundër sjelljeve të tilla.
MASA DISIPLINORE
EMRI _I_KOMPANISË nuk praktikon dhe nuk përkrah përdorimin e dënimit
trupor, mental ose detyrimit fizik ose keqtrajtimit verbal.
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AKSIONARË
MENAXHIMI KORPORATIV
Me qëllim që të promovohet besimi i investitorëve, klientëve dhe të punësuarëve
e publikut në menaxhimin dhe mbikqyrjen e kompanive të kuotura, EMRI
_I_KOMPANISË është dedikuar në mëynrë eksplicite ndaj menaxhimit korporativ të
përgjithshëm. Kompania e shpreh këtë pozicion veçanërisht nëpërmjet praktikave të
mira të menaxhimit korporativ, standardeve të mirënjohura ndërkombëtare për
menaxhim të përgjegjshëm korporativ dhe synon drejt ndërtimit të një sistemi
transparent e të kuptueshëm të menaxhimit korporativ.
Si plotësim EMRI _I_KOMPANISË përpiloi dhe publikoi udhëzues për mbrojtjen
nga tregtia me informacione të brendshme, me vlerë. Gjithashtu, një herë në vit
publikon raportin e revizionit të pavarur.
TREGTIA ME INFORMACIONE TË BRENDSHME, ME VLERË
Rregullat e brendshme të EMRI _I_KOMPANISË përfshijnë së pari rregulla
Grupi për mbrojtjen dhe keqpërdorimin e informacioneve, me çmime me vlerë
(informacioen “insider”). Me këtë informohen të gjithë të punësuarit tanë, organet
ekzekutive dhe persona të tjerë që punojnë në emër dhe për llogari të kompanisë për
ndalimet ligjore për keqpërdorimin e informacioenve të brendshme, transmetimin e
informacioneve brenda kompanisë dhe respektimit të masave organizative për
parandalimin e veprave të dënuara me ligj lidhur me tregtimin e informacioneve të
brendshme, me vlerë. Referohen edhe të gjitha dispozitat ligjore relevante siç janë të
ashtëquajturat "insider” primare dhe sekondare.
Në përputhje me rregullat ligjore, nënligjore e rregulla të tjera të mbrojtjes nga
tregtia me informacioen të brendshme, me vlerë në çmim - që vlejnë për persona që
punojnë në fusha të pëcaktuara si të besueshme - sekrete, përfshirë edhe personat e
këshillit administrativ, këshillit mbikqyrës, të gjithë të punësuarit, këshillin punëtor
dhe persona të tjerë që kanë akses në informacione me karakter potencialisht sekret.
Ekzistojnë rregulla të veçanta për ato fusha sekrete që kanë të bëjnë me transmetimin
e informacioenve brenda kompanisë. Si rezultat i kësaj, këto udhëzime sigurojnë që
qarkullimi i informacioneve në këto zona të ndjeshme të kompanisë të jetë lëndë e
rregullave veçanërisht të rrepta.

KLIENTË
Orientimi ndaj klientëve
Orientimi pa kompromis ndaj klientëve është orientimi central i të gjitha
përpjekjeve të ekipit të EMRI _I_KOMPANISË dhe pika centrale e politikës sonë
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korporative. Puna shumëvjeçare me klientët dhe furnitorët tanë mundësoi zhvillimin e
zgjidhjes individuale, kolektive e qëllimore të problemeve. “Klientët tanë janë
partnerët tanë” kjo është moto e orientimit ndaj klientëve të kompanisë sonë.
Objektivi kryesor i EMRI _I_KOMPANISË është të zvogëlohen shpenzimet e
përgjithshme të klientëve npërmjet menaxhmentit total të cilësisë si komponent
integral dhe qëndror i aktiviteteve tona.
Nëpërmjet sigurisë së furnizimit, fleksibilitetit, reagimit të shpejtë në raste
urgjente, shërbimeve të konsulencës, dizajnit, linjës së furnizimit dhe teknologjisë së
lartë, përpiqemi të ofrojmë kalsën më të mirë për klientët tanë.

FURNITORË
EMRI _I_KOMPANISË pret nga furnitorët e saj tÇi ndjekin të gjitha principet e
rrapta në mënyrën në të cilën ushtrojnë biznesin e tyre, përfshirë, por jo edhe limituar
në mënyrën se si i trajtojnë të punësuarit, rregulla që vlejnë për vetë EMRI
_I_KOMPANISË.
Principet etike të të drejtave ndërkombëtare të njeriut dueht të respektohen nga
ana e furnitorëve. Veçanërisht, EMRI _I_KOMPANISË kërkon që të gjithë furnitorët
dhe prodhuesit të prodhojnë pa shfrytëzimin e punës së fëmijëve.
EMRI _I_KOMPANISË dërgon plus drejtime për punësim ndaj të gjithë
furnitorëve dhe vendos margina për shitje optimale dhe programe zhvillimi në çdo
gjashtë muaj. Të gjitha specifikat e produkteve janë sipas standardeve të njohura
ekologjike.

BASHKËSIA DHE AMBJENTI JETËSOR
PËRGJEGJËSI NDAJ BASHKËSISË
EMRI _I_KOMPANISË i pranon përgjegjësitë e saj si qytetar korporativ i
bashkësisë në të cilën funksionon kompania dhe obligohet që të ketë komunikim të
hapur me të gjitha grupet e interesuara (stakeholeders).
EMRI _I_KOMPANISË pajtohet për dialog të hapur me të gjithë organet
kompetente, grupe shoqërore dhe publike të interesuara.

AMBJENTI JETËSOR
Mbrojta e ambjentit jetësor, ndjekja e kërkesave ligjore dhe standardeve të
zakonshme industriale janë në krye të agjendës së menaxhimit të EMRI
_I_KOMPANISË. Objektivi i kompanisë është t'i kombinojë faktorët e cilsisë,
Transparencë – Zero korrupsion
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ambjentit jetësor dhe anës humane në një sistem të integruar menaxhimi, i cili synon
drejt një suksesi të qëndrueshëm ekonomik.
EMRI _I_KOMPANISË është e gatshme për diskutim lidhur me çdo temë të
hapur, si dhe për informacione publikut.

IMPLEMENTIMI
Pyetje rreth aplikimit ose interpretimit të këtij Kodi të etikës dhe sjelljes afariste
ose shkelje potenciale të dispozitave të tij duhet të paraqiten tek superiorët. Çdo
praktikë ose sjellje që nuk përshtatet me këtë Kod duhet të riparohet, ndërsa në raste
serioze do të merren masa disiplinore. Nuk do të ketë pasoja për ata të punësuar që do
të lajmërojnë lidhur me shkeljet potenciale të këtyre rregullave.

5.2

KODI I ETIKËS AFARISTE DHE I SJELLJES PËR
NDËRMARRJE TË VOGLA E TË MESME

EMRI _I_KOMPANISË e sheh suksesin e klientëve të saj si çelës drejt rritjes dhe
arritjes së rezultateve afariste afatgjate dhe të vazhdueshme, duke respektuar si
nevojat e aksionarëve ët saj ashtu edhe interesat e të të punësuarëve të saj. Prandaj
nga të gjithë të punësuarit pritet që t'i investojnë njohuritë e tyre më të mira
profesionale në kuadrin e mundësive të tyre, të punojnë së bashku dhe si team si dhe
tu ofrojnë një shërbim dhe përkrahje mjaft të mirë klientëve tanë. Menaxhmenti
senior i EMRI _I_KOMPANISË e pranon përgjegjësinë për strategji sistematike
afariste dhe për proces zhvillimor. Integriteti dhe respektimi i ligjeve dhe i parimeve
të atikës janë elementët thelbësorë për ruajtjen e kredibilitetit dhe autentizmit të
kompanisë.
Qëllimi i këtij “Kodi të etikës dhe sjelljes afariste” është që të tregojë se si EMRI
_I_KOMPANISË ushtron biznesin e saj në mënyrë etike dhe me përgjegjësi
shoqërore. Kjo politikë ka të bëjë globalisht me të gjitha aktivitetet tona.
Ky Kod është miratuar nga Drejtori dhe menaxhmenti i EMRI _I_KOMPANISË
dhe me të nëpërmjet instrumenteve të komunikacionit të brendshëm janë njohur të
gjithë të punësuarit. Nga çdo i punësuar EMRI _I_KOMPANISË pret, që gjatë
ushtrimit të aktiviteteve të tyre dhe punës së përditshme të sillet në përputhje me këtë
Kod, pa përjashtim.
Kjo politikë i përket elementëve kryesorë në drejtim të asaj:
• si Menaxhmenti i ushtron kompetencat e tij,
• si sillemi me të punësuarit tanë,
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• si janë shërbyer klinetë,
• si sillemi me furnitorët tanë dhe
• në fund, si ndikojmë mbi bashkësitë dhe ambjentin jetësor në vende të
ndryshme ku ne veprojmë.
DREJTORIA
TË DREJTAT E NJERIUT
EMRI _I_KOMPANISË i respekton parimet e të drejtave ndërkombëtare të
njeriut, siç janë: Deklarata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe Organizata
ndërkombëtare e punës (ONP), nuk do të shfrytëzojë punën e fëmijëve ose punën me
forcë dhe nuk do të tolerojë kushte pune që janë në kundësrshtim me legjislaturën
kombëtare, dokumetet dhe praktikat ndërkombëtare.
KONFLIKT INTERESASH
Të punësuarit në EMRI _I_KOMPANISË do të respektojnë rreptësisht të gjitha
politikat e integritetit lidhur me punësimin e tyre. Ato nuk do të ofrojnë, kërkojnë ose
pranojnë direkt ose indirekt, ose nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për rryshfete
dhe/ose detyrim të forcuar ose për interesa të paligjshme. Këto interesa do të
përfshijnë, por nuk do të kufizohen vetëm në: dhurata dhe shërbime falas, festa,
transport dhe strehim. Dhurata të vogla dhe dhurata me vlerë të vogël në masa të
normave dhe standardeve të pranuara sociale dhe masa normale kulture, nuk bien nën
aplikimin e kësaj rregulle. Të gjithë të punësuarit janë të obliguar t’i kthjenë partnerët
e tyre afaristë ose të punësuarit nga rastet për dhënie rryshfet ose nga aktet e
rryshfetit, kur ato do të jenë të dukshme dhe janë të obliguar për këtë të informojnë
menaxhmentin senior të kompanisë pa asnjë zgjatje të mëtejshme. Ato, direkt ose
indirekt, nuk do të kërkojnë ose nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për rryshfet
dhe/ose për kërkesa për interesa ilegale nga cilido qoftë partner afarist ose nuk do të
shkaktojnë favorizim personal ose favorizim të personave të lidhur me atë ose të
punësuar nga ai/ajo.
PARAQITJA E INTERESAVE
Asnjë anëtar i personelit të EMRI _I_KOMPANISË ose anëtarë të afërt të
familjes së tij nuk duhet të kenë interesa në biznesin me partnerët me të cilët punojnë,
si prezantues ose përfaqësues i kompanisë. Të gjitha aktivitetet ndihmëse, pjesëmarrje
dhe aktivitete konsulence duhet të miratohen nga drejtoria e EMRI _I_KOMPANISË.
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MBROJTJA E PRONËS DHE MARRËVESHJA PËR MOSZBULIM
Çdo i punësuar në EMRI _I_KOMPANISË është përgjegjës për mbrojtjen e
pronës së kompanisë, gjë që përfshin, por nuk kufizohet në, sendet dhe gjërat
materiale, siç janë pajisjet dhe ndërtesat, ose prona intelektuale, siç janë sekretet e
punës ose informacionet sekrete. Në këtë obligim për moszbulim janë përfshirë në
mënyrë të veçantë të gjitha informacioent lidhur me klientët afaristë.

TË PUNËSUARIT
Shëndeti dhe siguria në punë
Shëndeti profesional dhe menaxhimi i sigurt i EMRI _I_KOMPANISË bazohet
në principet e prevencionit, sigurimit të të punësuarëve tanë me ambjent pune të
shëndoshë e të sigurt në përputhje me standardet industriale dhe me ligjet e rregulloret
përkatëse që zbatohen.

MOTIVACION PËR TË PUNËSUARIT
EMRI _I_KOMPANISË i llogarit punëtorët e motivuar dhe identifikimin e tyre
me objektivat e kompanisë si faktor kritik për sukses. Prandaj ekziston politikë e
organizuar dhe sistematike dhe strategji për proces zhvillimor, me proces të
brendshëm ekstenziv komunikativ e informativ, i mbështetur mirë nga konceptet
intensive për trajnim dhe kontrolle të shpeshta sistematike për susksesin e arritur në
punë (performansa individuale).
Në princip, aspekte siç janë zhvillimi i karrierës, shpërblimet dhe rrogat, si dhe
promocioni individual do të lidhen qartë me rezultatet e këtyre kontrolleve të suksesit
në punë. Motivimi i plotë i të punësuarëve shpesh është nën mbikqyrjen e
menaxhmentit.

SISTEMI I TRAJNIMIT
EMRI _I_KOMPANISË i potencon programet praktike të trajnimit të lidhura me
punën, si dhe ato për zhvillim dhe promovim të potencialeve të ardhshme
menaxhuese, me qëllim që të sigurohet se kompania ka në dsipozicion të gjitha
aftësitë teknike e menaxhuese të nevojshme për zhvillimin ekonomik të kompanisë.
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LIRIA E BASHKIMIT DHE E DREJTA E NEGOCIMIT KOLEKTIV
EMRI _I_KOMPANISË respekton të drejtën që të gjithë të punësuarit të
formojnë ose tu bashkohen sindikatave sipas zgjedhjes së tyre dhe do të respektojë
kontratat kolektive në përputhje me ligjet dhe rregulloret.
ORARI I PUNËS
EMRI _I_KOMPANISË i respekton ligjet kombëtare ekzistuese, standardet
industriale dhe kontratat aplikative kolektive lidhur me orarin e punës dhe
shpërblimin e punës jashtë orarit të punës.
RROGA
EMRI _I_KOMPANISË për të gjithë të punësuarit siguron pako transperente për
shpërblime, që është përgatitur në përputhje me Rregulloren ligjore dhe rregulloret e
kompanisë dhe mendohet se duhet të stimulohet niveli i lartë i vetëpërgjegjësisë dhe
sipërmarrjes.
DISKRIMINIMI
Kompania nuk do të përfshihet ose nuk do të përkrahë asnjë lloj diskriminimi
gjatë punësimit, pagesës, trajnimeve, promocionit, ndërprerjes së marëdhënieve ët
punës ose daljes në pension, të bazuar në racë, përbërje klasore, kombësi, fe, seks,
invaliditet, përcaktimi seksual, anëtarësimi në sindikata, përbërjes politike ose
moshës.
EMRI _I_KOMPANISË nuk do të përzihet në realizimin e të drejtave të të
punësuarëve që të përmbahen në principe ose praktika, ose të kënaqin nevoja të
lidhura ma racën, përbërjen klasore, prejardhjen kombëtare, fenë, invaliditetin, seksin,
orientimin seksual, anëtarësimin në sindikatë ose përbërjen politike.
EMRI _I_KOMPANISË nuk do të lejojë ose tolerojë asnjë lloj sjelljeje, përfshirë
edhe gjestet, kontaktin fizik e verbal, ndonjë sjellje që është detyrim seksual, sjellje
kërcënuese, keqtrajtim ose eksploatim dhe është e vendosur në mbrojtjen e të
punësuarëve të saj në aktivitetet kundër sjelljeve të tilla.
MASA DISIPLINORE
EMRI _I_KOMPANISË nuk praktikon dhe nuk përkrah përdorimin e dënimit
trupor, mental ose detyrimit fizik ose keqtrajtimit verbal.
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KLIENTË
Orientimi ndaj klientëve
Orientimi pa kompromis ndaj klientëve është orientimi central i të gjitha
përpjekjeve të ekipit të EMRI _I_KOMPANISË dhe pika centrale e politikës sonë
korporative. Puna shumëvjeçare me klientët dhe furnitorët tanë mundësoi zhvillimin e
zgjidhjes individuale, kolektive e qëllimore të problemeve. “Klientët tanë janë
partnerët tanë” kjo është moto e orientimit ndaj klientëve të kompanisë sonë.
Objektivi kryesor i EMRI _I_KOMPANISË është të zvogëlohen shpenzimet e
përgjithshme të klientëve npërmjet menaxhmentit total të cilësisë si komponent
integral dhe qëndror i aktiviteteve tona.
Nëpërmjet sigurisë së furnizimit, fleksibilitetit, reagimit të shpejtë në raste
urgjente, shërbimeve të konsulencës, dizajnit, linjës së furnizimit dhe teknologjisë së
lartë, përpiqemi të ofrojmë kalsën më të mirë për klientët tanë.

FURNITORË
EMRI _I_KOMPANISË pret nga furnitorët e saj tÇi ndjekin të gjitha principet e
rrapta në mënyrën në të cilën ushtrojnë biznesin e tyre, përfshirë, por jo edhe limituar
në mënyrën se si i trajtojnë të punësuarit, rregulla që vlejnë për vetë EMRI
_I_KOMPANISË.
Principet etike të të drejtave ndërkombëtare të njeriut dueht të respektohen nga
ana e furnitorëve. Veçanërisht, EMRI _I_KOMPANISË kërkon që të gjithë furnitorët
dhe prodhuesit të prodhojnë pa shfrytëzimin e punës së fëmijëve.

BASHKËSIA DHE AMBJENTI JETËSOR
PËRGJEGJËSI NDAJ BASHKËSISË
EMRI _I_KOMPANISË i pranon përgjegjësitë e saj si qytetar korporativ i
bashkësisë në të cilën funksionon kompania dhe obligohet që të ketë komunikim të
hapur me të gjitha grupet e interesuara (stakeholeders).
EMRI _I_KOMPANISË pajtohet për dialog të hapur me të gjithë organet
kompetente, grupe shoqërore dhe publike të interesuara.
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AMBJENTI JETËSOR
Mbrojta e ambjentit jetësor, ndjekja e kërkesave ligjore dhe standardeve të
zakonshme industriale janë në krye të agjendës së menaxhimit të EMRI
_I_KOMPANISË. Objektivi i kompanisë është t'i kombinojë faktorët e cilsisë,
ambjentit jetësor dhe anës humane në një sistem të integruar menaxhimi, i cili synon
drejt një suksesi të qëndrueshëm ekonomik.
EMRI _I_KOMPANISË është e gatshme për diskutim lidhur me çdo temë të
hapur, si dhe për informacione publikut.

IMPLEMENTIMI
Pyetje rreth aplikimit ose interpretimit të këtij Kodi të etikës dhe sjelljes afariste
ose shkelje potenciale të dispozitave të tij duhet të paraqiten tek superiorët. Çdo
praktikë ose sjellje që nuk përshtatet me këtë Kod duhet të riparohet, ndërsa në raste
serioze do të merren masa disiplinore. Nuk do të ketë pasoja për ata të punësuar që do
të lajmërojnë lidhur me shkeljet potenciale të këtyre rregullave.
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6.Metodologjia dhe kritere për zgjedhje të kompanisë me
menaxhim të mirë korporativ

Organizata joqeveritare "Transparencë-Zero Korrupsion", në kuadër të
aktiviteteve për implementimin e Deklaratës Zero tolerancë për korrupsionin realizon
projektin për Menaxhim korporativ.
Në kuadër të projektit, ekipi i ekspertëve i përbërë prej përfaqësuesve të
Dhomave ekonomike, sektorit publik, profesorëve të universitetit dhe përfaqësuesve
të mediumeve dhe sektorit joqeveritar, hartoi listë të kritereve në bazë të të cilave do
të kryhet evaluimi i kompanive.
Ekipi i ekspertëve dhe Komiteti menaxhues i projektit harmonizuan procedurën
dhe afatet vijuese për zgjedhjen e kompanisë me menaxhim të mirë korporativ.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Të drejtë pjesëmarrjeje në zgjedhjen kanë të gjitha kompanitë e regjistruara
në Republikën e Maqedonisë.
Kompanitë duhet të dorëzojnë përgjigje për secilën pyetje të parashtruar të
kritereve për evaulim
Me këtë rast duhet të theksohet numri i saktë i pyetjes me të cilën ndërlidhet
sqarimi.
Me përgjigjen e dorëzuar të dorëzohen dokumentetet apo informatat prej të
cilave mund të vërtetohet pohimi.
Përgjigjet e pyetësorit dhe dokumentet të dorëzohen jo më vonë se data 7
shtator 2007 në adresë të organizatës joqeveritare "Transparencë-Zero
Korrupsion", rr. Naum Naumovski Borçe 58, p. fah. 270 1000 Shkup.
Ekspertët do t'i shqyrtojnë dokumentet dhe do ta kryejnë zgjedhjen e
kompanive në periudhë deri më 20 shtator.
Çertifikatat do t'u ndahen kompanive të cilat do të fitojnë 80 për qind të
pikave të parashikuara.
Çertifikatat kompanive të zgjedhura do t'u ndahen në konferencën finale e
cila do të mbahet më 3 tetor të vitit 2007.

Ju bëjmë thirrje që të merrni pjesë në këtë aktivitet i cili ka për qëllim
përforcimin e standardeve në punën korporative, por edhe përforcimin e masave
përfshirëse për zero tolerancë për korrupsionin në Republikën e Maqedonisë.
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Kritere për zgjedhjen e kompanisë me menaxhim të mirë korporativ
Nu.

Kritere për evaulim

1.
1.1

Si i zbaton menaxhmenti kriteret e veta?
A janë miratuar në kompaninë, zbatohen biznes planet në afat të
mesëm/ vjetor?
A radhitet kompania/angazhon shërbime të pavarura
revizore për kontroll të punës financiare?
A shpallen raportete e revizionit publikisht?
A ka pasur stërvitje menaxhmenti i kompanisë, në
aspektin profesional, përkryrje ose specializim gjatë tre viteve të fundit?
A e ka përmirësuar kompania cilësinë e punës gjatë tre viteve të fundit
me vendosjen e ISO-HASAP ose të standardeve tjera të çertifikuara për
cilësi ?
Si silleni me të punësuarit tuaj
A i përmbahen drejtorët Deklaratës ndërkombëtare për të drejta të
njeriut?
A është kompania nënshkruajtëse e Marrëveshjes kolektive?
A ekziston në kompaninë person apo njësi përgjegjse për resurset
njerëzore të të punësuarve, a këshillohen të punësuarit me synimet e
kompanisë?
A ekziston sistem për stërvitje (intern dhe i jashtëm, formal dhe
jozyrtar) ?
A ekziston në kompaninë qasje e barabartë deri te vendet e punës për të
gjithë kategoritë e qytetarëve?
A ka pasur kompania konteste gjyqësore apo vendime të inspeksionit të
punës lidhur me zbatimin e rregullat e jurispridencës së punës?
Komunikimi me konsumatorët/klientët?
Me sa klientë kompania ka bashkëpunim të vazhdueshëm gjatë pesë
viteve të fundit?
A planifikohet prodhimtaria për një periudhë të caktuar kohore, në bazë
të kërkesave të blerësve?
A zbaton kompania hulumtim të mendimit të konsumatorëve/klintëve?
Si silleni me furnizuesit tuaj
A janë veçoritë e prodhimit në pajtim me standardet e përcaktuara
etike? (a përmbajnë të dhëna të plota dhe të vertata?)
Sa reklamime dhe konteste gjyqësore keni pasur me furnizuesit gjatë
pesë viteve të fundit?
Si ndikoni mbi bashkësitë dhe rrethinën
në lokacionet e ndryshme në të cilat veproni?
A i përmbaheni standardeve të përcaktuara për mbrojtjen e mjedisit
jetësor, standardeve industriale, a respektohet Deklarata ekologjike?
A jepen mjete në formë të donacioneve (në pajtim me rezultatet e
deklaruara financiare) për aktivitete të ndryshme humanitare?
A është e hapur kompania për komunikime me të gjitha grupet e
interesuara për aktivitetet e saj?
A është e hapur kompania për komunikim me të gjitha organet
kompetente, sociale, grupe publike dhe të interesuara?
Gjithsej

1.2
1.3.
1.4
1.5

2.
2.1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1.
3.2.
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4

shkalla e
pikëve
35
5
10
5
5
10

35
5
10
5
5
5
5
10
6
2
2
10
5
5
10
3
3
2
2
100
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7.

Përgjegjësia shoqërore korporative (“PSHK”) dhe
menaxhimi korporativ (“MK”) si instrumente për ndalimin e
korrupsionit korporativ
Prof. Dr. Goran Koevski
“Të zgjedhim ta bashkojmë fuqinë e
tregut me autoritetin e ideve universale”
Kofi Anan, sekretar i përgjithshëm i OKB-së,
Marrëveshje globale (Global Compact), 1 prill 2006.

1. Shkurtimisht, çfarë është korrupsioni?
Korrupsioni është ushtrimi ose keqpërdorimi i autorizimeve ose funksioneve
publike të interesit publik për interes personal ose interes të ndonjë personi tjetër, ose
ndeshje interesash në ushtrimin e autoritetit në funksione publike të besuara.
Korrupsioni shfaqet në ekonomi të paqëndrueshme gjatë mosekzistencës së
rregullores përkatëse ligjore, por akoma më shumë, gjatë një infrastrukture
institucionale të dobët për kontroll dhe mbikqyrje të zbatimit të ligjeve.
Rezultatet e korrupsionet mund të sublimohen. demokraci e varrëzuar;
mosinteresim i investitorëve vendas dhe para së gjithash atyre të huaj; humbje e
vazhdueshme e besimit publik në pushtet; qeveritë e dobëta bëhen akoma më të
dobëta e të tjera.1
2. Përse përgjegjësi shoqërore korporative (“PSHK”)?
Nga përkufizimi i korrupsionit shihet se emërtimi i përbashkët që haset tek
shumica e përkufizimeve është nocioni “publik”. Mjaft drejtë shtrohet pyetja: si
gjendet nocioni “publik” me konceptet e përgjegjësisë korporative sociale dhe
menaxhimit korporativ, të cilët më shumë lidhen me sektorin privat.
Si të lidhet sfera publike me atë private, ose anasjelltas, si të lidhet sfera private me
diçka që është inherente për sferën publike?
Përgjigja është afërsisht e tjeshtë. Jemi dëshmitarë të një komercializimi gjithnjë
e më të madh të sektorit pa fitim, joqeveritar. Shumë organizata joqeveritare misionin
e tyre nga thjesht humanitar gradualisht e kthyen në një veprimtari pothuajse
përfituese, e cila nga volumi i saj i tejkaloi fitimet e disa bankave më të vogla
komerciale. Kështu që mjaft drejtë pritet që edhe bizneset komerciale, përfituese do të
1

Shiko: Zora Stojanovska, “Bota në zonën e korrupsionit dhe rryshfetit”, Pravnik, Zëri i Shoqatës së
juristëve të tregtisë në republikën e Maqedonisë, nr. 147-148, qershor - gusht 2004, faq. 13-18.
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duhet të ndërmarrin disa objektiva humanitare ose objektiva të tjera sociale që të
mund ta justifikojnë ekzitencën e tyre beshkëkohore. Në fakt, nuk është i panjohur
fakti që pothuajse gjysma e shkencave ekonomike dhe shkencës së menaxhmentit
bazohen në sociologjinë si shkencë.
Nuk mund të formohet një kufi më i mprehtë ndërmjet përfitimit dhe
mospërfitimit nga njëra anaë, dhe ndërmjet publikes dhe privates nga ana tjetër.
Kështu, gjithmonë e më shumë sforcohet i ashtëquajturi partneritet “publiko-privat”
që, vetë për vete, realzivizon rolin e ndarjes strikte të asaj çfarë është sektor publik,
shtetëror dhe asaj çfarë është sektor privat. Në fakt edhe ndërmarrjet publike, por
edhe institucionet që ushtrojnë veprimtari (jo)tregtare të interesit publik kanë mundësi
dhe gjithmonë eë më shumë organizohen si shoqëri tregtatre.
Më pas, në të njëjtën kohë me pranim praktik të qëndrimit se konventat
ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut mund të zbatohen edhe në të
drejtat e personave juridikë, përfshirë këtu edhe kompanitë, ishte mëse e
justifikueshme që personat juridikë të fillojnë të shihen jo vetëm si persona privatë
por edhe si persona publiko-juridikë të cilët duhet ta meritojnë dhe justifikojnë të
drejtën e tyre të qytetarit (corporate citizenship).
Pra, korrupsioni tashmë njihet si një nga sfidat mëtë mëdha botërore që ka
ndikim të madh edhe mbi sektorin privat, sepse pengon zhvillimin ekonomik, kufizon
konkurrencën dhe përbën rreziqe serioze juridike e sociale. Duam apo s’duam ne të
pranojmë, korrupsioni është një dukuri imanente e tregut nga njëra anë, dhe sa më pak
korrupsion aq më shumë treg efikas nga ana tjetër. Të gjitha kompanitë, qoftë të
mëdha ose të vogla, plagosen nga korrupsioni dhe përbëjnë subjekte potenciale për të
duruar dëme nga korrupsioni.2 Prandaj, sa më shumë kompanitë nuk e pranojnë
korrupsionin si praktikë afariste të zakonshme, aq më mirë për zhvillimin afatgjatë të
vetë kompanisë. Mendohet se e ardhmja i takon kompanive që dp të jenë në gjendje të
mbrohen nga keqpërdorimet e brendshme, nga mashtrimet, korrupsioni dhe
veprimtaritë kriminalistike të menaxherëve e të të punësuarëve të tyre.
Ajo që mbetet si në çështje e hapur është: me cilat instrumente juridike ose
instrumente të tjera të ndalohet dukuria e korrupsionit në sektorin privat e atë
joqeveritar. Në këtë tekst do të mundohemi t’i gjejmë ato instrumente.
3. Shfaqja dhe përkufizimi i PSHK-së
Sot, nga 100 ekonomitë më të zhvilluara në botë, gjysma janë shtete, ndërsa
gjysma tjetër janë kompani. Kështu, korporata amerikane Wal-Mart shfaqet si
partneri i gjashtë sipas madhësisë në shkëmbimin tregtar me Kinën.3 Prandaj si
2

Kështu, aktivitetet korruptive shkaktojnë: rreziqe juridike, rreziqe të reputacionit dhe imayhit,
zmadhojnë shpenzimet për ushtrimin e biznesit etj. Mendohet se çmimi i produkteve dhe shërbimeve në
rastet e furnizimeve publike rritet për 10% deri në 25% të shpenzimeve, pikërisht si rezultat i
korrupsionit.
3
Shiko: http://www.businessweek.com/technology/content/sep2005/tc20050912_6790.htm
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plotësim i interesit të aksionarëve (investitorëve) për të realizuar një përfitimi sa më të
madh, kompanitë duhet t'i kenë parasysh edhe interesat e të interesuarëve të tjerë (të
punësuarëve, kreditorëve, konsumatorëve, organizatave joqeveritare si dhe publikut
më të gjerë), më të njohur si konstituentë të ndërmarrjes së kompanisë (stakeholders).
Shtetet duhet të sforcojnë dhe promovojnë një akses me orientim më moral e të
vlefshëm dhe më pak individual e përfitues, nëse dëdhirojnë të sigurojnë një zhvillim
të qëndrueshëm për shoqërinë e tyre në përgjithësi. Që t'ia arrijnë këtij qëllimi, ato
duhet të ndryshojnë botëkuptimin dhe opinion e njerëzve në shoqëritë e tyre.
Objektivi i PSHK-së, sipas Dokumentit të Komisionit Evropian për përgjegjësi
shoqërore korporative dhe Deklaratës së Komisionit lidhur me PSHK-në (the White
Paper of the EU Commission on Corporate Social Responsibilitis and the
Commissions’s Communication on CSR) është ndryshimi i kulturës afariste nga
“minimalizim afatshkurtër i biznesit” në “sjellje afariste përgjegjëse dhe mundësim i
zhvillimit të qëndrueshëm” (responsible business behavior in providing sustainable
development) që në fakt janë edhe objektivat e PSHK-së.
Pikërisht prandaj edhe mund të thuhet me siguri se vendet në tranzicion nuk
ballafaqohen vetëm me problemin e harmonizimit të sistemeve të tyre juridike, por
edhe me problemin e vendosjes së një sistemi të ri vlerash i cili do të pranohet nga
shumica.
PSHK, sipas natyrës dhe përmbajtjes së saj, është një koncept mjaft i paqartë,
prandaj në praktikë deri tani bridhet lartë e poshtë dhe ka mjaft përkufizime të
pasakta. Do të veçojmë këto përkufizime:
1. PSHK është koncept sipas të cilit kompanitë në mënyrë vullnetshme vendosin
t’i respektojnë dhe mbrojnë intresat e një numri të gjerë të të interesuarëve, duke
arritur nëpërmjet kësaj formimin e një ambjenti jetese më të pastër dhe një shoqëri më
të mirë, dhe e gjithë kjo nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të të gjitha kompanive
pjesëmarrëse (konstituente).
2. PSHK është një obligim i vullnetshëm i kompanive për ta ushëhequr biznesin
e tyre në shoqëri me përgjegjësi (përkufizimi dhomës tregtare (International Chamber
of Commerce).
3. Nën konceptin PSHK nënkuptohet “çadër”, terminologji nën të cilën renditen
mjaft aktivitete nëprmjet të cilave kompanitë me vullnet të lirë i nënvihen
monitoringut të jashtëm, me qëllim që të tregojnë se veprimtaria e tyre është adeguate
me objektivat e caktuara shoqërore në një ambjent.
4. PSHK është obligimi i vullnetshëm i kompanive për të drejtuar bizneset duke
dhënë kontributin e tyre ndaj zhvillimit të qëndrueshëm dhe duke bashkëpunuar me
punëtorët, familjet e tyre, komunitetin lokal, shtetin dhe shoqërinë në përgjithësi, me
qëllim përmirësimin e cilësisë së jetesës në përgjithësi (përkufizimi i Këshillit afarist
botëror për zhvillim të qëndrueshëm (World Business Council for Sustainable
Development); dhe
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5. PSHK në thelb është bashkëpunim (treshja e shenjtë) ndërmjet biznesit,
shtetit dhe shoqërisë civile.
Një gjë është e sigurt. Të gjithë dallojnë se koncepti i PSHK-së është i mirë dhe i
dëshirueshëm për biznesin në përgjithësi.
Ekziston një vizion strategjik japonez i quajtur Kyosei që i përkthyer thatë do të
thotë “duke jetuar e punuar së bashku për t'ia arritur një qëllimi të përbashkët".
Pandan i kësaj strategjie japoneze është strategjia amerikane e “etikës afariste” ose
teoria e të interesuarëve të ndryshëm (stakeholders theors). Baza e kësaj strategjie
japoneze janë parimet: përgjegjësi e biznesit është të kapërcehen interesat e ngushta të
aksionarëve dhe të shkohet drejt mbrojtjes së interesave të grupeve sociale më të gjera
të të interesuarëve; ndikimi ekonomik e social i biznesit duhet të orientohet ndaj
inovacioneve, të drejtës dhe bashkësisë botërore; sjellja afariste duhet të preorientohet
nga gërma e ligjit drejt shpirtit të besimit; respektimi i rregullave; përkrahja e tregtisë
shumëpalëshe; respektimi i ambjentit të jetesës dhe largimi nga veprime të ndaluara,
të paligjshme e të dëmshme.
Shtrohet pyetja: përse kompanitë në mënyrë të vullnetshme t’i nënshtrohen
zbatimit të disa kodeve të caktuara të sjelljes. Përgjigja, shpeshherë fillon e përfundon
me presionin e tregut, por edhe për arsye të mDhomës e cila dhjetëvjeçarin e fundit i
është dedikuar PSHK-së. Por megjithatë tregu ka ose duhet të ketë rol kryesor. PSHK
mund të ketë ndikim pozitiv në çmimin e letrave me vlerë të kompanive me të cilat
tregtohet në treg, për shkak të besimit të investuesve në kredibilitetin e kompanisë e
cila ka disa kode implementare të të sjellurit. Megjithatë duhet të përmendet se në jetë
nuk është gjithçka matematikë. Në fakt, disa nga kompanitë më të susksesshme
botërore refuzojnë në mënyrë publike të ndjekin ndonjë model të caktuar të PSHK ose
MK, pa ndjerë gjatë kësaj ndonjë dëm ose humbje në treg.
Më pas, investuesit më të fuqishëm botërorë në përgjithësi kërkojnë që
ndonjë kompani e caktuar të ndjekë një model të kodit etik të sjelljes të miratuar nga
ndonjë subjekt më me influencë në një vend të caktuar, inciativë të cilën e përkrah
edhe BE-ja, duke kërkuar që kompanitë të referojnë se cilin model të kodit të
menaxhimit korporativ ndjekin. Me këtë lehtësohet krijimi i një ambjenti të njohur
pune për investuesit e huaj, i cili nuk varet aq nga ligjet pozitive të zbatueshme në një
vend konkret.
4. Nëpërmjet çfarë instrumentesh mund të implementohet PSHK
dhe MK?
Ekzistojnë disa mënyra për futjen e PSHK-së: e para, nëpërmjet miratimit të
ligjeve me të cilat do të detyrohen kompanitë në degë të caktuara të respektojnë
rregulla të caktuara, dhe me kërcënim për aplikimin e sanksioneve të rrepta civile dhe
penalo-ndëshkuese; e dyta, nëpërmjet identifikimit të mënyrave me të cilat praktikat
PSHK do të ndihmojnë në identifikimin e disa problemeve specifike për të cilat do të
diskutohet e do të merren vendime në disa kompani ose sektorë industrialë; dhe
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përfundimisht edhe mënyra e tretë, mënyra e tregut, nëpërmjet promovimit të
ndryshimeve në sjelljen e tregut që vetë për vete do t'i detyrojnë kompanitë t'i
respektojnë praktikat e PSHK-së.
Qasja e dytë është ajo më e aplikuar dhe përbëhet nga mënyrat e detektimit me të
cilat praktikat e PSHK-së do të ndihmojnë në identifikimin e disa problemeve të
caktuara specifike për të cilat do të diskutohet dhe ato për ato probleme do të merren
vendime në kompani të caktuara ose në kuadër të disa sektorëve të caktuar
industrialë. Kjo qasje instrumentalizohet më shpesh nëpërmjet kodeve të vullnetshme
të sjelljes afariste. Kjo është kështu sepse sektori privat e di se çfarë i mungon ose
pfarë e pengon zhvillimin e tij, dhe kështu bën vetërregullimin (miratimin e kodeve
etike të sjelljes), me mundësi që në të ardhmen të inicohen procese ku parimet,
rekomandimet ose udhëzimet e këtyre kodeve të arrijnë të marrin shprehjen e tyre
ligjoro-normative.
Prandaj në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit të 20-të, kompanitë gradualisht
filluan ta kuptojnë rëndësinë e parimeve etike, standrdeve, rekomandimeve ose
udhëzimeve, si mjet i domosdoshëm për drejtimin e biznesit të tyre. Pranimi dhe
implementimi i kodeve të caktuara të sjelljes u kthye në procedurë standarde
operative në funksionimin afarist global.
Si rrjedhojë nuk shkohet drejt përgatitjes së standardeve detajuese dhe
ekstenzive, por më shumë drejt krijimit dhe mirëmbajtjes së standardeve minimale
etike të cilat do të njihen dhe aplikohen në mënyrë globale.
Kodet e ndryshme në biznes u shfaqën si rezultat i disa shkaqeve: humbja e
besimit publik në funksionim e kompanive; korrupsioni; rryshfeti; keqpërdorimi i
fondeve publike e të tjera. U shfaq një mllef dhe pakënaqësi tek publiku i gjerë për
shkak të (mos)kulturës korporative, nga njëra anë, dhe për shkak të faktit se biznesi
është gjithmonë një hap para legjislativës në gjetjen e “vrimave” të ligjit, të pathënave
dhe pasaktësive nga ana tjetër. Nga një anë e tretë, dihet se sa kohë duhet të kalojë që
të vihet në lëvizje makineria e legjislaturës që të ndryshohen, plotësohen ose
saktësohen ligje të caktuara dhe në mënyrë normative të mbulohet një sjellje e
paligjshme ose e papranueshme nga shoqëria (forma të reja të lëndimit të ligjeve,
asimetri e informacioneve etj).
Mund të konstatojmë se kodet etike të sjelljes afariste janë më të përgjegjëshme.
Përgjegjësia kuptohet në atë sens që më shumë potencon sjelljen proaktive dhe
anticipative në biznes, sesa sjelljen thejsht reaktive. Thënë ndryshe, kufizimet e
kontrollit ligjor dhe mbikqyrjes mund të kapërcejnë disa mekanizma të kontrollit
dytësor ose të ashtëquajturës "e drejtë e butë" (soft law), në varësi të reputacionit të
përgatitësve të një kod“i të caktuar dhe në varësi të presionit të tregut që ato do të
shkaktojnë.
Sipas studimit të Organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD)
të vitit 2001 të titulluar “Përgjegjësi korporative: iniciativa private dhe qëllime
publike” (Corporate Responsibilitis: Private Iniciatives and Public Goals), që është
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pjesë e rekomadimeve më të gjera të titulluara si “Deklarata e OECD për investime
ndërkombëtare dhe kompani multinacionale” (The OECD Declaration on
Interantional Investment and Multinacional Enterprice), kodet e sjelljes përcaktohen
si: “obligime të vullnetshme të krijuara nga kompanitë, asociacionet ose entitete të
tjera, që vendosin standarde dhe parime për ushtrimin e aktiviteteve të biznesit në
treg”.
Kodet e sjelljes në letërsinë komparative quhen "udhëzime etike" (etical
guidelines), "kode etike" (etical codes), "deklarata për misione" (mission statement)
ose thjesht "kode të sjelljes" (codes of conduct).
Kodet etike ekzistuese të sjelljes nuk ndjekin ndonjë model të caktuar, gjë që do
të thotë se nuk ekziston një model i vetëm që do tu përgjigjet të gjithëve (në one size
all principle). Dallimi i tyre qëndron para së gjithash në madhësinë e kompanive,
vendndodhjen gjeografike, veprimtarinë me të cilën merret kompania e të tjera. Më
pas, disa kode aplikohen vetëm në shoqëri aksionesh të famshme për arsye të ndikimit
të tyre shoqëror mbi këto subjekte, veçanërisht nga aspekti i kreditorëve dhe të
punësuarëve, ndërsa disa aplikohen edhe në shoqri aksionesh jo të famshme.
Bëhen prova që të miratohen model-kode edhe për kompani të vogla e të mesme,
dhe tashmë janë realitet kodet për menaxhim korporativ në sektorin publik.
Disa kode rregullojnë vetëm një çështje (të drejtat e të punësuarëve ose
menaxhimin korporativ ose ambjenin jetësor), ndërsa të tjerë në fokusin e tyre
përfshijnë më shumë problematika.
Tek disa kode gjuha është e qartë dhe e saktë, ndërsa tek disa të tjerë përdoren
standarde të vendosura të cilëve më vështirë u përcaktohet domethënia e saktë,
prandaj i lihet praktikës ta tematizojë përmbajtjen konkrete të një standardi të caktuar.
Disa kode përmbajnë dispozita për implementimin e tyre në praktikë, për
mbikqyrjen e mënyrës së implementimit të tyre dhe marrja e masave përkatëse për
moszbatimin e tyre, ndërsa kode të tjera kanë thjesht karakter deklarativ dhe u
mungojnë dispozita për pasojat e moszbatimit të dispozitave të tyre.
Përparësitë e miratimit të kodeve etike e kodeve të tjera të sjelljes afariste do të
jenë:
- grumbullojnë në një vend praktikat dhe opinionet e bashkësisë afariste lidhur
me etikën dhe vlerat afariste dhe parimet afariste;
- një kod i përgjithshëm sjelljeje i cili do të përfshijë të gjithë degën afariste (
ose në mënyrë alternative, të gjithë ekonominë, nëpërmjet vendosjes së
standardeve minimale të sjelljes etike) vetëm do tu ndihmonte kompanive
individuale që më qartë të përcaktojnë limitet e sjelljes etike të pranueshme
dhe të kufizojnë sjelljen e paskrupullt në raportet ku konkurrenca është më
intezive;

Transparencë – Zero korrupsion

41

ZERO tolerancë për korrupsionin

-

i tërheqin vëmendje drejtorëve dhe punëtorëve me autorizime të veçanta
lidhur me detyrimin e tyre për respektimin e vlerave dhe standardeve
afariste,
- u tregojnë të interesuarëve të tjerë se për çfarë preokupohet bota afariste;
- ndërkohë që ligjet që rregullojnë klimën afariste në një vend, si rregull,
zbatohen në mënyrë të njëjtë për të gjitha kompanitë (one-size fits all), kodet
në të shumtën e rasteve janë të destinuar dhe të përshtatur ndaj një dege të
caktuar industriale ose ndaj kompanive të caktuara me madhësi të caktuar e
kështu me radhë;
- duke u kujdesur për anën tjetër ekologjike e sociale të çdo produkti, do të
përmirësohet dhe përforcohet brendi, reputacioni dhe imazhi i produkteve të
kompanisë, përkatësisht si mjet alternativ marketingu (“Valmart” ose “Bodi
shop”)
- rritet niveli i satisfaksionit tek konsumatorët;
- satisfaksion i rritur edhe tek punëtorët se punojnë në një kompani e cila
kujdest për veten dhe repitacionin e saj afarist e moral (p.sh., kompanija
Google4);
- ndërtohet vlerë kompetitive e trgut, përkatësisht etika korporative llogaritet
si kyçi i suksesit në kërkim të mënyrës se si të maksimizohet përfitimi dhe
vlera e kompanive në afat më të gjatë;
- përfundimisht, shmanget mundësia për nisjen e lloj-lloj proceseve gjyqësore
për dëmshpërblim të dëmeve ose lehtësohet mundësia për shkaktimin e
mllefit tek organizata joqeveritare e kështu me radhë.
Pikat e dobëta të kodeve etike mund t’i evidentojmë:
- në proliferacionin e tyre në një numër të madh dhe ekzistencës së një numri
të madh dallimesh ndërmjet tyre; ekziston një rrëmujë e vërtetë në numrin e
kodeve etike, gjë që tërheq vëmendjen e kompanive, kështu që ato në fund të
ditës, nzk dinë se në fakt pfarë kërkohet nga ato;
- kodet përdoren vetëm si instrumente PR dhe marketingu, në vend që të
përdoren si mjet i vërtetë përkushtimi ndaj etikës, standardeve e moralit;
- mashtrohen konsumatorët vetëm sa mos t’i bojkotojnë produktet e
kompanive që kanë miratuar kode të caktuara etike, sepse pas tyre, gjoja,
qëndron ndonjë doktrinë etike nda aspketi social, human ose ndonjë tjetër
aspekt;
- bëhet fjalë për mashtrim të susksesshëm të të punësuarëve për etikë afariste
të kompanisë;
- mund të mbeten vetëm dokumente të paqarta dhe vetëm shkrime në letër, të
cilëve u mungon inovacioni në politikat etike dhe në praktikë.
4

Shiko “jeta në Google”, kapital, Biznesi im, 1 shkurt 2007, nr. 13, faq. 70-71.
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Për arsye të këtyre pikave të dobëta që i përmendëm, janë për tu përshëndetur
“Udhëzimet e OECD-së për kompanitë multinacionale” )OECD Guidelines for
Multinational Enterprises), që nevojitet ta kapërcejnë gjendjen me kode etike të
panumrta dhe do të vendosin rregull, duke dhënë bazat dhe rregullat në atë kuptim që
do të përcaktojnë standardet minimale etike për korporatat afariste.
4.1. Mënyra të tjera të implementimit të konceptit të PSHK-së
Koncepti i PSHK-së është strategji ofensive ose defensive?
Disa kompani të mëdha “më të përparuara” themelojnë komitete për PSHK për të
promovuar përparimin e tyre në këtë sferë. Nga pikëpamja sektoriale, për konceptin
PSHK më shumë janë të interesuara kompanitë e mëdha në agro-biznesin,
ndërmarrjet e ndërtimit, makrosektorët në kompanitë për teknologji informatike dhe
kompanitë e sferës së turizmit. Të tjerët, ndaj PSHK-së shikojnë më shumë si mjet për
përmirësimin e imazhit të tyre.
Korporata më të mëdha japoneze siç janë: Sony, Ricoh, Fuji, Panasonic, IBM
Japan dhe të tjera kanë departamante të veçanta për PSHK. Në vitin 2003, 650
kompani japoneze shpallën deklarata për mbrojtjen e ambjentit jetësor dhe deklarata
për zhvillim të qëndrueshëm, ndërsa në vitin 2004 ky numër i rrit në 900.
Mund të parashikohen privilegje tatimore e privilegje të tjera për kompanitë
që dë t’i përmbahen minimumit të parimeve dhe standardeve të PSHK.
Mjaft intreresant është shembulli me Britaninë e Madhe ku është vendosur
Indeksi i përgjegjësisë korporative (Corporate Responsibilitis Index - CRI) i cili jep të
dhëna sinjifikative, shembuj dhe tregues si si të aplikohet PSHK në kontekstin
praktik. Indeksi është mënyrë e vullnetshme për vetëevaluim dhe i cili jep tregues
vjetorë llidhur me atë se si kompania menaxhon me përgjegjësinë e saj korporative, si
e mat dhe si raporton lidhur me të. Bashkësia afariste në Britaninë e Madhe e
përcakton përgjegjësinë korporative si “ndikim pozitiv i kompanisë mbi shoqërinë
dhe ambjentin jetësor, nëpërmjet veprimtarive të saj, produkteve ose shërbimeve dhe
nëpërmjet interaktivitetit të saj me të interesuarit kryesore, siç janë: të punësuarit,
konumatorët, investuesit, bashkësia dhe furnitorët”. Në fakt indeksi mat se sa ndikim
ka biznesi konkret mbi individët që i punëson, mbi shoqërinë në të cilën ushtron
veprimtarinë dhe mbi ambjentin jetësor dhe se si ndikon me atë që u ndihmon
menaxherëve ta përmirësojnë punën e tyre me konsumatorët, furnitorët dhe
bashkësinë.
Ësht mjaft interesante të krahasohet qasja evropiane me atë amerikane ndaj
mënyrës së implementimit të konceptit PSHK. Ndërkohë që qasja evropiane është e
orientuar drejt gjetjes së mënyrave se si të integrohet PSHK-ja në mënyrën e
përditshme të menaxhimit të biznesit në vetë kompanitë, në Amerikë qasja është më e
ndryshme në kuptimin se kompanitë merren kryesissht dhe pothuajse vetëm me
biznes dhe realizim përfitimi, dhe si anëtarë të shoqërisë ato - kompanitë, japin
donacione dhe marrin pjesë në mënyrë aktive në punën e bashkësive lokale npërmjet
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organizimit të evenimenteve bamirëse dhe grumbullimit të fondeve për ndërtimin e
kolektorëve, për pastrimin e rezervateve të caktuara natyrore, për ndihmë të viktimave
nga fatkeqësi të ndryshme e kështu me radhë, por asnjëherë nuk e përfshijnë PSHKnë drejtpërdrejt në vetë biznesin e përditshëm.
Në ambjentin afarist amerikan bëhet dallim ndërmjet morali afarist dhe llojeve të
tjera të moralit në shoqëri. Pra, një nga karakteristiket emanente të moralit afarist
është egoizmi. Nëse diku “humbet” në bazë sponzorimesh, donacionesh e të
ngjashme, pritet se në një periudhë të afërt në një mënyrë tjetër do ta “zëvendësosh”
atë që humbe. Pra nuk ka asgjë altruiste në moralin afarist.
Gjithashtu procesi gjyqësor është një nga instrumentet kryesore për arritjen e
objektivave ekonomike ose sociale në SHBA. Vetë sistemi është vendosur në mënyrë
të tillë që Amerikanët nga dëshira për të mbrojtur të drejtat e veta që rrjedhin nga
PSHK-ja më parë do tu drejtohen avokatëve të tyre dhe do të kërkojnë dëmshpërblim,
sesa të presin që Kongresi të sjellë ndonjë ligj të caktuar ose ndonjë rregullore. Në
këto përpjekje, sistemi juridik në Amerikë e (keq)përdor faktin se komercializmi
juridik zotëron mbi profesionalizmin juridik. Kështu, mjaft të rralla janë shërbimet
falas, pro bono publicio, ose shërbimet juridike falas për të mirën publike ose për
“qëllime më të larta të drejtësisë” (the higher calling of the law) dhe avokatët të
përfshihen më shumë në kujdesin e përgjithshëm për shoqërinë. Prandaj, Amerikanët
këtë gjë e arrijnë nëpërmjet mekanizmit - shpërblimi i avokatëve të lidhet në
përqindje me shumën e dëmit të pagaur, të kërkohen dënime në para me shuma më të
larta, të ketë gjykim me juri - komision gjyqësor në proceset civile dhe ato në grup, të
ketë akuzë kolektive (class action).
Më lartë përmendëm se një mënyrë e tretë për futjen e PSHK-së është nëpërmjet
promovimit të ndryshimeve në sjelljen e tregut që vetë për vete do t’i detyrojnë
kompanitë të respektojnë praktikat e PSHK-së. Do të përmendim shembullin me
konsumatorët që janë të gatshëm të paguajnë më shumë për ushqi që nuk është
gjenetikisht i modifikuar, por për ushqim të prodhuar në mënyrën tradiscionale
(organic food). Në këtë mënyrë edhe aksionarët ose partnerët si një nga grupet e të
interesuarëve në ato kompani, në fund të fundit, do të kenë më shumë divident. Nuk
ka asnjë presion formal nëpërmjet ligjeve ose kodeve obliguese. Prsioni i tregut
thjesht bën punën e vet.
Gjithashtu, si metDhomë alternative dhe kompromise, që në kohët më reja
shfaqet në aferën e implementimit të PSHK-së, është edhe futja e një sistemi përkatës
standardizimi. Kështu për shembull futen standarde të llojit ISO 9000 si standard për
cilësi ose ISO 14000 si standard ekologjik, nëse dëshirohet hapja në tregjet e huaja.
Kjo qasje është mjaft e mirë, por përafërsisht e limituar në aplikimin e saj. Pra mund
ta aplikojnë vetëm kompanitë e mëdha e të pasura, të cilat nga ana tjetër nuk janë të
shumta në numër në vendet në zhvillim.

44

www.transparency.org.mk

ZERO tolerancë për korrupsionin

5. Kush i miraton kodet e sjelljes?
Që të mund të analizohen kodet sipas vëllimit dhe përmbajtjes, por edhe sipas
shkallës së karakterit obligues të dispozitave të tyre, ato duhet të përcaktohen sipas
burimit të tyre (kush i miraton), sepse burime të ndryshme vendosin edhe objektiva të
ndryshme.
Sipas miratuesve të tyre mund të dallojmë: kode të miratuara nga vetë kompanitë
(që në praktikë është rasti më i shpeshtë); kode të miratuara nga organizata ose
shoqata tregtare ose nga organizata e shoqata të tjera profesionale afariste; kode
përpilimi i të cilëve është nxitur nga sektori joqeveritar ose sindikatat; dhe kode të
miratuara nga organizata ndërkombëtare, ndërqeveritare.
Kodet e miratuara nga organizata ndërkombëtare, ndërqeveritare, janë ato më të
rëndisishëm dhe më referentë, siç është shembulli me “Udhëzimet e OECD për
kompanitë multinacioanle” të reviduara në vitin 2001. Është noramle që kodet me
karakter ndërkombëtar të kenë karakter mjaft "më obligues" nga ato që i ka miratur
ndonjë kompani individe. Kjo është mëse normale nëse nisemi nga autoriteti dhe
kredibiliteti i vetë institucionit ndërkombëtar,nga njëra anë dhe individët - ekspertët
drejtues emrat e të cilëve qëndrojnë pas një teksti të caktuar, nga ana tjetër.
“Udhëzimet nga OECD për kompanitë multinacionale” llogariten si instrument
ndërkombëtar bazë i orientuar drejt krijimit të vetëdijes lidhur me domethënien e
konceptit të përgjegjësisë korporative sociale -PSHK. Bëhet fjalë për dokument të
mbështetur nga qeveritë e vendeve anëtare të OECD (më saktë 30 anëtare dhe 8
vende që nuk janë anëtare), dhe që ka të bëjë me biznesin ndërkombëtar. Respektimi i
parimeve që përmbahen në Udhëzime është e vullnetshme për biznesin, por qeveritë
që i kanë mbështetur dhe janë asocuar kanë marrëpërsipër një detyrë strikte për të
promovuar parimet nëpër kompanitë transnacionale që veprojnë në territorin e tyre
ose nga territori i tyre. Në fakt me këto parime, promovohet civilizimi i mirë
korporativ në korniza ndërkombëtare, pa dallim se cili është kuadri juridik lokal. Në
fakt, udhzimet janl kod i sjelljes me ndërmjetësim dhe mbështetje nga shtetet, dhe
nëpërmjet të cilëve vendosen praktikat e reja të tregut dhe ato afariste.
Në kuadër global, përveç OECD-së, me problematikën e PSHK-së merren edhe:
1. parimi i 10-të i Marrëveshjes globale të Kombeve të bashkuara (The united
Nations Global Compact’s 10th Principle);
2. Parime afariste të “Transparencs International’s” - Bussines Principles);
3. Iniciativa për partneritet kundër korrupsionit në Forumin ekonomik botëror
(The World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Iniciative
(PACI);
4. Organizata ndërkombëtare e punës (ILO’s Better Factories Cambodia
program).
Interesant për tu analizar në mëynrë të veçantë është Marrëveshja globale e
Kombeve të bashkuara (UN Global Compact), e cila u shfaq si rezultat i thirrjes së
Transparencë – Zero korrupsion
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Sekretarit të Përgjitshëm Kofi Anan, me 31 janar 1999 drejtuar biznes-liderëve: që
kompanitë e tyre t’i përafrojnë drejt iniciativave të agjencive të Kombeve të
Bashkuara në drejtim të përkrahjes së parimeve universale sociale për mbrojtjen e
ambjentit jetësor, si dhe përparimin e shoqërisë civile e punëtore. Faza operative e
kesaj Marrëveshje globale nisi në Nju Jork me 26 qershor të vitit 2000, kur me mijra
kompani nga mbarë bota me vullnet të lirë iu bashkuan përpjekjeve për përmbushjen
e misionit të Marrëveshjes. Deri tani në Republikën e Maqedonisë rreth 40 kompani i
janë bashkuar Marrëveshjes Globale.
Objektivat e Marrëveshjes globale, si iniciativë vullnetare, janë të shumta:
- promovimi i përgjegësisë korporative sociale;
- marrëveshja globale dhe parimet e saj të bëhen pjesë e strategjisë afariste
dhe operacioneve afariste;
- katalizimi i veprimeve në mbështetje të objketivave të Kombeve të
bashkuara.
Ajo që veçanërisht është me interes për këtë shkrim është se me 24 qershor 2004,
gjatë Samitit të OKB-së të liderëve të forcës globale (UN Global Compact Leaders
Summit) u përfshi edhe parimi i 10-të i cili thotë: “bizneset duhet të punojnë kundër
korrupsionit me të gjitha format e tij, përfshirë edhe detyrimin me forcë dhe
rryshfetet".
Në prapaskenën e ktij parimi të 10-të qëndronte miratimi i Konventës së
Organizatës së Kombeve të Bashkuara - OKB kundër korrupsionit (UN Convention
Against Corruption) në dhjetor të vitit 2003 në pjesën e titulluar: “Përgjegjësia e
kompanive ndaj bashkësisë".
Si shembull i iniciativës sektoriale (sector-specific initiatives) do të japim
shembullin e Sistemit për menaxhment të integritetit afarist (FIDIC - International
Federation of Consulting Engineers - Business Integrits Managment System), me të
cilin bëhen përpjekje për futjen e moralit dhe etikës afariste në fushën e ndërtimit.5
Në këtë kontekst do t’i përemendim edhe Rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të
tregtisë për luftë kundër detyrimit dhe rryshfetit (ICC Rules to Combat Extortion and
Bribers - self regulation of interantional business) t; vitit 1977, t; reviduara n; vitin
2005.
Në nivel kombëtar do të përmendim Konventën për integritet biznesi (afarist)
(Convention on Business Integrits) të viti 1997 në Nigeri.6 Kjo konventë kishte si
qëllim ndryshimin e perceptimit të përgjithshëm botëror për Nigerin si një nga vendet
më të korrumpuara në botë. Nëpërmjet kësaj konvente, qeveria e Nigerisë kishte si
qëllim të promovonte sjelljen etike afariste, si dhe kompetencën, transparencën,
përgjgjësinë dhe përpjekjen për drejtim të biznesit në mënyrë të drejtë e me moral.
Konventa nuk ka parashikuar krijimin e një ambjenti perfekt afarist tek kompanitë 5
6

Shiko më gjerësisht: www:integritymanagement.org ose www.fidic.org
Shiko më gjerësisht: www.theconvention.org
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nënshkruese të Konventës, por ka kërkuar krijimin e një mase dhe dëshire kritike për
krijimin e standardeve minimale të integritetit afarist, i cili do të përforcojë standardet
morale dhe do të shfaqë dëshirë për vetëreformim. Anëtaret-nënshkruese të
Konventës kishin një kredibilitet dhe reputacion përkatës dhe pritej që nëpërmjet të
ashtëquajturit spill-over-effect, ajo mënyrë e sjelljes afariste të transmetohet edhe tek
nënshkruesit e tjerë. Megjithatë, u pa se dëshira politike për uljen e nivelit të
korrupsionit dhe ripërtëritjen e nderit, moralit dhe integritetit janë conditio sine qua
non për sukses të biznesit.
Nga kjo, për tu përshëndetur tek ne në Republikën e Maqedonisë, janë përpjekjet
e organizatës joqeveritare Transparencë zero korrupsion për të nënshkruar Deklaratën
“O” Tolerancë korrupsionit nga ana e një pjesë të kompanive maqedonase me 9
dhjetor 2005, si dhe ratifikimi i Konventës së OKB-së kundër korrupsionit nga ana e
Kuvendit të Republikës së Mqedonisë në mars të viti 2007.7
5.1. Kodet e sjelljes të miratuara nga vetë kompanitë
Në të shumtën e rasteve, zhvillimi i etikës afariste në një kompani nis kur ajo
kompani do të miratojë kod etik të sjelljes të sajin.
Kodet e sjelljes të miratuara nga vetë kompanitë mund të lindin në disa mënyra:
- si plotësim i ligjeve, që mund të shfaqet ose (a) vetëm si saktësim i normave
“të hapura” të pathëna ligjore ose (b) si rregullim burimor i të drejtave dhe
detyrimeve që nuk janë parashikuar me ligj;
- si dokumente miratimi i të silave nxitet nga ligji (kodi etik i sjelljes ku ligji
“sugjeron” të kihet, dhe nëse nuk është, të shpjegohet përse nuk është
(compls or explain principle);
- si obligimi i detyrueshëm ndaj rregullueësve (contractual commitment to
codes of conduit requiret by regulators). Shembull se për çfarë lloj kodi
bëhet fjalë kur një bursë dhe kompani e caktuar e cila dëshiron të tregtojë me
aksionet e saj në atë bursë nënshkruajnë marrëveshje në të cilën, ndërmjet të
tjerash, kompanija obligohet të miratojë një ose më shume kode të sjelljes.
Kur kodet miratohen nga vetë kompanitë, ato dhe menxhmenti i tyre janë të
vetëdijshëm se miratojnë akt dispozitat e të cilit janë të karakterit të lirë, qëllimi i të
cilëve është promovimi i interesave të gjera të kompanisë, por mendohet se në fakt
është e vështirë të pritet ndryshim faktik e thelbësor i mënyrës në të cilën deri atëherë
është drejtuar biznesi. Ato vetëm do të “veshin vitrinën” (dress up windows) me atë
kod dhe do ta përdorin si trik marketingu, pa ndonjë ndryshim thelbësor në punë. Por
sipas Institutit Britanik për etikë afariste (The UK Institute of Business Ethics),
kompanitë që kanë miratuar kode të caktuara etike, i kanë kapërcyer financiarisht
performansat e atyre që nuk kanë kode të tilla.
7 Shiko: Ligji për ratifikimin e Konventës së Kombeve të bashkuara kundër Korrupsionit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 37/2007).
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Nga ana tjetër, në kushte kur kompanitë multinacionale ushtrojnë veprimtarinë e
tyre në territore të disa vendeve, ato janë lëndë e aplikimit të mjaft rregullave
kombëtare, ligje dhe juridiksione. Prandaj, përgatitja e kodeve me minimum
standarde të miratuara të sjelljes afariste (që janë rezultat i udhëzimeve të organeve
ndërkombëtare) mund të shërbejnë vetëm si instrumente për uljen e rreziqeve nga
shkelja e ligjeve vendase në vende të ndryshme.
Por ekzistojnë edhe shembuj të kundërt. Ekziston një rast i një procesi gjyqësor
në qershor të vitit 2005, kur gjykata lokale gjermane, e specializuar për procese pune
mori vendim kundër dispozitave të Kodit të sjelljes për të punësuarit në marketet
amerikane Wal-Mart në Gjermani, me arsyetim se janë në kundërshtim me normat
imperative të legjislaturës gjermane të punës dhe se kodet etike të sjelljes afariste janë
të zakonshme për kulturën korporative në SHBA, ndërkohë që nevojitet kohë që ato
të bëhen dukuri normale e funksionimin e biznesit të Europë.8
Ekzistojnë autorë të cilët mendojnë se respektimi i ligjeve nga të punësuarit dhe
menaxherët në një kompnai ëshë detyrim i tyre ligjor dhe se nuk ka nevojë për kode
të veçanta. Por ekzistojnë edhe vende në të cilat “sport kombëtar” është se si t'i bijnë
rrotull ligjeve ekzistuese dhe të gjejnë “vrimë” në to. Në mjedise dhe shoqëri të tiëëa
përsëri potencojmë atë që është dukshme dhe e nevojshme, patjetër që ka edhe
qëllimin dhe objektivin e tij.
Tani është realitet që menaxhmenti i kompanive të mëdha të sigurohet nga
përgjegjësitë. Por në disa raste një opcion i tillë është ende i pamundur ose i
parealizueshëm në praktikë. Që të reduktohet ky rrezik i përgjegjësisë civile për
dëmshpërblim, dhe edhe nga përgjegjësia penale, në një masë mjfat të madhe mund të
ndihmojnë kodet etike të sjelljes të miratuara nga vetë kompanitë.
Një shembull i mirë i miratimit të kodeve afariste të nxitura me ligj janë kodet e
miratuara në bazë të ligjit Sarbanes-Oxles të vitit 2002. Bëhet fjalë për vënien e
obligimit kompanive me kuotacion të lartë nga ana e rregulluesit, për shembull nga
komisioni i letrave me vlerë, të miratojnë kode të caktuara, dhe nëse nuk i miratojnë
të shpjegojnë përse jo.
Ligji Sarbanes-Oxley është shembull i shkëlqyer se si rekomandimet e buta, etike
ose udhëzimet në praktikë kthehen pothuajse në të forta e të ngjashme me rregullat
ligjore dhe mendohet se ky ligj do të shërbejë si shembull që do ta ndjekin edhe
rrgullues të tjerë.
5.2. Specifikat e veçanta të kodeve për menaxhim korporativ
(“KMK”)
Kush i miraton KMK? Nga kjo përgjigje mund të kuptohet shumë lidhur me
kuadrin kombëtar, politik e të juridik në të cilat janë krijuar këto kode dhe raporti
8

Shiko: Darsow Ingebjörg, “Implementation of Ethics Codes in Germany: The Wal-Mart Case”,
Rechtsanwältin, Frankfurt am Main, http://www.upf.edu/iuslabor/032005/art11.htm
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ndërmjet instrumenteve vetërregulluese dhe mundësive për një ndërhyrje legjislative
më të fortë.
Në fillim, kur KMK nuk luanin ndonjë rol sinjifikativ, ato miratoheshin nga një
komitet ose komision i caktuar, me të cilin kryesonte ndonjë nga biznesmenët e
shquar, profesor i shquar nga sfera e të drejtës tregtare e të kompanive ose ndonjë
person i emëruar nga vetë komiteti. Më pas Komiteti miratonte emrin e atij që
kryesonte me të. Përbërja e Komitetit, në të shumtën e rasteve varej nga klim
apolitike në të cilën miratohej KMK-ja respektive.
Gjithashtu më parë KMK dhe nevojën për miratimin e tyre diktonte tregu, me
mbështetje të shkencës. Për shembull, vetë bursa diktonte miratimin e KMK,
ndërmjet të tjerasve edhe për shkak të kërkesave të disa investitorëve të fuqishëm
institucionalë nga jashtë shtetit. Por miratimin e ndonjë KMK të caktur me qëllim nuk
vihej si kusht për koatim, që të mos humbej përparësia eventuale kompetitive në
ndonjë treg të caktuar kapitali.
Për shembull, parimet e para të sjelljes korporative të NASDAQE Europe më
parë Easdaq ishin rezultat i punës së EACD European Assocation of Securities
Dealers në bashkëpunim me ekspertë akademikë.
Por shumë shpejt është parë se KMK duhet të kenë mbështetjen e bashkësisë më
të gjerë.
Prandaj, për shembull, kodi svicerian është përgatitur nga ekspertë juridikë, me
prkrahje të bursës, por edhe me përkrahje të spikatur të bshkësisë më të gjerë afariste.
Ngjashëm, në Francë ekziston kodi (Vienot Report) i cili përkrahe nga shoqata e
punëdhënësve (CNFP) dhe shoqata e ndërmarrjeve private. Në Angli KMM (ose tek
ata: Cadburs Code on the FianancialAspects of Corporate Governance) i ka përgatitur
Komiteti Kadberi pas të cilit qëndrojnë Këshilli për raportim financiar (Financial
Reporting Council), bursa e Londrës dhe profesioni i kontabilistit. Ministria e tregtisë
dhe industrisë (Department of Trade and Industry) ka mbikqyrësin e saj, ndërsa
këshilltar nga banka e Anglisë (Bank of England) ka qënë pjeës përbërëse e
Komitetit. Në Gjermani Kodi Cromme i menaxhimit korporativ është shpallur nga
ana e Ministrisë së drejtësisë. KMK e Suedisë është rezultat i përpjekjeve të
përbashkëta të Komisionit qeveritar për besim afarist dhe bashkësisë së biznesit
suedez. KMK e Holandës ka lindur me ftesë të ministrisë së financave dhe
ekonomisë. Komiteti holandez Tabaksbalt përbëhej nga përfaqësues të organizatave
profesionale kryeosre të Holandës. Ministrat nuk kanë marrë pjesë personalisht në
punën e komiteti, por kanë luajtur një rol të rëndësishëm në nivel të sekretariatit të
Komitetit. Dhe përfundimisht, në Rusi, pas Kodit të sjelljes korporative të vitit 2002
qëndron Qeveria, nëpërmjet Komisionit Federal për tregje të letrave me vlerë.
Kujt i dedikohet interesi i rritur i autoriteteve publike (shtetërore) për menaxhim
korporativ, kur në empirinë e deritanishme që është në dispozicion asnjë autoritet
shtetëror nuk është munduar të marrë masa shtetërore, të detyrueshme për zbatim me
forcë të KMK. Përgjigja është se suksesi i KMK-së nuk duhet matur vetëm nëpërmjet
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implementimit të tij në praktikë. Suksei i tij mund të matet edhe nëpërmjet asaj se sa
ai, KMK, ka shkaktuar ose inicuar ndryshime graduale në ligje. Pra, shumë ligje
nacionale të kompanive u ndryshuan dhe u plotësuan në mënyrë të ndjeshme si
rezultat i ekzistimit paraprak të KMK, gjë e cila e lehtësoi mjaft zbatimin e një pjese
të madhe të parimeve për menaxhim korporativ. Kështu që ajo që më parë ishte “e
drejtë e butë” tani i kthye në “të drejtë të fortë” miratuar nga shtëpia legjislative.
6. Vëllimi dhe përmbajtja e kodeve etike afariste të sjelljes
Sa duhet të jetë vëllimi dhe përmbajtja e kodeve etike të sjelljes/ Nëse
menaxhimi korporativ është pjesë e kodeve etike të sjelljes?
Përmendëm se koncepti i përgjegjësisë shoqërore korporative është ende i ri dhe
nuk është përkufizuar deri në fund.
Si rrjedhojë, në praktikën dhe teorinë korporative, ekzistojnë qëndrime mjaft të
ndryshme lidhur me këto çështje dhe nuk ka ndonjë qëndrim të uniformuar.
Në përgjithësi, mund të veçojmë dy tendenca kryesore: tendencë më të ngushtë
dhe më të gjerë.
6.1. Kuptimi më i ngushtë përsa i përket vëllimit dhe përmbajtjes së
kodeve etike të sjelljes
Sipas këtij kuptimi, në thelb të PSHK-së qëndrojnë parimet që kanë të bëjnë me
mbrojtjen e: 1) të drejtave në bazë të raporteve të punës; 2) të drejtat e njeriut dhe 3)
mbrojtja e ambjentit jetësor.
Sipas kësaj, PSHK nuk duhet të përzihet me menaxhimin korporativ, veçanërisht
pas ngjarjeve traumatike në Enron dhe pas skandaleve të tjera financiare në ShBA dhe
BE, të cilët lëkundën besimin në menaxhimin dhe integritetin e funksionimit të
brenshëm të kompanive.
Menaxhimi dhe përgjegjësia korporative, si rregull, është materie e cila
rregullohet dhe mbrohet me ligj (për shembull përbërja dhe përgjegjësia e organeve të
menaxhimit), në dallim nga PSHK-ja, e cila është materie që në thelbin e saj është
etike dhe vullnetare dhe nuk rregullohet me norma imperative ligjore.
Menaxhimi korporativ së pari është i fokusuar brenda (në brendësi) kompanisë,
është i fokusuar drejt rritjes së vlerës së investimeve aksionare dhe mbrojtjes së
interesave të aksionarëve. PSHK, nga këndvështrimi i saj, është e fokusuar në anën e
jashtme dhe këmbëngul që kompanitë e mëdha t'i bëjë anëtarë përgjegjës të shoqërisë.
Kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet respektimit të rregullave minimale imperative të
ligjeve nëpërmjet: respektimit të rregullave të ndjeshme mbi mbrojtjen e ambjentit
jetësor; pagimit të rregullt të të gjitha taksave ndaj shtetit; paguajtjes së rregullt e të
plotë të rrogave të të punësuarëve larëtsiae të cilave duhet të korrespondojë me
standardin e jetesës së ambjentit të dhënë lokal; furnizimit me repromateriale nga
kompani të cilat gjithashtu i respektojnë standardet e lartëpërmendura; e kështu me
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radhë. Me një fjalë, të gjitha aktivitetet dhe punët e kompanisë qoftë brenda saj ose
me botën e jashtme duhet të jenë të mbuluara me shtesën etiko-morale.
Parimet dhe rekomandimet e PSHK-së janë të vetëvendosura, vullnetare dhe të
negociuara paraprakisht. Por nuk i përfshijnë drejtpërdrejt parimet dhe rekomandimet
e menaxhimit korporativ.
6.2. Kuptimi më i gjerë përsa i përket vëllimit dhe përmbajtjes së
kodeve etike të sjelljes
Në praktikë hasen kode etike të sjelljes në të cilat:
a) çështjet e menaxhimit korporativ zënë një vend dominues; ose
b) vendi kryesor i përket çështjeve lidhur me PSHK, ndërsa vetëm orientohen
ndaj disa çështjeve të rëndësishme të menaxhimit korporativ dhe,
përfundimisht,
v) kode etike që i kushtojnë rol të njëjtë si menaxhimit korporativ, ashtu edhe
përgjegjësisë shoqërore korporative .
Deri edhe përkufizimi i PSHK-së i dhënë nga OECD në vitin 2001 në vetvete
përmban interesat legjitime të aksionarëve që të kenë një kthim të arsyeshëm të
investimit të tyre.
In summo, nuk mund të përcaktohet qartë kufiri ndërmjet përgjegjësisë shoqërore
korporative dhe menaxhimit korporativ. Këto dy sfera kanë mjaft pika tëpërbashkëta
dhe ndikojnë njëra me tjetrën në sfera të caktura. Kështu, shkelja e të drejtave të
punëtorëve, si dhe mbrojtja e ambjentit jetësor ose të të drejtave të njeriut janë
materie që kanë aspekt si etik ashtu edhe juridik dhe ekziston mundësia e anallizimit
të tyre nga të dy aspektet. Por këtu ekemi edhe disa norma etike që transformohen në
rregulla juridike imperative. Kështu, pas skandalit me Enron, mjaft norma etike të
sjelljes së drejtorëve u kthyen në rregulla ligjore mjaft të rrepta, nëpërmjet miratimit
të ligjit Sarbanes-Oxley në vitin 2002. Kështu për shembull, lakmia dhe interesat e
ngushta vetiake të drejtorëve janëçështje morali, edhe pse lidhen me lartësinë e
rrogave dhe shpërblimet e drejtorëve, të cilët, nga ana e tyre, nga norma “të së drejtës
së butë” të menxhimit korporativ, kalojnë në norma juridike ligjore.
Elementi financiar, social dhe ai i mbrojtjes së ambjentit jetësor janë tre shtyllat e
realizimit të objektivave të përbashkëta të kompanisë, dhe ato janë: zhvillim i
qëndrueshëm dhe sigurim i vlerës përkatëse të kompanisë, përkatësisht të
aksionarëve. Menaxhimi i mirë korporativ dhe funksionimi financiar transparent janë
baza nisëse e përgjegjësisë shoqërore, zhvillimit ekonomik dhe krijimit të pronës. Tek
kompanitë e mira PSHK nuk ekziston vetë për vete, por është pjesë e DNA-së së
përgjithshme të kompanisë dhe vepron në interaksion me iniciativat e tjera
korporative.
Ekzistojnë përpjekje në teori që të përkufizohet edhe etika afariste edhe
përgjegjësia shoqërore korporative. Ekzistojnë disa lloje vlerash, siç janë: vlera
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ekonomike (pronësia), vlera politike (demokracia), vlera shoqërore (mundësi dhe
akses i njëjtë i atyre mundësive për të gjithë) dhe vlera morale. Etika afariste lidhet
vetëm me moralin, dhe kështu mund të bëjmë dallim ndërmjet etikës afariste, e cilla
llogaritet si shumë e vlerave morale, ndërsa PSHK-ja më tepër fokusohet në çështje
nga sfera sociale, ambjenti jetësor, zhvillimi i qëndrueshëm, sesa në çështjet morale.
Patjetër që ekziston përafrim i të dy koncepteve duke marrë pjesë nga njëri tjetri.
Kështu, menaxhimi korporativ llogaritet si pjesë e etikës afariste, etikës së biznesit
edhe përkrah faktit që menaxhimi korporativ përdor terminologji që përdoret edhe në
gjuhën juridike. Këtu për shembull mendojmë për fjalët dhe institutet që shpjegojnë
rolin, obligimet dhe përgjegjësinë e anëtarëve të bordit të drejtorëve.
Gjithnjë e më në pah duket se shumë shtete, veçanaërisht ato në tranzicion, e
vërejnë rrezikun e lënies pas dore të vlerave morale, veçanërisht ato si: besimi, thënia
e të vërtetës, integriteti, personalitet i hapur, publikimi i informacioneve relative dhe
të tjera.
Megjithatë në praktikë, ndeshen edhe kode që merren me çështje të veçanta të
tipit: mbrojta e konsumatorëve; anti-korrupsioni; konkurrenca; trancparenca dhe
publikimi i të dhënave për funksionimin e kompanive.
Sipas analistëve, për një kohë të shkurtër duhet të pritet kristalizimi i minimum
normave të standardizuara dhe parimeve në kodet e sjelljes, që si bazë do të kenë
pothuajse vetëm karakter etik.
7. Aspekte juridike të kodeve etike të sjelljes
Fillimisht, përkrah këtij nëntitulli duhet të shtrohen edhe këto dilema:
nëse përgjegjësia shoqërore korporative ose ekonomike korporative ose
korporative për ambjentin jetësor janë të pavarura ose komplementare ose ose janë
vetëm pjesë e përgjegjësisë së vetme juridike korporative; ose
nëse ekziston dhe cili është dallimi ndërmjet përgjegjësisë juridike (civile e
penale) korporative dhe përgjegjësisë shoqërore korporative; ose
nëse parimet dhe rekomandimet që gjenden në kodet etike të sjelljes ose në kodet
e menaxhimit korporativ kanë përmbajtje juridike dhe ajo që është më e rëndësishme,
nëse kanë një nivel të caktuar karakteri juridiko-obligues.
7.1. Praktika botërore përsa i përket obligimit juridik të parimeve
dhe rekomandimeve që gjenden në kode
Shtrohet pyetja nëse parimet dhe rekomandimet me të cilat rregullohet koncepti i
PSHK-së të mbeten vetëm një grup normash të sjelljes vullnetare korporative ose të
jenë lëndë e rregullimit ligjor të detyruar me mundësi për zbatim me forcë të tyre.
Ekzistojnë opinione të ndryshme lidhur me kët. Shumica e autorëve mendojnë se
parimet dhe rekomandimet e OSHK-së duhet të mbeten vetëm në sferën e aplikimit të
vullnetshëm, ndërsa disa të tjerë, veçanërisht sektori joqeveritar, mendojnë se disa
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veprime konfliktore të kompanive mund të parandalohen vetëm nëpërmjet shprehjes
në kohë në norma ligjore imperative dhe me anë të zbatimit të forcës së shtetit, të
detyrimit.
Pyetja që rrjedh direkt nga ajo e lartëpërmendur është: cilat dhe çfarë pasojash ka
nga shkelja dhe mosrespektimi i pranimit të vullnetshëm të standardeve dhe parimeve
të sjelljes etike-afariste? A mund t’i vihet përgjegjësi juridike shkelësit të parimeve
dhe standrdeve etike? Patjetër që shihet se kur flasim për konceptin e PSHK-së, me
qëllim nuk përdoret termi "rregulla", por me qëllim përdoren terme "parime",
"standarde", ose ndonjëherë edhe "rekomandime".
Shembull: nëse një kompani shpall publikisht se pranon një kod sjellje të caktuar
ose një përmbledhje normash etike, do të mund të dënohet (në shumicën e rasteve me
para) nëse shkel ndonjë nga këto norma, përkatësisht nëse do të mund të ngrihet padi
në gjykatë ose në ndonjë organ tjetër shtetëror për shkeljen e këtyre standardeve dhe
të kërkohet dëmshpërblim për këtë?
Në thelbin e tyre, kodet etike të sjelljes përfundimisht përmbajnë dispozita me
karakter vullnetar e me dëshirë të lirë dhe nuk do jetë e nevojshme të obligohen me
sanksione të caktuara juridike direkte për shkak të mospërmbajtjes ndaj tyre ose për
shkak të shkeljes së tyre. Parimet, standardet dhe rekomandimet që gjenden në kodet
e sjelljes sipas natyrës së tyre juridike dallohen nga rregullat juridike. Parimet janë
fleksibël, të vendosura gjerësisht dhe juridikisht të paobligueshme nga natyra e tyre.
Kështu ato nuk mund të kuptohen në asnjë mënyrë tjetër përveç mënyrës si plotësim
të sistemit rreptësisht-të detyrueshëm të quajtur e drejtë ose ligj. Kodet nuk duhet të
dopjojnë ose të përsërisin ligjet, por dueht të sigurojnë respektimin e ligjeve
nëpërmjet nivelimit të tyre të nivelit të duhur të tregut. Me fjalë të tjera, duhet të
pranohet praktika e disa vendeve - së pari të miratohen ligje ku do të përfshihen
vetëm parime e standarde, dhe menjëherë pas miratimit të ligjeve të vijojnë udhëzime
të detajuara mbi praktikat më të mira.
Prandaj, një numër i madh politikanës, por edhe opinioni publi, me të drejtë,
shtrojnë pyetjen se përse atëherë të ekzistojnë kode nëse disa kompani me qëllime
deri publikisht shpallin se i shkellin dhe nuk i respektojnë ato norma juridike-të
detyrueshme.
Si në praktikë të realizohet ndonjë mbikqyrje ose monitoring mbi aplikimin e
këtyre parimeve, standardeve e rekomandimeve juridike -të padetyrueshme.
7.2. Llojet e mbikqyrjes mbi aplikimin e kodeve
Pra nuk mjaftojnë vetëm parime e rekomandime. Nevojitet edhe trajnim në
drejtim të zhvillimit të kulturës etike në kuadër të kompanive të veçanta, por edhe një
monitorim përkatës dhe evaluim i këtyre praktikave.
a) Kodet, shpesh, u japin vetëm udhëzime menaxherëve si si të sillen me
biznesin, por nuk përmbajnë dispozite përs ai përket mbikqyrjes së jashtme për
mënyrën e aplikimit të tyre. Bordi i drejtorëve dhe kryetari i tij janë “përgjegjës” për
Transparencë – Zero korrupsion

53

ZERO tolerancë për korrupsionin

aplikimin e kodit brenda kompanisë. Për një lloj të caktuar mbikqyrje joformale, të
jashtme mund të flitet kur, psh., disa shkencëtarë e marrin kompaninë si njësi
referuese në analizat e tyre krahasuese dhe në këtë mënyrë zbulojnë (mos)përmbajtje
ndaj normave të kodit vullnetar të pranuar të sjelljes së mirë afariste.
b) Kodi vetërregullues mund të mbikqyret nga këshilli vetërregullues i përbërë
nga përfaqësues të bashkësisë afariste, të cilët vijnë nga i njëjti asociacion - i
interesuar ose ushtrojnë të njëjtën veprimtari në ndërmarrje me madhësi të njëjtë ose
të ngajshme (të ashtëquajtur peer review). Këshilli do të funksionojë në bazë të
informacioneve të shpalluara dhe nëse konstaton se nuk reapektohen parimet dhe
standardet e kodit, do t’i bëjnë thirrje kompanisë konkrete të shpjegojë se përse nuk e
respektojnë kodin të cilin vullnetarisht e ka pranuar dhe do t'i dedikohen aktiviteteve e
veprimtarive eventuale në të ardhmen.
Pyetja e cila shtrohet në këtë rast është: çfarë do të mbikqyrë ky komitet ose
këshill? A do të ndjekë vetëm formalisht se sa respektohen parimet e kodit, apo do të
mbikqyrin materialisht se në fakt si dhe sa respektohen standardet dhe parimet/ Në
rastin e dytë analiza e përthelluar (më e njohur si due diligence) mund të shkojë deri
aty sa të vlerësohet nëse informacionet janë të detajuara mjaftueshëm, nëse janë të
sakta e të qarta etj. Por me këtë do të krijohet rreziku i futjes së një sistemi paralel të
kontrollit të jashtëm dhe revizionit financiar. Në një moment të caktuar këshilli
mbikqyrës vetërregullues mund të kthehet në bord drejtorësh ose komitet revizionimi,
që padyshim nuk është ky qëllimi. Pra duhet të gjendet masa e duhur dhe vëllimi i
duhur i mbikqyrjes.
c) Një lloj tjetër i mbikqyrjes së jashtme mbi procesin e aplikimit të standardeve
dhe parimeve të njëkodi të caktuar etik të sjelljes, kur një kompani e caktuar i
nënshtrohet revizionit vjetor, është raporti i revizorit të kompanisë të zgjerohet me
shtesën për (mos)përmbajtjen e kompanisë ndaj kodit që e ka pranuar vullnetarisht.
Përparësitë e ktij aksesi janë të shumta: a) bëhet vetërregullues; b) ruan karakterin e
brendshëm të mbikqyrjes; c) i mundësohet bordit të drejtorëve t’i bëjnë menjëherë
korrigjimet e nevojshme; d) revizori tashmë është i pranishëm në kompani dhe njeh
funksionimin e saj të brendshëm dhe duhet vetëm të vërtetojë nëse funksionimi i
brendshëm është në përputhje me kodin e miratuar. Por pika e dobët kryesore e kësaj
lloj mbikqyrjeje është ajo që revizori mund të fokusohet vetëm në pjesën financiare të
raportit që kapet nga kodi, ndërsa verifikimi i pjesëve të tjera të raportit do të jenë
shërbime jorevizoriale, që në disa legjislative është e ndaluar. Nëse lejohet revizioni
(auditimi) i plotë i raportit vjetor dhe llogarive vjetore, atëherë revizori ka të drejtë të
japë raporte më të detajuara lidhur me përputhjen me kodin, por edhe këtu në asnjë
rest nuk duhet tÇi komentojë nga ana materiale, por t’i përmbahet përputhjes formale.
e) Në rastet e shoqërive për aksione të mëdha e me kuotë të lartë, është e
mundshme edhe një mbikqyrje e jashtme lidhur me aplikimin, në këtë rast, vetëm të
kodeve për menaxhim korporativ. Bëhet fjalë për mbikqyrje nga organi që bën
mbikqyrjen dhe kontrollin e tregtimit me letra me vlerë (rregulluesi) dhe menjëherë
del pyetja: cilat mund të jenë pasojat e mosrealizimit.
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Në këtë rast kërkojnë përgjigje më shumë pyetje. Së pari, cila do të jetë natyra e
mbikqyrjes? Përgjigja në mënyrë hipotetike mund të shkojë nga autorizime minimale
deri në ato maksimale. Të parat, autorizimet maksimale, që janë pak më të vështira
për krahasim në praktikë, thonë se kontrollori i tregut të letrave me vlerë, duhet ta
verifikojë materialisht aplikimin e drejtë të kodeve për menaxhim korporativ.
Megjithatë, kjo mbikqyrje do të kufizohej vetëm në analizën e përthelluar të
funksionimit të brendshëm të kompanisë. Në fushat e tjera, si ajo e kontabilitetit për
shembull, kontrollori nuk lejohet të hyjë në analiza materiale për detajet, sepse
ekzistojnë raporte të bordit të drejtorëve (komiteti i brendhëm për revizion në përbërje
të këshillit) ose të revizorit. Nuk ka nevojë të kërkohet ndonjë mbikqyrje më strikte në
sferën e të drejtës së kompanisë, nga arsyeja e thjeshtë se kjo mbikqyrje nga natyra
është pak më e lirshme se ajo e sferë së revizionit. Edhe më tepër, nëse jepen
autorizime më të mëdhaja rregulluesit, do të ndryshojë vetë natyra e kodit për
menaxhim korporativ. Nga instrumente të thjeshta vetërregulluese, ato mund të
kthehen në instrumente të së drejtës juridike dhe të kontrollit shtetëror, gjë që është
mjaft larg nga ideja fillestare për të cilën ato u krijuan. Mbikqyrja nuk do të jetë më
mbikqyrje e zbatimit të kodeve për menaxhim korporativ, por për vetë procesin e
menaxhimit. Kjo mund rë rritet deri edhe në një kontroll të rregullt të menaxhimit
korporativ në një kompani të caktuar nën mbikqyrjen e një kontrollori publik
(parashtetëror). Po edhe kontrollorët, përkatësisht rregulluesit (komisionet e letrave
me vlerë) në praktikë, si rregull, nuk janë shumë të interesuara të ndërhyjnë në sferën
e zbatimit të rregullave materiale nga kodet për menaxhim korporativ.
Ndonjë e mesme të artë do të ishte kontrollori të vërtetonte nëse janë përmbushur
disa obligime juridike të përcaktuara saktë. Sa për ilustrim, sipas propozim-direktivës
së BE-së dhjetor 2004, me të cilën ndryshohet direktiva e 4-të dhe e 7-të ( që kanë të
bëjnë me raporte vjetore e ato financiara), deklaratat për menaxhim korporativ do të
jenë pjesë e detyrueshme e raporteve vjetore të kompanive me kuota të larta dhe në
rast mungese të këtyre raporteve, mund të kërkohen raporte plotësuese ose të
ndrequra (nëse kanë qenë të pasakta).
Përfundimisht, rregulluesi mund të ndërhyjë me përjashtim, kur ndonjë do t’i
tregojë pasaktësi të caktuara, përkatësisht mosrespektim të parimeve të kodit të
miratuar për menaxhim korporativ. Në këtë rast rregulluesi mund të japë rekomandim
për kompaninë që t’i përmbahet kodit të miratuar për menaxhim korporativ. Por ky
rast i “spiunimit vullnetar” merret si mjaft joreal në praktikë për arsye thejsht se
kompania do të ndëshkojë çdo të punësuar që ka i dhënë informacione “insider”- të
brendshme rregulluesit, qoftë edhe nëes ato informacione kanë të bëjnë me shkeljen e
normave etike. Shumica e të punësuarëve kanë deklaruar se standardet e tyre etike e
morale janë zhvendosur në mënyrë të ndjeshme që kur janë punësuar në ndonjë
kompani të caktuar, e cila ka “këndvështrime” të tjera për atë se çfarë është morale e
çfarë është e drejtë. Por të friksuar për vendet e tyre të punës, heshtin.
Në të gjitha rastet e lartëpërmendura shtrohet pyetja se çfarë instrumentesh mund
të aplikojë rregulluesi që t’i detyrojë kompanitë tu përmbahen parimeve dhe
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standardeve të kodit të miratuar për menaxhim korporativ. Në rastin më të fortë
hipotetik, rregulluesi do të mund të japë ndëshkime administrative dhe me para ose
vendime gjyqësore ose praktikën "emëro dhe turpëro" (name and shame). Dënimet
administrative dhe me para mund të jepen vetëm në raste kur me mosrespektimin e
kodit të miratuar për menxhim korporativ shkelen dsipozita ligjore, që vetëm janë
marrë dhe përpunuar në kod.
Megjithatë, mendohet se mbikqyrja e tregut, pa ndërhyrjen e rregulluesit, është
më efikase.
Kontrolli rregullues i shtetit nga ana e Komisionit të letrave me vlerë, për
shembull në Holandë, është tërhequr mjaft si rezultat i kritikave të tregut se nëpëmjet
një kontrolli të tillë të rreptë shtetëror në fakt i zihet fryma tregut. Në Holandë, për
shembull, është hequr dorë nga disa praktika për ndalimin e ndërmarrjeve armiqësore
vetëm nën presionin e tregut.
7.3. Pasoja (juridike e të tjera) nga mospërmbajtja ndaj dispozitave
të kodeve
Pra, pasojat juridike për mospërmbajtje ndaj dispozitave të kodeve mund të
dallohet edhe nga lloji i kodit: nëse kodi përpunon dispozita ekzistuese ligjore ose
burimisht rregullon lëndë që nuk është e rregulluar me rregulla pozitive ligjore.
Kur me kodet përpunohen norma ekzistuese ligjore, pasojat e shkeljes së
dispozitave të kodeve mund të jenë me karakter juridik. Kështu nëse nisemi nga
obligimi parësor i parashikuar në shumë kode për menaxhim korporativ, dhe ky është
oblgimi për publikimin e raporteve vjetore e financiare (që në të njëjtën kohë është
edhe detyrim ligjor), çdo infprmacion i rremë ose i pasaktë i publikuar mund të
tërheqë përgjëgjësi civile e penale.
Gjatë shkeljes së dispozitave të pranuara vullnetarisht, mund të zbatohet praktika
"emëro e turpëro” (name and shame) si sanksion më tepër moral i cili shprehet në
formë të dhënies së rekomandimeve. Në fakt praktika “emëro e turpëro” ndoshta, në
këtë moment, është instrumenti i vetëm në dispozicion për dhënien e sanksioneve
morale për mospërmbajtje ndaj dispozitave vzllnetare, juridiko-të padetyrueshme të
kodeve.
7.4. Relevanca juridike e kodeve me karakter vullnetar ose nëse
kodet me karakter vullnetar mund të prodhojnë pasoja juridike
(in)direktte përkatëse
Në praktikë, është mëse e mundur të pritet shkaktimi i drejtpërdrejt ose indirekt i
pasojave juridike nga mosrespektimi i parimeve dhe standardeve që gjenden në kodet
vullnetare të sjelljes.
a) Zakonisht kur një kompani mirton kod etik të sjelljes, ajo nuk ka për qëllim që
të llogaritet si përgjegjshme juridikisht nga ana e çdo lloj organi për arsye të
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mosrespektimit të dispozitave të kodit. Por, gjykata në rast konfliktesh, mund ta
marrin si faktor vetëm qëllimin që ka shkelje nën disa standarde e parime, pa dallim
të qëllimit subjektiv përsa i përket pasojave eventuale juridike. Nëse mungesa e
pranisë së dëshirës për mos pësimin e asnjë lloj pasijash ka domethënie për gjykata
ose trupat e tjerë administrativë nëse bëhet shkelje e parimeve që gjenden në kode?
Gjykata ose trup tjetër administrativ gjyqësor mund të përpiqet ta verifikojë
përmbajtjen juridike dhe pasojat juridike të formave të ndyrshme të deklaratës
subjektive me dëshirë. Pra, ekziston mundësi objektive që edhe kodeve vullnetare të
sjelljes tu jepet relevancë e caktuar juridike, pa dallim të qëllimit, edhe pse në jetën
reale kjo do të ishte shumë e vështirë për tu provuar.
b) Nga aspekti i përgjegjësisë, nuk është e pamundur që rregullat e miratura në
kode të llogariten si standarde (nuk është e domosdoshme që të bëhet fjalë për
standard juridik). Nëse llogariten si standard, deklaratat e rreme ose mashtruese në
deklaratat për përputhje me ndonjë kod të caktuar, mund të çojnë në përgjegjësi në
bazë të shkeljes së një standardi konkret. Nga ana tjetër, shkelja e një standardi mund
të lidhet me ekzistencën e provave për sjellje të paligjshme ose për sjlljes të
pavëmendshme të një kompanie të caktuar. Si rrjedhojë është shumë e rëndësishme që
në kode të tregohet qartë se cilat parime janë të detyrueshme dhe cilat janë ato që nuk
mund të evitohen (ndoshta ato që kanë rrënjë në ligj) dhe parime për të cilat vlen
praktika “zbato ose shpjego” (compls or explain).
c) Mosrespektimi i kodeve etike ose kodeve të tjera të menaxhimit, në mënyrë
indirekte, nëpërmjet një instrumenti tjetër juridik (shpesh kontratë) mund të prodhojë
pasoja juridike. Për shembull, ekziston kontratë punësimi me të drejta e obligime
konkrete të përcaktuara. Ndërmjet të tjerash në kontratë:
a) vetëm përmendet ekzistenca e një kodi të veçantë sjelljeje; ose
b) nuk përmendet, por qartë thuhet se kodi është pjesë përbërëse e kontratës; ose
c) kodi është i negocuar me sindikata përkatëse dhe ka status juridik të njëjtë me
marrëveshjen kolekjtive.
Në rastet nën a) dhe c) kodet dhe përmbajtja e tyre mund të shkaktojnë pasoja
konkrete juridike për mosrespektuesin, sepse janë pjesë përbërëse e kushteve të
përgjithshme të punës së punëdhënësit.
Përkundrazi, në rast kur punëtori ështëparaqitur për punë në një kompani të
caktuar pikërisht për arsye të faktit se ekziston një kod i caktuar i sjelljes në të cilin
gjenden të drejta të caktuara, që nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite në
kontratën e punës, por të drejtojnë në zbatimin e kodit dhe të të drejtave që gjenden në
të, atëherë shkelja e normave të kodit mund të shkaktojë pasoja të caktuara juridike.
Me fjalë të tjera, shtrohet pyetja: nëse me anë të kodit mund të krijohen obligime
shtesë, a mund të krijihen edhe të drejta shtesë. Këto janë pyetja përgjigja e të cilave
mund të gjendet në të drejtën obliguese në pjesët për qëllimet e kontratës, qëllimit të
nënshkrimit të një marrëveshje të caktuar, interpretimin e marrëveshjes e kështu me
radhë.
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Nga aspekti i relevancës kontraktuese, për sjhembull mund të përmendim edhe
marrëveshjet partnerë afaristë - furnitorë të repromaterialeve. Për shembull, një
kompani miraton kod etik të sjelljes sipas cilit do të pajisen vetëm partnerë afaristë që
respektojnë standarde të caktuara përsa i përket punës (nuk eksplotojnë fëmijët për
punë), të drejtat e njeriut (nuk bëjnë dallime lidhur me fenë, racën, seksin, orientimin
seksual etj) ose respektojnë aspekte të ambjentit jetësor (nuk përdorin plehra
artificiale të ndaluara). Ngjashëm si edhe rasti i mëparshëm: nëse ekzistenca e kodit
vetëm përmendet, kjo është një gjë, por nëse thuhet se është pjesë përbërëse se të
drejtave dhe obligimeve të marrëveshjes, dispozitat e kodit do të shkaktojnë pasoja të
tjera. E kundërta, çfarë do të ndodhë nëes furnitorët e kompanisë marrin vesh se vetë
kompania - përgatitëse e kodit - nuk i respekton normat e veta, vetëobliguese të kodit?
A do të kenë mundësi të kërkojnë dëmshpërblim? Ngajshëm si edhe në rastin e
mëprshëm, kompania - funizuese do të mund të kërkojë dëmshpërblim veëtm nën
kusht që kodi të jetë pjesë përbërëse e marrëveshjes ose e kushteve të përgjithshme të
punës.
A do të mund të kërkojnë dëmshpërblim nëse në metDhomat etike afariste
referoni se nuk lejoni shrytëzim të fëmijëve për punë në produktet tuaja, dhe
ndërkohë verifikohet se kjo është gënjeshtër? A mund të kërkojnë dëmshpërblim
konsumatorët për deklarata të rreme e mashtruese/ Në literaturë, lidhur me përgjigjen
e kësaj pyetje autorët i referohen rastit Kasky kundër Nike, i cili ende nuk ka zgjidhje
gjyqësore, por është provë se kodet dhe dispozitat e tyre mund të jenë shkak për
nisjen e proceseve gjyqësore dhe eventualisht të shkaktojnë pasoja juridike
(dëmshpërblime).
Përfundimisht, çfarë ndodh nëse gjatë një lajmërimi publik për regjistrimin e
letrave me vlerë, i referoheni ekzistencës së një kodi etik dhe pas blerjes së aksioneve
vërtetohet se ky kod nuk respektohet? Cilat janë të drejtat e investuesëve? Nëse sjellja
e shpallësit është në kundërshtim me marrëveshjen për pranim të aksioneve në kuotën
e bursës ose me merrëveshjen për emision primar publik të aksioneve, atëherë pasojat
mudn të jenë në kërkesën që të zbriten nga kuota aksionet e asaj kompanie, për
mosrespektim të rregullave të kuotimit. Por çfarë nëse shkelja është jashtë të drejtës
obliguese, kontraktuese? Atëherë mosrespektimi i kodit etik mund të rezultojë me
skandal, i cili do të pasqyrohet në çmimin e letrave me vlerë në treg, që në fund të
fundit mund të rezultojë me kërkim përgjegjësie nga menaxhmenti i kompanisë.
Përfundimisht, çfarë nëse miratoni kod sjellje nëpërmjet të cilit vendosen
standarde për sigurinë në punë më të rrepta se ato të zakonshmet, standardet objektive
të caktuara me ligj? Mendohet se është mëse normale që gjyqi të kërkojë respektim të
këtyre standardeve të zmadhuara, vullnetare e të rrepta të marra nga vetë kompania.
7.5. Kalimi i normave etike në ato juridike
Në praktikë, gradualisht, disa aspekte të kodeve etike dhe kodeve të tjera të
sjelljes marrin pamjen e tyre juridike. Pikë së pari, respektimi i kodeve bëhet
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nëpërmjet këmbimit dhe përplotësimit të statuteve ekzistuese të kompanive. Më pas,
ato evoluojnë në mënyrë graduale nga rregulla të vullnetshme në rregulla ligjore, mbi
bazën e ndryshimit të të drejtave kombëtare.
Me fjalë të tjera, shtrohen pyetjet. deri në çfarë mase parimet dhe standartet e
kodeve mund të bëhen pjesë e sistemit juridik të një vendi? A mund të bëhet “e drejta
e butë” “e fortë” dhe kur mund të pritet që kjo të ndodhë? A janë të kota përpjekjet që
parimet e të drejtës së butë të mbahen jashtë perimetrit të të drejtës së fortë?
Praktika sikur e vërteton faktin që e drejta e butë shumë shpejt të marrë shprehje
juridiko-normative ose lëvizje të konceptit PSHK nga vetëinteres i ndritçuar të
kthehet në interes publik (“Enlightend Self-interest to the Public Interest")
Kështu si shembull mund ta japim rastin me mbrojtjen e investuesëve para erës
së Enronit dhe pas saj. Diçka që ishte vetërregullore (soft law), u kthye në normë
imperative ligjore (hard law) me ligjin Sarbanes Oxly të vitit 2002.
Mund të vërehet se ato parime që respektojen më pak, (ato për të cila shpesh
praktikohet “zbato ose shpjego”, përkatësisht vetëm “shpjego”) si për shembull
dispozitat për publikim të të dhënave për përfitim personale të drejtorëve me kalimin
e kohës kalojnë në norma ligjore me sanksione konkrete (Belgjia dhe Franca). Në
Francë me ndryshimet ligjore (Loi sur nouvelles regulation economiques) të viti 2001
dhe (Loi sur la securite financiere) të viti 2003 u bënë të ligjshme një pjesë e mirë e
çështjeve që në juridiksione të tjera llogariten si pjesë e menaxhimit vetërregullues
korporativ.
Në Holandë parimi “respekto ose shpjego” (compls or explain) ka disa aksese
detyruese ligjore, nga një arsye e thjeshtë se kodi i menaxhimit korporativ u shfaq si
reagim i disa skandaleve në tregun e kapitalit. Parimi “respekto ose shpjego” është
pjesë e ligjit, i cili vendosi obligim të detyrueshëm për kompanitë e kuotuara që të
publikojnë deklaratë për përputhje të tyre me kodin për menaxhim korporativ. Në
Holandë ende ekziston konflikt paralamentar se përse një instrument që është
vetërregullues dhe i zhvilluar nga ana e sektorit privat të bëhet lëndë e kontrollit
shtetëror.
Konkluzioni do të ishte se është më mirë që çështjet etike e morale të rregullohen
që në fillim nëpërmjet parimeve e standardeve vullnetare të sektori privat, pa shumë
ndërhyrje nga shteti. Përmendëm se sektori privat është në vetë bazën dhe e di se
çfarë është nuk është mirë dhe çfarë duhet të rregullojë në ndonjë mënyrë joformale,
juridiko-të padetyrueshme.
Morali autonom afarist në fillim mund të jetë supstitut për një pjesë të mirë të
rolit rregullues të shtetit dhe të përjashtohet arbitrimi i tij i panevojshëm në biznes.
Mjafton që në kode të hapet një çështje e caktuar e të diskutohet për të. Por kjo
fazë duhet të kuptohet si mënyrë më e sofistikuar për përgatitjen e transformimit
gradual të këtyre parimeve në norma, rregulla e sanksione ligjore.
Me fjalë të tjera shteti nuk duhet të amnestohet nga obligimi i tij për miratimin e
ligjeve në këtë sferë dhe principi i vullnetarizmit nuk duhet të keqpërdoret për
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shtyrjen ose mbulimin e detyrimit legjislativ për tu rregulluar dhe sanksionuar materie
siç janë mbrojtja e ambjentit jetësor ose mbrojtja e të drejtave bazë të njeriut,
korrupsioni, konkurrenca etj. Kjo vlen veçanërisht për sistemet juridike kontinentale
ku çështja e moralit e një sjellje të caktuar ose veprimi të caktuar është irelevante
gjatë proceseve gjyqësore dhe nuk mund të zbatohet asnjë sanksion ligjor nëse
veprimi, edhe pse jomoral, është në përputhje me ligjin.
Kjo dilemë ekziston edhe në kuadër të Bashkimit Evropian. Kode vullnetare apo
norma juridike të detyrueshme? Ndërkohë që Komisioni Evropian përkrah kodet
vullnetare, Parlamenti Evropian është më rigid dhe kërkon miratim të drejtpërdrejtë të
noramve juridike të detyrueshme.
Edhe në kuadër të “Udhëzimeve të OECD-së për kompanitë multinacionale” ndaj
pyetjes nëse norma ligjore të detyrueshme apo parime të vullnetshme, tendenca është
më shumë ndaj opcionit të dytë d.m.th. gjyqi i publikut me anë të “emëro e turpëro”
(naming and shaming), për të përshëndetur të mirët dhe dënuar moralisht sjelljet e
turpshme afariste. Më thejshtë: Udhëzimet promovojnë sjellje afariste përkatëse
ndërkombëtare nëpërmjet inovimit të mekanizmave përkatës për sjellje të
përgjegjëshme dhe për ndihmë kompanive që të kuptojnë se çfarë është sjellje
përkatëse.
8. Kritika për rolin e kodeve etike dhe kodeve të tjera të sjelljes
Shtrohet pyetja nëse kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes si një koncept i ri i
mjaft i eksploatuar në kohët e tanishme do të vazhdojë të ekzistojë apo do të zhduket
në pusin e historisë si dhe çdo gjë tjetër që përbën një trend të përkohshëm ose
mDhomë.
Në vazhdimësi të këtij qëndrimi pesimist në literaturën komparative vijon:
- Ka mangësi të një përkufizimi të qartë të PSHK-së dhe secili mendon se ka
një koncept ti tij.
- Kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes janë vetëm një fjal tjetër për
filantropinë korporative dhe se ndaj kontributeve që jep biznesi për
mirëqenien e shoqërisë (ose planetit) duhet të shikohet në mëynrë të pavarur
nga motivi i sipërmarrësve, dhe ky është përfitim e vetëm përfitim
- Kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes nuk përfillin zhvillimin e ekonomisë
dhe merren me kapitalizmin dhe neoliberalizmin, ndërkohë që në thelb janë
përfaqësues dhe zëdhënës për rivendosjen e socializmit dhe komunizmit.
- Përgjegjësia shoqërore e biznesit nis e përfundon me rritjen e përfitimit,
ndërsa kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes janë vetëm një nga animet e
mundshme në atë proces pothuajse linear.
- Kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes nuk janë asgjë tjetër veçse një
mashtrim sepse është shumë vështirë të pritet që kompanitë do t’i
nënshtrohen vetërregullores. Kompanitë e fuqishme me qëllim i shkelin
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ligjet, duke i llogaritur dënimet e caktura në para vetëm si shpenzime për
punë, dhe jo më të pritet që t’i respektojnë vullnetarisht disa rregulla që nuk i
nënshtrohen sanksioneve të çdo lloji. Konkluzion i përgjithshëm është se për
sa kohë parimet janë në sferën e vullnetarizmit, përmbajtja dhe respektimi i
përmbajtjes së tyredo të jetë në një nivel mjaft të ulët e të pakënaqshëm.
Nga ana tjetër, ligji zbatohet njësoj për të gjitha bizneset (one size fits all),
pa dallim të madhësisë së tyre, vendndodhjes ose veprimtarisë dhe me vetë
këtë siguron nivel kompetitiv të garantuar loje për të gjithë lojtarët, por
njihet se ligji disponon edhe me masa detyruese për zbatimin e tij. A nuk
vjen në përçarje të ligjeve me institimine vazhdueshëm për integrim të
përgjegjësisë shëqërore korporative?
Gjithmonë duhet të kushtohet vëmendje që klaozolat shoqërore në kodet
etike dhe kodet e tjera të sjelljes të mos kthehen në kal troje, përkatësisht në
kamerë të fshehtë të proteksionit, gjë me të cilën do të mundësohet përzierje
e shtetit në punët e brendshme të kompanive. Pra, nuk duhet të tolerohen
hidhje-pritje ndërmjet shtetit dhe biznesit në stilin: “Ju neve - klaozola
shoqërore dhe mbrojtje të punëtorëve dhe familjeve të tyre, ne juve koncesione monopole e tregtare”.
Nuk është e noveojshme që kodet etike dhe kodet e tjera të sjelljes të
transformohen në ligje, sepse ekziston një legjislativë tejet e madhe dhe
rregullore për përgjegjësinë shoqërore korporative dhe menaxhimin
korporativ. Thjesht biznesi mund të kolabojë deri në mbyllje të tij duke u
munduar t’i përshtatet të gjithë atyre rregulloreve e ligjeve të reja,
vetërregulloreve et kështu me radhë, dhe kështu nuk i lihet hapësirë e
mjaftueshme për lojë në terren. Atëherë përse i gjithë ky koncept i
sipërmarrjes, konkurrencës dhe luftës së tregut?
A mos vallë pranimi dhe ndërmarrja e përgjegjësive të paparashikuara që
dalin nga koncepti i përgjegjësisë shoqërore korporative në kushte kur
strukturat administrativo-shtetërore janë të dobëta, të korrumpuara e jo
efikase është e papërshtatshme, dhe pothuajse edhe çuditëse nga pikëpamja
praktike?
A mundet sektori joqeveritar të ndërmarrë funksione rregulluese ose edhe
vetërregulluese që më parë kanë qenë vetën nën ingirencën e shtetit? Vallë
miratimi i instrumentave vetërregullues privatë e vullnetarë, siç janë kodet e
sjelljes, nëpërmjet të cilëve dëshirohet që funksionimi dhe marrja e
vendimeve të kompanive të bëhet më transperente, është vetëm një përpjekje
për dobësimin ose edhe zëvendësimin e drejtësisë, në fusha ku imperiumi
duhet të demostrojë më shumë forcë e vendosmëri? Kodet në asnjë mënyrë
nuk duhet të llogariten për autonome, por vetëm si instrumente
komplementare të së drejtës.
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Nga ana empirike nuk është vëretetuar ndonjë lidhje relevante më sinjifikative
ndërmjet ekzistencës së kodeve etike ose kodeve të tjera të sjelljes dhe parandalimit të
krimit dhe korrupsionit korporativ. Përkundrazi, madhësia e një kompanie të caktuar
ose dege të industrisë në të cilën bëjnë pjesë kompanite janë faktorë që kanë lidhje
dhe ndikim mbi nivelin e shkeljes dhe mosrespektimit të ligjeve. Kompanitë më të
mëdha në industrinë farmaceutike, për shembull, ushtrojnë shumë më tepër krim
korporativ, sesa kompanitë e vogla në fushën e turizmit. Kompanitë e mëdha të cilat
buxhetin e tyre e kanë orientuar para së gjithash ndaj buxhetit shtetëror (të ardhurat
më të mëdha i kanë nga pjesëmarrja nëpër tendere shtetërore ose biznesi lidhet me
lëshimin e lejeve përkatëse administrative), i nënshtrohen më tepër krimit korporativ.
Ku qëndron zgjidhja? Si zakonisht ajo është diku në mes. Janë mëse legjitime
interesat e sipërmarrësve për adhurimin e zhvillimit ekonomik, për futjen e shpejtë të
teknologjive të përparuara, me rrezik të lartë dhe për realizimin e përfitimeve sa më të
mëdha. Por e gjithë kjo me kusht që të jept përkrahje përmirësimit të cilësisë së
ambjentit jetësor, etikës afariste dhe mirëqenies së njeriut.
Thanë se është mirë që çdo kompani pa dallim të madhësisë dhe veprimtarisë së
saj të miratojë kod etik të sajin ose ndonjë tjetër kod të sjelljes, që më pas do të mund
të pranohet dhe përplotësohet nga kompani me të njëjtën madhësi ose me veprimtari
të njëjtë ose të ngjashme (të ashtëquajtur efekt- spill-over. Pra se si do të jetë kultura
etike e morale e një kompanie varet nga themeluesit e saj dhe nga fillimi i
funksionimit të saj. Nëse ato, themeluesit, zhvillojnë standarde të mira etike që në
fillim, kompania do të vazhdojë të zhvillohet në atë drejtim. E kundërta, ekzistojnë
kompani të cilat, si edhe politikanët, tolerojnë dhe përkrahin korrupsioninqë në fillim
dhe regrutojnë kuadro që janë të gatshëm të përkrahin dhe vazhdojnë atë stil pune.
9. Ndërkohë çfarë?
Ndërkohë, ndërsa regullat vullnetare, vetërregulluese nuk transformohen në
norma, është më mirë të mos eksperimentohet me përzierjen e të drejtës publike (të
shtetit) me atë që si rregullore e ka zhvilluar sektori privat.
Në të kundërtën do të shkatërrohet ajo që është vetëiniciativë e sektori privat.
Nëse kompanitë private me dëshirë të lirë kanë vendosur të rregullojnë diçka për të
mirën e të gjithë pjesëmarrësve në krijimin e një kodi të caktuar, nuk ka nevojë që ajo
dëshirë dhe qëllim të përzihen me ndërhyrje të çdo lloj karakteri nga ana e shtetit. Me
përzierjen e shtetit vetëm humbet thelni i vetë iniciativës dhe i dëshirës së lirë. Çdo
përzierje e shtetit, në fakt, do ta zzisë rezistencën ndaj një vetërregullimi të ardhshëm
të ndonjë problemi akut.
Do të japim shembullin e fajtorit. Vallë fajtori pendohet dhe pranon fajin sepse
mëkati është akt kundër Zotit ose pendohet nga frika se mos digjet në ferr me dhimbje
të tmerrshme? E para, sigurisht që është më mirë. Por, sidoqoftë më mirë është të mos
gabohet, pa dallim të motivit. Kështu edhe me konceptin e përgjegjësisë shoqërore
korporative. Më mirë është që kompanitë ta zbatojnë si koncept moral nga bindja dhe
62

www.transparency.org.mk

ZERO tolerancë për korrupsionin

kultura korporative, por mirë është edhe kur e zbatojnë nga qëllime të tjera jo aq
nobël.
Përfundimisht ekziston edhe dilema e kundërt. A munden rregullat juridike t'i
zëvendësojnë plotësisht parimet etike e morale? Përgjigja është, patjetër, mjaft
diskutabile. Nuk duhet të jetë morale gjithçka që është në përputhje me ligjin.
Çfarë më tutje? Nëse trend botëror në njëzet vitet e fundit është që sa më mirë
dhe me efikasitet të mbrohen të drejtat e kapitalit, përkatësisht pronarët, atëherë
intresat më të gjera shoqërore mund të mbrohen npërmjet përafrimit të tyre ndaj
pronarëve. Për shembull, një pjesë e vogl e aksioneve gjatë privatizimeve me
pjesëmarrje të huaj dominuese mund tu lihet të menaxhohen nga të punësuarit dhe/ose
përfaqësues të grupeve të tjera të interesuara (konstituentë), siç janë shoqatat
joqeveritare ekologjike ose ato të konsumatorëve. Në këtë mënyrë, ato nuk do të kenë
mundësi të marrin pjesë në marrjen e vendimeve, por do tu mundësohet në të njëjtën
kohë të jenë të informuar lidhur me ngjarjet më të rëndësishme aktuale e të ardhshme
të kompanisë, por edhe në mënyrë më të përshtashme t’i artikulojnë përjekjet dhe
përkujdesin.
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8. Nuk ka alternativë për menaxhmentin korporativ
Dr. Pançe Jovanovski
Korrupsioni përkufizohet si “...përdorim i fuqisë zyrtare kundër interesit publik”
ose “... shfrytëzimi i detyrës publike për përfitime private.” Koncepti “menaxhim”
nënkupton norma, tradita dhe institucione, me anë të të cilave zbatohet fuqia dhe
autoriteti në vend.
Problematika e korrupsionit është aq e vjetër sa edhe historia e shtetit!
Në “Politikën” e tij Aristoteli në vitin 350 p.e.s. sugjeron se ... “që të mbrohet
arka e kursimit nga keqpërdorimi, leni që të gjitha paratë të lëshohen publikisht para
gjithë qytetit dhe kopjet e llogarive të dorëzohen nëpër rrethe të ndryshme”.
Ekziston një gjykim univerzal kundër veprimit korruptiv!
Shumë qeveri dhe institucione e agjenci kompetente i kushtojnë burime dhe
energji domethënëse luftës kundër korrupsionit. Por, edhe përkrah kësaj, ende nuk ka
indikacione të qarta se kjo dukuri është zvogëluar, veçanërisht në vendet me shkallë
të lartë korrupsioni. Mungesa e një progresi domethënës mund të shpjegohet me
faktin se mjaft programe janë pothuajse të papërshtatshme për tu arritur si i llojit “një
model i njëjtë për të gjithë” (“One Size Fits All”), të cilat ofrojnë mundësi të pakta
suksesi. Që këto programe të funksionojnë, ata duhet ta identifikojnë llojin e
korrupsionit që kanë për qëllim dhe të gjejnë shkaqet kryesore, që janë specifike për
çdo shtet dhe qeverisje.
Çfarë duhet të bëjnë atë që i sjellin ligjet për ta ndaluar korrupsionin?
Përvoja sugjeron se përgjigja qëndron në ndërmarjen indirekte dhe nisjen me
shkaqet fillestare. Është mjaft e frytshme të hedhim vështrim mbi modelin që i ndan
vendet në zhvillim në tre kategori të gjera – “të lartë”, “të mesme” dhe "të ulët" - duke
reflektuar frekuencën e korrupsionit. Ky model, gjithashtu, parashikon se vendet me
korrupsion “të lartë” kanë cilësi të ulët të “qeverisjes” ndërsa ato me korrupsion “të
mesëm” kanë qeverisje “solide”, dhe ato me korrupsion “të ulët” kanë qeverisje "të
mirë”.9
Jetojmë në botën e të ashtëquajturës ekonomi e njohurive (Knowledge
Economy)!
Matrica e mëparshme e shoqërisë: fuqi – pasuri – njohuri, sot në shtetet me
zhvillim të lartë është zëvendësuar me një të re: njohuri – pasuri – fuqi! Ai që
disponon me njohuri – informacione të përpunuara, i ka të hapura gjerë dyert e
suksesit.

9

Shah, Anwar (2006), „Corruption and Decentralized Public Governance.“ World Bank Policy Research
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Ndërmjet njohurive dhe korrupsionit ekziston një lidhje proporcionalisht e
kundërt: Sa më i ulët është niveli i njohurive aq më e madhe është mundësia për
lulëzimin e farës së korrupsionit.
Sipas shkallës së njohurive, pjesëmarrësit në procesin korruptiv, në përgjithësi,
mund të klasifikohen në tre grupe:
1. krijues – persona që kanë ose munden të sigurojnë një sasi të mjaftueshme
njohurish për menaxhim të suksesshëm të procesit korruptiv;
2. ekzekutues – trup operativ i procesit korruptiv;
3. pjesëmarrës - persona të cilët nuk kanë ose nuk kanë mjaftueshëm njohuri
për problematikën e dhënë, dhe kështu kthehen në truall mjaft pjellor të korrupsionit.
Padyshim, ata janë shumë më të shumtë në numër se "krijuesit", por në mënyrë të
pakrahasueshme kanë ndikim më të ulët mbi rrjedhat e korrupsionit.
Kujdesi rreth korrupsionit rritet paralelisht me indikacionet rritëse të ndikimit të
tij negativ mbi korrupsionin. Është e vërtetuar se korrupsioni ka efekt negativ:
− Mbi BDP;10
− mbi funksionimin korporativ, dhe me këtë edhe mbi akumulimin e kapitalit;11
− mbi infrastrukturën publike;12
− mbi shërbimet shëndetësore;13
− ul nivelin e cilësisë së arsimit, 14 etj.
Ndërmjet njohurive dhe nivelit të zhvillimit ekonomik të një shoqërie ekziston
lidhje e drejtë proporcionale. Nuk ka alternativë (There Is No Alternative – TINA) në
këtë masë ligjore ekonomike. TINA, shprehja e zonjës së hekurt, ish kryeministres
britanike, Margaret Thaçer, sot është një slogan i njohur i versionit korporativ të
globalizimit.
Nuk ka alternativë të domosdoshmërisë së edukimit plotësues edhe të krijuesëve,
edhe të ekzekutuesëve, edhe të pjesëmarrësve në procesin korruptiv. Investimi në
edukim do të thotë të qënit në hap me trendet bashkëkohore globale dhe ekonominë
korporative. Ndërkohë, e ardhmja duhet ta trasojë të tanishmen. Qëllimi është të
ndritçohet rruga. Aplikimi i njohurive siguron të ardhmen e institucioneve, stabilitetin
dhe sigurinë e tyre juridike si parakushte kryesore për biznes-investimet. Nuk ka
përparim me praninë masive të "sjelljes gjenetike inhiliste” ndaj gjithçkaje që është e
re, ose ndaj gjithçkaje që është e jona. Përkundrazi, në këtë kohë të tanishme, kohë e
çmendur, në Republikën e Maqedonisë kemi lëshim të përditshëm të granteve nga më
të ndryshmet. Pranojmë donacione, dhe kjo e thënë në mënyrë popullore, nuk është
10

Abed, George T. and Hamid Davoodi (2000). „Corruption, Structural Reforms, and Economic Performance in the Transition Economies. “ International Monetary Fund Working Paper No. 00/132.
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Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi and Rosa Alosno-Terme (1998). „Does Corruption Affect Income
Inequality and Poverty?“ “ International Monetary Fund Working Paper No.98/76.
12
Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997). „Corruption, Public Investment, and Growth.“ “ International
Monetary Fund Working Paper No.97/139.
13
Treisman. Daniel S. (2000): „The Causes of Corruption“: Public Economics, June, 76(3):399-457.
14
Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi and Erwin Tiongson (2000). „Corruption and the Provision of Health
Care and Education Services.“ “ International Monetary Fund Working Paper No.00/116.
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asgjë tjetër veçse lypje. Në vend të lypjes së granteve dhe donacioneve të tjera të
ndryshme, në vend të finteve nga sokaku ynë dhe biznese para kooperativës, janë të
domosdoshme investime të vendit. Pa ato, nuk ka investime të huaja, nuk ka integrim
në ujrat e biznesit ndërkombëtar dhe në shtëpinë evropiane.
Pa simbiozë të biznesit me intelektin dhe njohuritë, nuk ka përparim!
Para një dhjetëvjeçari, më konkretisht në shkurt të vitit 1996, u shpall një analizë
e shkollës së famshme të biznesit nga Londra. Kjo ëanalizë është bërë në bazë të
përvojave praktike të disa kompanive të caktuara të perëndimit që kanë investuar në
Europën Lindore e atë Qëndrore.15 Problemet kryesore u klasifikuan në disa grupe.
Ato përbëjnë një udhëzues të shkëlqyer për avancimin e menaxhmentit korporativ dhe
jo vetëm në Republikën e Maqedonisë:
1. Niveli i lartë i burokracisë, që në rastin më të mirë vështirëson negociatat dhe
zgjat fillimin e investimit, dhe në rastin më të keq i eleminon plotësisht investitorët e
huaj. Sipas presidentit të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, Jacques de
Larosiere ...”sistemi kompleks tatimor i cili më shumë shërben për të ndëshkuar, dhe
që zbatohet mjaft dobët dhe sipas dëshirës ngadalson aktivitetin ekonomik, inkurajon
mospagimin ilegal të tatimeve dhe shkatërron kompanitë që mundohen t’i përmbushin
detyrimet e tyre tatimore. Investitorët dëshirojnë rregulla të qarta dhe sistem juridik
efikas i cili do tu garantojë të drejtat e tyre, edhe si aksionarë, edhe si palë
kontraktuese”.
2. Pamundësia ose papërgatitja e qeverive të Europës Juglindorepër të ndaluar
krimin që gjithmonë e më shumë i kthen mbrapsht investitorët e huaj. „... Rryshfetet
dhe paratë për mbrojtje në Moskë arrijnë deri në 15% të shpenzimeve për rroga".16
Përveç kësaj, gjithmonë e më shumë theksohen idetë me të cilat barazohet korrupsioni
me procesin e privatizimit. Një cilësim i tillë duhet të rivlerësohet, sepse korrupsioni
nuk ka dalë nga procesi i privatizimit, ai ka ekzistuar edhe më përpara, por në këtë
rast përbën një faktor rëndimi plus, për vetë faktin se privatizimi nuk është realizuar
shpejtë dhe në përputhje me rregullat ligjore.
Vlerësimet tregojnë se “ekonomia e fshehtë”, e cila sipas karakteristikave të
aktiviteteve të saj në Maqedoni, në të njëjtën kohë është edhe ekonomi – treg “i zi”, “i
nëndheshëm”, “jo zyrtar”, “jo oficial”, “jo formal”, “ilegal” “i dytë”, “paralel”,
ekonomi në “hije”, dhe përbën rreth një të tretës (këndvështrim optimist) e pothuajse
deri dy të tretën e BDP-së (prognozë pesimiste).
Që të funksionojë një vëllim i tillë i ekonomisë së fshehtë, duhet të ekzistojë një
shkallë e lartë korrupsioni si tek ata që japin ashtu edhe tek ata që marrin. Ndërmjet
ekonomisë së fshehtë dhe korrupsionit ekziston lidhje e përbashkët proporcionalisht e
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drejtë. Prandaj, si rrjedhojë zero tolerancë për korrupsionin nënkupton edhe zero
tolerancë për ekonominë e fshehtë.
Në periudhën 1997-2004, pjesëmarrja mesatare e parave të gatshme në qarkullim
në tavolinën e parave M1 në Republikën e Maqedonisë është 49,4%, që është për
10,8% pikë mbi mesataren e grupit të vendeve nga Europa Qëndrore dhe Lindore të
përfshirë në kontrollin komparativ – krahasues. Duke analizuar në veçanti në kuadër
të grupit, në të njëjtën periudhë mbikqyrjeje, Bullgaria dhe Rumania shënojnë
gjithashtu një shkallë të lartë të përdorimit të parave të gatshme për realizimin e
transaksioneve të mallrave e parave (49,5% dhe 55,3% nga M1, përshtatet me
mesataren e periudhës së analizuar). Megjithatë, në dy vitet e fundit (2003 dhe 2004),
përdorimi i parave të gatshme në këto vende shënon një trend të uljes më të shpejtuar,
sesa në Republikën e Maqedonisë.17
3. Një numër i vogël firmash të cilat i përmbushin standardet që kërkohen nga
kompanitë e huaja. Edhe pse në vendet e Europës lindore është mjaft i lartë niveli i
edukimit teknik, kompanitë e huaja kanë shpenzuar mjaft kohë për trajnimin e të
punësuarëve në disiplinat jo teknike, siç janë marketingu, kontrolli i cilësisë etj.
Përveç kësaj, punëtorët i përshtaten me vështirësi punës së ekipit dhe disiplinës së
punës, por edhe ingirencave përsa i përket përgjegjësive dhe marjes së vendimeve në
mënyrë të pavarur. Çdo trajnim plotësues i të punësuarëve në mënyrë indirekte i rrit
shpenzimet e fuqisë punëtore, dhe kështu zvogëlohet përparësia që kanë vendet e
Europës lindore lidhur me konkurrencën. Kjo është si një rrethanë e vështirë plus,
sepse nuk parashikohet që përparësia e fuqisë së lirë punëtore për një kohë të gjatë do
të jetë cilësi e vendeve të Europës lindore.
4. Produktiviteti i ulët është karakteristikë e përbashkët e tërë këtij rajoni. Si
shkaqe më të shpeshta nënvizohen: morali i ulët i të punësuarëve, gjendja e keqe e
makinerive dhe pajisjeve, infrastruktura e dobët dhe problemet me furnizim me lëndë
djegëse energjitike. Investitorëve të huaj, para së gjithash, u intereson llogaritja e
mjeteve të domosdoshme për rritjen e produktivitetit. Sipas opinionit të ekspertit të
Bankës Botërore, Jean-Francois Rischard “... nëse vendi ose kompanija nuk është
100% e sigurtë, atëherë puna do të shkojë diku tjetër”.18
Përveç kësaj, funksionimi i tregjeve financiare është ngarkuar me shumë dyshime
objektive, por edhe subjektive. Në tregun bankar maqedonas nuk kishte vend për
korporatën multinacionale holandeze ING, e cila në vitin 2006 kishte një fitim të
përgjithshëm prej rreth 135 miliardë dollarë amerikanë. Në këtë mënyrë, oligarkët
vendas dërguan një mesazh mjaft negativ. Nëpërmjet procesit të privatizimit (aksione
të integruara dhe management by out) pothuajse tërësisht janë eroduar burimet e
fuqishme të mjeteve në menaxhmentin korporativ: aksionet. Obliguesit kanë marrë
17

BPRM- (2005), Analiza e parave të gatshme në qarkullim në Republikën e Maqedonisë dhe shkaqet e
ruajtjes së nivelit të lartë, Shkup.
18
Financial Times: “Poor nations ‘nees private investitors”, 4 April 1997.
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pamjen e “zjarrëfiksëve”. Ato shërbejnë për fikjen e dyshimeve e zjarreve të ndezura
më parë, dhe jo si burim i një kapitali të ri.
Reanimacioni i analizës së shkollës së biznesit në Londër nuk duhet të pranohet
si kthim komemorial në atë nëpër të cilën ekonomia maqedonase kaloi në dhjetë vitet
e fundit. Përkundrazi, duhet të përbëjë një udhërrëfim për aplikimin e menaxhmentit
korporativ.
Vendet me një volum më të madh të ekonomisë së fshehtë, ceteris paribus,
ballafaqohen edhe me një korrupsion më të madh!
Aktivitetet e ekonomisë së fshehtë krijojnë në vit "miliarda" dollarë që nuk janë
përfshirë në statistikën zyrtare dhe nuk janë evidentuar në regjistrat e kontabilitetit,
dhe kështu mbeten të pagrumbulluara në diskusin shtetëror. Ekonomia e fshehtë është
një realitet i jetës së përditshme dhe shënon një trend në rritje në kuadrin global
botëror. Nuk ka shtet i cili nuk përpiqet ta kontrollojë rritjen e saj, sepse ka pasoja
serioze, por nuk ekziston ndonjë metDhomë më e mirë ose e përgjithshme për
vlerësimin e madhësisë së ekonomisë së fshehtë. Fenomeni ekonomi e fshehtë përbën
interes për shkencat e ekonomisë për të kërkuar format e dukurive dhe metDhomat e
përcaktimit të vëllimit të saj.
Ekonomia e fshehtë në vendet në tranzicion evoluonte nga një eksploatim pasiv
në një detyrim aktiv. Si rrjedhojë, jo vetëm që mori karakteristikën për përparimin e
ekonomisë, por ajo ushqen edhe krimin e organizuar, nxit destabilitetin politik, si dhe
destabilitetin në shoqëri. Relata ndërmjet ekonomisë së fshehtë dhe korrupsionit është
e fortë dhe konzistente. Në të vëretetë ato kanë një raport të drejtë proporcional. Kjo
do të thotë: vendet me një volum më të madh të ekonomisë së fshehtë, ceteris paribus,
ballafaqohen edhe me një korrupsion më të madh!
Historia e pasur e njerëzimit na mëson se ekzistojnë klasifikime të shumta për
gjëra nga më të ndryshmet. Numri i tyre është proporcionalisht i drejtë me numrin e
interesit të shfaqur. Asgjë e pazakonshme është edhe ekzistenca e vlerësimeve të
kundërvëna për të njëjtën çështje, siç është për shembull gjendja ekonomike aktuale
në Republikën e Maqedonisë. Megjithatë, me të drejtë, një famë më të madhe kanë
konfirmimet e kundërta se pothuajese përvoja njëzetvjeçare e tranzicionit na thotë se
Republika e Maqedonisë, njolla e zezë ekonomike e kontinentit të vjetër – parajsa e
korrupsionit tokësor të ekonomisë së fshehtë dhe burokracisë, një nga liderët botërorë
të papunësisë, duhet të ballafaqohet me realitetin e vet dhe pa asnjë shtyerje të
mëtejshme duhet ti thotë stap pa mëshirë trendit galopues të stagnimit ekonomik. Në
vend të kësaj, Republika e Maqedonisë është shtet në të cilin në kontinuitet nuk ka
program ekonomik.
Para Republikës së Maqedonisë po vjen koha e të ashtëquajturës “periudhë e
dytë tranzicioni", e cila nuk duhet lejuar asnjë mënyrë. Pasojat do të jenë katastrofike.
Kapërcimi i gjendjes së krizës në të cilën R.M ka hyrë mjaft thellë, përveç një
vendimi të fortë, të kushtëzuar nga “dëshira e mirë" e politikanëve, në masë të madhe
varet nga shpejtësia dhe përfundimi pa dhimbje i procesit të reforrmave ekonomike, si
formë specifike e “revolucionit social”.
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Pikërisht për këtë, në periudhën e ardhshme një vend të veçantë duhet të ketë
shteti, para së gjithash rekspektim maksimal dhe shrytëzim i të gjitha burimeve
njerëzore e materiale si domosdoshmëri për dalje nga kriza. Megjithatë, gjatë kësaj në
asnjë mënyrë nuk duhet të glorifikohet ideologjikisht fuqia e shtetit dhe vazhdimisht
dzhet tëkihen parasysh rregullat 1 dhe 5 të Ligjeve të Stiglerit lidhur me detyrat
ekonomike që shteti mundet t’i përmbushë. Këto rregulla nënvizojnë: "Shteti nuk
mund të bëjë asgjë shpejt” dhe “Shteti asnjëherë nuk e di se ku duhet të ndalet”.
Përkundrazi duhet të kihet parasysh se vendi dhe roli shtetit në mënyrë radikale ka
ndryshuar në mënyrën bashkëkohore të jetesës dhe të ekonomisë.
Sipas pikëpamjeve të Musgrave, të shpallura në vitin 1975, shteti duhet t’i
sigurojë qytetarëve të tij: të mira dhe shërbime publike; stabilitet makroekonomik dhe
shpërndarje të objektivave.19
Tre dhejtëvjeçarë më pas, fituesi i çmimit Nobël Stiglitz funksionet e shtetit i
përgjen në: promovimin e arsimit; promovimin e teknologjisë; mbështetjen e sektorit
financiar; investim në infrastrukturë; preventivë në degratimin e ambjentit të jetesës;
krijimin dhe drejtimin e politikës së mbrojtjes sociale dhe krijimin e tregjeve.20
Në dallim nga ai, sipas kërkuesëve të MMF-së - FMN-së, ekzistojnë tre
funksione të shtetit - ekonomi politike, zhvillim dhe alokacion.21
Në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit ët njëzetë në vendet në tranzicion në
praktikë janë zhvilluar role të ndryshme të panumërta (ekstreme) të shtetit. Këto role
klasifikohen në gjashtë sfera:22
•
•
•
•
•
•

mbështetje procesit të tranzicionit ekonomik;
sigurimi i stabilitetit makroekonomik;
mbështetje sipërmarrjes private;
ripërkufizimim i sistemit shoqëror;
menaxhment me portfolion shtetërore të kapitalit, dhe
sigurimi i investicioneve publike.

Konfirmimi i deritanishëm i domethënies së shtetit në funksionet e tij rregulluese
kishte për qëllim orientimin si funksion i veçantë i nevojës për luftë të tij të
vazhdueshme kundër ekonomisë së fshehtë. Pamundësia e zgjerimit të saj të
mëtejshëm dhe eleminimi i nivelit të vazhdueshëm përfundimisht është një objektiv i
domosdoshëm i cili vihet (veçanërisht) para kornizave institucionale në vendet në
tranzicion. Qëllimi kryesor i realizimit të një strategjie sistematike të tillë duhet të jetë
19

Musgrave Peter (1999): The Early Modern European Economy, MacMillan Press, London.
Stiglitz Joseph (1996): The Role of Government in Economic Development, ABCDE conference
1996, pp: 11-23.
21
Gupta Sanjeev, Leruth Luc, de Mello Luiz and Chakravarti Shamit (2001): Transition Economies:
How Appropriate Is the Size and Scope of Government?, IMF Working Papers No:1616.
22
Bicanic Ivo (2002): The Economic Role of the State in Southeast European Economies in transition,
WIIW, Wien, p.3.
20
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kufizimi ndërmjet aktiviteteve private e atyre publike, si themel për ndërprerjen e
lidhjeve ndërmjet disa rretheve të caktuara ekonomike e politike. Dhe kështu, duke
mënjanuar "kurthet e përkufizimit lokal”, vëmendja, përveçse në zgjidhjen direkte
dhe të shpejtë të pikave të dobëta të veta të shfaqura, patjetër duhet të drejtohet edhe
ndaj shkaqeve se përse ekonomia e fshehtë, si dukuri e cila varet nga sjellja e njerut,
shfaqet në të gjitha vendet pa dallim të nivelit ekonomik ose zhvillimit politik.
Në përgjithësi, "faktorët simulativë" të ekonomisë së fshehtë ndahen në faktorë
direktë t indirektë. nga ato, pa ndonjë pretendim të përgjithësisë ose renditjes sipas
apsolutizmit të domethënies, nga shumica e faktorëve direktë të diagnostikuar në
literaturë, në Republikën e Maqedonisë veçojmë:
•

•

•

•

Rregullore - Si rregull, shtetet më pak të zhvilluara kanë rregullore të
përgjithshme dhe shpesh jo funksionale. Paqartësitë në një rregullore të tillë
hapin mundësi për më shumë forma të ndryshme të ekonomisë së fshehtë dhe
korrupsionit.
Tatimi - Detyrimi i lartë tatimor prodhon evazion të zmadhuar. Bërja bisht
detyrimeve tatimore rezulton me një fluks më të vogël të mjeteve në buxhet,
gjë që ushtron presion për shkallë më të larta të tatimeve. Spiralja është hapur
dhe produkti i saj direkt është rritja e mëtejshme e aktiviteteve të
përgjithshme “paralele”, ngarkesa plotësuese me transferimin “e detyruar” të
subjekteve ekonomike nga sektori zyrtar në atë jo zyrtar.
Vendime për konsumin shtetëror - Procesi për marrjen e vendimeve lidhur
me llojin dhe nivelin e konsumit shtetëror shpesh herë ka karakter diskret. Me
ato, në praktikë favorizohen subjekte ekonomike të caktuara nga sektori
zyrtar që falë vendimeve të tilla përforcojnë pozicionin e tyre, shpesh herë
monopolist;
Financimi i partive politike - Sjellja e polikanëve në vendet në tranzicion
nuk ka ndryshuar në mënyrë domethënëse përsa i përket kolegëve të tyre të
njëkohëshëm nga koha e socializmit. Në mënyrë tipike, edhe njërët edhe të
tjerët i shfrytëzojnë funksionet e tyre duke ofruar lirime - lehtësime nga më të
ndryshmet, në këmbim të plotësimit të disa nevojave e intereseve partiake e
vetiake. Në këtë drejtim, ato i dënëjnë sipërmarrësit e opozitës, duke
përkrahur ato nga partia "e tyre ose nga atoo të mikut".23

Në grupin e faktorëve indirektë gjithashtu ekzistojnë shkaktarë të shumtë që
stimulojnë korrupsionin, nga të cilët veçojmë:
1. Cilësia e administratës shtetërore, para së gjithash varet nga lartësia e
rrogave të tyre, por veçanërisht edhe nga alokimi i burimeve njerëzore. Shpesh ndodh
23

Johnson, S.; Kaufman, D.; Shleifer, A. (1997): The Unofficial Economy in the Transition, Brookings
Papers on Economic Activity, Macroeconomics II.
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që personat e duhur të mos jenë në vendet e duhura. Për shak të nepotizmit dhe
rrogave të ulta, kuadrot e arsimuar e ato më cilësorë ta braktisin sektorin shtetëror.
2. Politika dënuese - Mostransparenca e ligjeve, kontrolli i papërshtatshëm
institucional dhe struktura e politikës dënuese, mundësojnë keqpërdorimin e
funksioneve, shpeshherë nëpërmjet të drejtës së vendimeve të përmendura diskrete.
3. Udhëheqja shtetërore, nën të cilën nënkuptohen të gjithë personat
udhëheqës nëpër institucionet publike të cilët drejpërdrejt trasojnë rrugën e sjelljes së
nëpunësve në nivelet më të ulta. Në vendet në të cilat ekonomia e fshehtë ka pranuar
“karakter sistematik”, lidhja ndërmjet politikës dhe pjesëve të sektorit zyrtar është aq
e fortë sa që ekziston presion i madh i përbashkët ndaj pjesë tjetër të ekonomisë. Në
kushte të tilla është mëse e natyrshme që një pjesë e sipërmarrësve të sektorit zyrtar
për të cilët nuk ekziston "mëshira" të kapërcejnë në ekonominë e fshehtë.
Një forcë lëvizëse mjaft të fuqishme të ekonomisë së fshehtë përbën korrupsioni,
i cili në dhjetë vitet e fundit, para së gjithash nga aspekti i prejardhjes së tij, pasojave
dhe mënyrave të luftës kundër tij, zgjon një vëmendje gjithnjë e më të madhe tek
shkencëtarët, politikanët dhe publiku i gjerë. Shumë shpesh theksohet raporti
proporcionalisht i drejtë ndërmjet ekonomisë së fshehtë dhe korrupsionit, ndërsa sipas
disave, mjaft radikalë, diferenca e vetme ndërmjet këtyre dy koncepteve janë vetëm
emrat e tyre. Analogjia e vetme e ndërmjetshme e cila vlen plotësisht është fakti i
ashpër se nuk ekziston mënyrë për kualifikim të tyre absolutisht të plotë e me sukses,
sepse “nëse ekonomia e fshehtë ose korrupsinioni do të mund të luftoheshin, ato nuk
do të ekzistoni”.24
Ekzistojnë këndvështrime të ndryshme, por edhe përkufizime të ndryshme për
korrupsionin, nga ato më të thjeshtat (më të popullarizuarat) - sipas të cilave
“korrupsioni përbën shfrytëzim të potencës në sektorin publik për intresaprivate”25,
deri tek ato më të ndërlikuarat, që duke dashur të përfshijnë ndikimin e të gjithë
elementëve krucialë (sektori privat, rregullorja ligjore, sjellja vullnetare personale
dhe/se në grup, etj.) ndërhyjnë më vargun e pafund të "të pathënave të mbingarkuara".
Këto forma të sjelljeve, që përveç rryshfeteve, përfshijnë edhe detyrimet me forcë,
nepotizmin e të tjera, përbëjnë shembuj klasikë të korrupsionit. Pa dyshim që
korrupsioni ka edhe rrënjë sociale. Por, përgjithësisht është pranuar idea se kjo është
një karakteristikë e paevitueshmee disa transformacioneve të caktuara politike,
sociale e ekonomike, në të cilat ekziston dobësia e kuadrit institucional, konkurrencë
e kufizuar dhe kufizim i paqartë ndërmjet sferave publike e private të aktiviteteve.
Fakt historik është se procesi i përforcimit të institucioneve zhvillohet paralelisht
me demokratizimin e shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye, si parakusht bazë për çdo
24

Tanzi, Vito; Davoodi, Hamid (2000): Corruption, Growth, and Public Finances, IMF Working Paper
No. 00/182.
25
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Working Paper No. 98/63, p.8.
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strategji për luftë kundër ekonomisë së fshehtë vihet konsensusi politik që duhet të
ndodhë në parlament, dhe e pakta për dy arsye: (a) atëherë kur në vendet në
tranzicion do të ekzistonte kuadër i përshtatshëm institucional i cili do të ndalonte
lidhjen ndërmjet sektorit zyrtar dhe shtetit, me siguri që do të ulej niveli i politizimit
të ekonomisë së rregullt, por edhe të jetës së përgjithshme; dhe (b) ulja e nivelit të
polizimit do ta kufizojë fuqinë diskrete të nëpunësve shtetërorë, dhe kështu do të kemi
konkurrencë më të madhe në ekonomi.
Eleminimi i politizimit, gjithashtu, do të ketë edhe ndikim pozitiv mbi cilësinë e
oferët së të mirave publike, por do të zvogëlojë edhe presionin tatimor. Kjo, nga ana
tjetër, do të ndikojë në mënyrë pozitive mbi subjektet ekonomike që t'i preorientojnë
(t'i kthejnë) aktivitetet e tyre, një pjesë ose plotësisht, nga ekonomia e fshehtë në
ekonominë zyrtare. Shkurt, epilogu do të jetë konkurrencë e lartë, alokim më i mirë i
mjeteve, efikasitet më i mirë dhe rritje nivelit të përgjithshëm të mirëqenies. Kjo është
një alternativë e pamasë më e mirë se sa dëgjimi i mëtejshëm pa të drejtë
kundërshtimi i justifikimeve jo racionale të njerëzve të shtetit, të cilët pa mëshirë
përdorin frazën se “ekonomia e fshehtë nuk është vetëm problem i vendeve në
tranzicion”.
Përkundrazi, çdo vend në tranzicion, dhe këtu edhe Republika e Maqedonisë, do
të duhet të krijojë strategji të tij për reduktim të volumit të ekonomisë jozyrtare në atë
të përgjithshme. Zhvillimi dhe implementimi i strategjisë, qëllimi i të cilës është
reduktimi i nivelit të politizimit në procesin ekonomik duhet të ketë ndikim të
mirfilltë mbi procesin ekonomik, dhe kjo veçanërisht tek reformat sistematike, të cilat
implikojnë, reforma globale makroekonomike dhe strukturale. Ideja kryesore e
reformave administrative e ligjore është thjeshtësimi dhe racionalizimi i rregullave
ekzistuese në drejtim të kufizimit të të drejtës diskrete në administratën publike.
Në vend të aktrimit të deritanishëm të procesit, për kapërcimin e gjendjeve të
tilla, përveç një vendimi të fuqishëm, të kushtëzuar nga "dëshira e mirë” e
politikanëve, në masë më të madhe varet nga shpejtësia dhe përfundimi i
padhimbshëm i procesit nga “revolucioni shoqëror” aktual, i cilësuar si kohë e
akumulimit fillestar, si periudhë e krijimit të kapitenëve të ekonomisë maqedonase.
Ky proces, për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në periudhën
e ashtëquajtur kapitalizëm fiananciar, e cila ka zgjatur nga viti 1850 deri në vitin
1933.
Teoria e Darvinit për evoluimin biologjik, e cilësuar me frazën e njohur
"mbijetimi i më të aftësuarëve", ka tingëlluar si tingull kambane nga shkrimet e
Spenserit, i cili parimet biologjike i ka apli“uar mbi zhvillimin shoqëror. Ai në të
vërtetë ka thënë se ndoshta, që të zhvillohen aktivitetet më të forta, bizneset dhe
institucionet më të dobëta shoqërore do të sakrifikohen.
Ky racionalizim i etikës afariste për mbijetimin e më të aftëve ishte mjaft i
popullarizuar tek ata, që si të aftë, kanë mbijetuar mirë. Individët si Vanderbilt,
Carnegie, Gould, Rockfeller dhe anëtarë të tjerë të grupit të ashtëquajtur “vjedhës të
epokës” kanë ndërtuar imperata. Nën rrotën e këtyre kapitenëve të fuqishëm të
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industrisë, të cilët nisën diçka dhe përfunduan si dikush, u bluan njerëzit e vegjël dhe
bizneset e tyre të vogla. Por ajo që në mënyrë të veçantë ka domethënie ësht fakti se
periudha e kapitalizmit financiar u zëvendësua me periudhën, moto kryesore e të cilës
ishte “nuk ka rëndësi se si, rëndësi ka vetëm trenat të arrijnë në kohë”, ose me fjalorin
e Transparencës: “0” tolerancë për korrumpimin, “0” tolerancë për ekonominë e
fshehtë, dhe besim i pafund për njohurinë dhe aplikimet e saj nëpërmjet
menaxhmentit korporativ.
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9. Fjala e pjesëmarrësve nga punëtoritë dhe tavolinat e
rrumbullakëta
Ekspoze të pjesëmarrësve të tryezës së rrumbullakët të mbajtur më
12.02.2007 – Sektori publik dhe privat

Meto Jovanovski, kryetar i “Transparencë – Zero korrupsion”
Më lejoni, fillimisht, që në emër të organizatës joqeveritare “Transparencë – Zero
korrupsion”, si organizator i kësaj tryeze të rrumbullakët, T’ju përshëndes dhe T’ju
dëshiroj mirëseardhje.
Ky takim nuk është as vendimtar e as historik, ai duhet të mbahet në eccurinë e
“Zero korrupsionit” drejtë qëllimeve të saj, por mmegjithatë duhet ta konsiderojmë si
të rëndësishëm për shkak se i është dedikuar një plage të madhe, të them një kanceri,
pa mënjanimin e të cilit do të vazhdojë fundosja në varfëri dhe ç’është më e keqja, do
të ketë si pasojë degjenerimin shpirtëror, e pavetëdijen shpirtërore të përkatësisë
kombëtare dhe qytetare dhe ndjenja e pavarësisë janë të pamundshme, ndërsa rreziqet,
si në pikëpamje të vetë qëndrueshmërisë ashtu edhe në pikëpamje edhe të aspiratave
tona veri atlantike rriten në mënyrë të rrezikshëme.
Korrupsioni nuk është asgjë e re. Atje ku ka para, atje me siguri mund të pritet të
ketë edhe korrupsion, për shkak se ajo që për një makinë është lyerja me vaj - për
korrupsionin janë paratë. Përpjekjet për zero korrupsion na imponohen edhe të gjithë
neve, që këtë sfidë ta pranojmë dhe ta zbatojmë.
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Por, njëkohësisht, do të kishte qenë mirë që kur themi zero korrupsion të jemi të
vetëdijshëm për atë që e themi dhe saktësisht çfarë qëllimi dëshirojmë ta arrijmë. Në
Amerikë dhe në vendet e Evropës perëndimore, por edhe në pjesën tjetër të botës, një
dozë e papërcaktuar, siç thuhet e vogël (edhe pse askush nuk e dinë se sa e vogël)
megjithatë tolerohet. Ky është pothuajse ligj i pa shkruar që funksionon në mënyrë të
shkëlqyeshme në dobi të korrupsionit. I vetmi shtet për të cilin unë kam njohuri, dhe
në të cilin korrupsioni është sjellë dhe qëndron në zeron e mundshme të vërtetë është
Finlanda. Kjo tregon dhe dëshmon se janë të mundshme dy pikat-zero të korrupsionit
– një që duket e tillë, relative dhe një e vërtetë, e plotë dhe pa kompromise. Këtë e
përmend në mënyrë të veçantë me qëllim që të theksoj qartësinë e alternativës me të
cilën jemi duke u ballafaquar dhe njëkohësisht të vë në pah ose së paku të rikujtoj se
në betejën kundër korrupsionit duhet të hyjmë me zgjedhje të bërë paraprakisht midis
zero korrupsionit relativ dhe zero korrupsionit të plotë dhe pa kompromise.
Jam i bindur personalisht në atë se në tërësi, me bindje të plotë dhe në mënyrë të
arsyeshme duhet ta zgjedhim zero korrupsionin e plotë, ç’rrënjosës. Vetëm në këtë
mënyrë dhe vetëm me qëllim të këtillë përfundimtar një vend i vogël siç është
Maqedonia mund të shpëtojë nga pengesat që e mbajnë në gjendje të këtillë stagnimi
dhe ta përforcojë pozitën e saj si në drejtim të rritjes ekonomike dhe të jetës më të
mirë ashtu edhe në kontestet e dhimbshme dhe të bezdisshme me fqinjët.
As vendet evropiane, e as Shtetet e Bashkuara nuk mund dhe nuk guxojnë të jenë
ngushëllim për shkak se ato mundet t’ia lejojnë vetes këtë dukuri, poqese ajo lejohet.
Për shkak se, pikërisht kjo “shkallë e të lejuarit” bëri, siç konstaton Antoni Gidens, që
politikanët të jenë më të interesuar për interesat e tyre se sa për interesat e të tjerëve,
të zgjedhësve të tyre. Ky, komoditeti i këtillë i politikanëve që të jenë jo vetëm në
partneritet por edhe patron të korrupsionit dhe të kriminalitetit, është armiku serioz,
dhe pothuajse edhe armiku më serioz i zero korrupsionit të nevojshëm.
Prandaj, kini kujdes (!) Bariu26 nuk është shkaku. Ai është vetëm pasojë. Më
shpejtë në gjurmën dhe në rrënjën e korrupsionit mund të hyjmë dhe ti prekim rrënjët
poqese e përcjellim politikanin i cili njihet dhe është i njohshëm me atë që kur do të
paraqitet në televizion është me veshje dhe i stolisur (orë dhe stoli) që kushtojnë
shumë para. Nga ana tjetër, edhe ne, kur do të hyjmë në zonën e ekonomisë
elektronike në të cilën korrupsioni është i pa kapshëm madje edhe për shoqëritë me
zhvillim më të lartë elektronik dhe tani më ka efekt shkatërrues të serës nga qelqi e
cila e shpërbën shtresën shoqërore ekonomike. Me korrupsionin e këtillë, bëhet e
qartë se përcaktimi ynë mund të jetë vetëm një – konsensus për zero korrupsion total,
të pamëshirshme deh zero korrupsion që nuk kursen aspak.

26
Mendohet për rastin “Stanet” dhe për “Bariun” Isnifaris Xhemaili. Ky rast i cili shënoi periudhën të
viteve 1996 dhe 1997 dhe ku 14 persona janë dënuar për një numër të madh të veprave korruptuese
penale të larjes së parave.
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Ju jeni ata, ne jemi ata që duhet në mënyrë vendimtare të përcaktohemi ose së
paku ta vëmë në pah pikë synimin që do të na prijë në rrugën drejt qëllimit të vërtetë.
Por, kam frikë se përpjekjet tona lehtë mund të bëhen shterpe dhe frustruese. Edhe të
nisemi drejt atij qëllimi, nevojitet dalje nga zona e politizimit partiak, jo – shtetëror që
në mënyrë plotësuese ndot ambientin shoqëror duke e dehur me suksese të rreme, të
cilat çojnë në paradoks, atëherë kur ne Maqedoninë e shpallim si parajsë për
investime, kamë frikë se dikush shumë më me zë dhe në mënyrë më efikase do ta
shpallë si parajsë të korrupsionit deh të kriminalitetit. Korrupsioni, sa do që të jetë i
paprekshëm ose vështirë i prekshëm, ai gjithnjë e më tepër mund të shihet me syrin e
thjeshtë.
Nuk ka mburojë nën të cilën ai mund të fshihet, nëse ka person që dëshiron ta
gjejë. Prandaj nevojitet që të vendoset një vullnet vendimtar politik për pastrimin e
hesapeve me korrupsionin dhe me kriminalitetin, gjë për të cilën më tej ka nevojë për
politikanë me kapacitetin, identitetin dhe kredibilitetin e nevojshëm etik. Atëherë
edhe do të mund ta zgjedhin alternativën e vërtetë deh të vetme midis betejës së plotë
dhe relative kundër korrupsionit.

M-r. Gabriella Konevska – Trajkovska, zëvendëse e kryetarit të
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
Më lejoni që fillimisht në emër të Qeverisë së RM, në emrin tim personal dhe në
emër të Sekretariatit për çështje evropiane të shfaq falënderimin që sot mund të
diskutojmë për një temë kaq të rëndësishme, e kjo është implementimi i procesit për
luftë kundër korrupsionit,veçanërisht përcaktimi i shkallës së zbatimit të Deklaratës
për zero tolerancë për korrupsionin. Në RM, shumë rrallë ndodhin evenimente të këtij
lloji. Dokumentet e nënshkruara dhe për të cilat është dhënë përkrahje deklarative e
këtij lloji, konfirmim deklarativ të përpjekjeve të subjekteve të ndryshme në RM të
cilët punojnë në luftën kundër korrupsionit, ne i kemi. Ata duhet të takohen në një
tryezë të përbashkët dhe duhet të diskutojnë për çështjet përsa i përket procesit të
implementimit. Kjo, është praktikisht sistemi dhe metDhoma e vërtetë sipas të cilës
dihet të punohet. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të shohim ku kemi arritur, çfarë
është ajo që na mungon në ndërtimin e sistemit integrues në përgjithësi ose në
shtyllën kurrizore të RM-së që të mund të gjithë ne të luftojmë kundër këtyre
dukurive në segmentet e caktuara të jetës. A është ky sektori publik, privat, a është ky
sektori joqeveritar, a janë ato strukturat e biznesit, për të treguar se kemi kredibiltitet
dhe integritet për të qëndruar në luftën kundër korrupsionit! Do të më lejoni që me
këtë rast të paraqes disa çështje të cilat drejtpërdrejt prekin në portofolin të cilin e
mbuloj, por gjithsesi paraqesin një korpus të çështjeve që janë në interes të
drejtpërdrejtë të të gjithë qytetarëve.
Lufta kundër korrupsionit është njëri nga parimet dhe kriteret kruciale, themelore
për përmbushjen e kritereve politike pas përmbushjes së standardeve për anëtarësim
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në BE. Pa përmbushjen e kritereve politike nuk ka fillim të negociatave, pa
përmbushjen e kritereve politike nuk ka besim dhe kredibiltitet të cilin duhet ta
gëzojmë para vendeve të BE. Pa përmbushjen e kritereve politike nuk ka anëtarësi
fuqiplote në BE. Këto janë çështje për të cilat ne duhet të gjejmë zgjidhje të vetme
këtu në shtetin tonë dhe të gjejmë mënyrë se si ti zgjidhim. Mund të marrim mijëra
përvoja, por duhet të theksoj se nuk ka formulë magjike, ose – recetë unike për
ç’thurjen e luftës kundër korrupsionit nuk ekziston. Çdo shtet dallon nga tjetri sipas
specifikave të caktuara. Disa herë, sa i përket përmbushjes së kritereve dhe
standardeve, madje edhe për parimet e ndërtimit të pozitave për negociata
vazhdimisht përmendnim se mund të marrim parasysh përvoja të shumta që të mos i
bëjmë gabimet që i kanë bërë shtetet tjera, por gjithsesi besoni se do ti bëjmë gabimet
tona. Dëshpërues janë treguesit lidhur me atë se ku gjendemi në shkallën e
“Transparency International”. Nëse bëjnë krahasime me disa tregues të vitit 1999 dhe
ato për vitin 2005 përkatësisht 2006, besojmë se askush nuk mund të mbetet i qetë
fakti se prej 163 shtete gjendemi në vendin 105-të flet se diçka serioze mungon në
sistemin tuaj. A janë këto postulate që kanë të bëjnë me aspektin e legjislativës, ose
nën pikëpyetje është vënë implementimi, a është në pyetje vullneti politik, a është në
pyetje bashkëpunimi i të gjitha subjekteve relevante janë pyetje të cilat përfshijnë një
përqindje të caktuar në dhënien e përgjigjes relevante. Unë do të kisha vendosur disa
parime themelore që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, ose drejtpërdrejtë
prekin në rekomandimet të cilat Komisioni Evropian vazhdimisht i jep në adresë të
vendeve -anëtare, vendeve – kandidate dhe atyre që janë në procesin e stabilizimit
dhe shoqërimit. Lufta kundër korrupsionit në mënyrë parësore paraqet luftë e
vullnetit të shprehur politik kundër korrupsionit të të gjithë faktorëve në raport të
pengimit të tij. Shtatëdhjetë deri tetëdhjetë përqind të efikasitetit të saj , praktikisht,
ka të bëjë me ekzistimin e vullnetit për funksionim relevant të sistemit. Mund të keni
ligje të parapara në mënyrë ideale, por poqese nuk i aplikoni sërish nuk keni rezultat.
Mund të zbatoni nuk e di se sa trajnime në gjyqësi, të organeve hetuese dhe relevante,
por sërish nuk do të keni rezultat. Prandaj themi se vetëdija, transparenca dhe vullneti
politik janë mesazhe të cilat BE na i dërgon vazhdimisht në lidhje me luftën kundër
korrupsionit. Do të më lejoni që sot me ju ta ndaj edhe atë se këto tre postulate
themelore të cilat Brukseli vazhdimisht na i dërgon duhet të jenë qëllimet
udhërrëfyesit tanë themelor në luftën kundër korrupsionit. Ne, zonja e zotërinj, thënë
thjeshtë, nuk kemi kohë për lojë. Ne nuk mund të blejmë asnjë sekondë nga koha
jonë, as nga koha e qytetarëve tanë, as nga koha e gjeneratave tona të ardhshme.
Momenti në të cilin gjendemi është tejet i rëndësishëm, dhe shpresojmë në vetëdijen
e plotë të të gjithë faktorëve në RM. Për vërejtjet e caktuara që i morëm para disa
kohësh nga Komisioni Evropian, dhamë deklaratë se përgjegjësia qëndron kryesisht
në ato që aktualisht janë në pushtet, por gjithsesi përgjegjësia është edhe përgjegjësi
edhe të faktorëve tjerë. Nuk do të hyjë vetëm Qeveria në BE, nuk do të hyjë vetëm
parlamenti në BE, në BE do të hyjë i tërë shteti. Kjo do të thotë se të gjithë ne në
segmentet e caktuara, dhe konkretisht për temën e sotme për luftë kundër korrupsionit
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dhe në këtë frymë edhe lufta kundër krimit të organizuar, të gjithë duhet ti kuptojmë
pozitat tona. Pse e flas këtë? Përvojat tregojnë se hapësirë përkatëse kanë, si organet
gjyqësore ashtu edhe struktura politike, ashtu edhe sektori publik, ashtu edhe
organizatat joqeveritare. Të gjithë ne duhet të jemi unik në atë që e bëjmë. Pse? Për
shkak se vetëm në këtë mënyrë e fitojmë legjitimitetin e përmbushjes së përpjekjeve
për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Do tu jap një shembull. Ka një
grua e cila në këtë rajon mbeti që të mbahet në mend dhe e cila arriti ti sjellë pika të
shumta Rumanisë. Kjo është ministrja e drejtësisë e Rumanisë, z-nja Monika
Makovej. E dini pse? Jo për shkak se arriti të gjejë dëshmi kundër kryeministrit të
mëparshëm të Rumanisë. Përkundrazi, për shkak se arriti të gjejë dëshmi edhe kundër
ministrat e saj të cilët ishin të ulur në të njëjtën karrige ose vend pranë saj në
Qeverinë e Rumanisë. Pse e flas këtë? Lufta kundër korrupsionit nuk guxon
politikisht të jetë e ngjyrosur. Nuk guxon të kalohet vija e kuqe sa i përket respektimit
të Ligjit dhe respektimit të shtetit juridik. Vetëm në këtë mënyrë, të determinuar për
përmbushjen e standardeve dhe të kritereve të Ligjit dhe sundimit të ligjit arrihet
qëllimi. Në këtë mënyrë fitohet kredibilitetin. Për ta ruajtur këtë balancë të interesave,
nevoitet bashkëpunim me sektorin privat, nevoitet bashkëpunimi me organizatat
joqeveritare, nevoitet bashkëpunimi në përgjithësi me korpusin e të gjithë faktorëve
në shtet të cilët janë të involvuar në interesin e luftës kundër korrupsionit dhe kundër
krimit të organizuar. Mu për këtë, do të më lejoni që të përmend se Komisioni
Evropian vazhdimisht tregon se duhet të jemi rigoroz dhe të mos jemi selektiv. Kjo
do të thotë se ligjin duhet ta aplikojmë shkronjë-për shkronje. Duhet të dimë se nuk
ekzistojnë personalitete ose në përgjithësi grupime që janë mbi ligjin ose parimi i dytë
se nuk guxojmë të jemi selektiv, përkatësisht atëherë kur e aplikojmë ligjin të dimë
atë ta aplikojmë në mënyrë më përkatëse për ata që i prek. Lufta me korrupsionin dhe
me sjelljen korruptuese nuk e kanë ngjyrën e vet. Nuk mund të thuhet se i përkasin
vetëm një ngjyre politike, një kombi të caktuar, ose një gjinie të caktuar. Përkundrazi,
kjo është një dukuri e cila përfundimisht prek në të gjitha segmentet e jetesës dhe i
përfshin të gjitha grupimet në shoqëri. Të mos krijojmë iluzione se mund tërësisht ta
pengojmë. Kjo është e pamundshme. Por, ai duhet të sillet dhe të mbahet në nivelin i
cili nuk ndikon në sistemin ne shtetit dhe nuk i rrezikon mekanizmat e sundimit të të
drejtës. Askush nuk ka iluzione se në momentin e zgjedhjes korrupsioni do të
zhduket, por të gjithë duhet të jemi të vendosur dhe të përcaktuar drejtë qëllimit që të
mos e rrezikojë sistemin e integritetit të RM. Në çfarë mënyre bëhet kjo? Në mënyrë
parësore patjetër duhet tu përkushtohemi krijimit të partneriteteve publike dhe private.
Ky është njëri nga mekanizmat themelor të cilat jemi të detyruar ti vendosim. Për
shkak se lufta kundër korrupsionit paraqet interes edhe i sektorit publik edhe i sektorit
privat. Më gëzon që në Deklaratën Zero tolerancë për korrupsionin pjesët e
mekanizmave dhe metodologjive janë prezantuar.
Mund të ndodh që të gjitha postulatet për përcaktimin e luftës kundër
korrupsionit mund të ndodhin jashtë sistemit, por lufta duhet të jetë institucionale. Për
të qenë institucionale duhet bërë një reformë e caktuar në gjyqësinë, duhet bërë
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reformë e caktuar në legjislativin dhe më në fund edhe në raport me procesin e
implementimit.
Çfarë bën Qeveria e RM në këtë drejtim? Ju e dini se tashmë një kohë të gjatë
punojmë në projekt-ligjin për prokurorët publik. Pse e bëjmë këtë? Për shkak se
konstatuam se njëri nga problemet kyçe është mungesa e zbatimit efikas të proceseve
gjyqësore, përkrah problemeve të tjera. Por, të mos kujtojmë se vetëm Prokuroria
Publike është problem. Gjithashtu, grumbullimi dhe vlerësimi i dëshmive si dhe
vlerësimi i lirë i dëshmive nga ana e gjykatësve janë ato segmente që me të vërtetë na
mungojnë. Por, të mos e gënjejmë veten, rastet kundër korrupsionit janë raste tejet të
vështira. Ato dëshmohen shumë vështirë, rrëfimet e dëshmitarëve janë të vështira,
grumbullimi dhe vlerësimi i dëshmive poashtu është tejet e vështirë. RM me disa
përjashtime të caktuara, nuk ka përvojë të madhe në lidhje me luftën kundër
korrupsionit. Korrupsioni është kriminalitet i sofistikuar. Prandaj, ne kemi nevojën
për përkrahje nga të gjithë faktorëve e shoqërisë dhe të gjitha subjektet të cilat mund
të kontribuojnë në mënyrë cilësore për grumbullimin e dëshmive. Në këtë segment ne
jemi duke bërë përcaktimin e plotë të normativave më të larta, të obligimeve
operative dhe veçanërisht të pavarura në kuadër të prokurorisë publike. Ndryshimi i
kompetencave në raport me MPB në procedurën para hetimore, dhe gjithsesi
përcaktimi i korpusit më të madh të trajnimeve që kanë të bëjnë me sistemin
gjyqësorë në përgjithësi janë punët që i bëjnë. Në këtë mënyrë besojmë se legjislativa
e tërësishme që do të vijojë më tej me ndryshimin e kodit penal dhe të ligjit për
procedurë penale si dhe ndryshimi i një pjese të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë
me agjencinë për larje të parave, të Komisionit Shtetëror për Pengimin të
Korrupsionit (KShPK) policinë financiare, praktikisht do të krijohen kushte dhe në
mënyrë sistemore do të arrijmë që ta përshtatim sistemin në RM për luftë kundër
korrupsionit. Por koj nuk do ta garantojë suksesin. Kjo do të thotë se vetëm do të
krijojmë postulate ligjore. Më tej duhet ta iniciojmë veprimin e përbashkët. Këto janë
mesazhet të cilat mendoj se me ju, si faktorë relevant sot duhet ti këmbejmë me
qëllim që Qeveria të përcaktohet dhe të ketë sukses si dhe të tregojë rezultate në
luftën kundër krijimit të organizuar dhe kundër korrupsionit. Të rikujtoj se dy
postulatet themelore të Qeverisë së RM janë përmbushja e kritereve politike. Në këtë
drejtim dhënia e rezultateve në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar, si dhe përmbushja e kritereve ekonomike, krijimi i sistemit të reformave
më të mëdha ekonomike dhe krijimi i sistemit të mirëqenies në RM. Këto janë dy
shtyllat mbi të cilat mbështetet programi i Qeverisë së RM. Unë ju bind se
vazhdimisht do të jemi partnerë të cilët nëpërmjet shembullit personal do të arrijnë të
tregojnë se me të vërtetë janë të përcaktuar që ta realizojnë këtë betejë. Jemi krenar që
gjatë këtyre pesë – gjashtë muajve nuk u paraqit asnjë skandal korrupsioni që është i
ndërlidhur me pushtetin ekzekutiv. Besojmë se deri në fund do të qëndrojmë në këto
parime dhe standarde. E themi këtë për shkak se vetëm nëpërmjet shembullit personal
mund të ndërtohet sistemi i integritetit në nivel shtetëror, për të cilën flasim
vazhdimisht. Shpresoj se Deklarata do të ketë një sukses përkatës dhe zbatim të
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mëtejshëm. Të mos mbetet vetëm fjalë e shkruar në letër, por realisht të jepet një
shtytje pozitive në sistemin e gjithëanshëm për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar. Ju faleminderit.

Branko Azeski, Kryetar i Dhomës ekonomike të Maqedonisë
Së pari të gjithë t’ju përshëndes. Ka tri gjëra të cilat dëshiroj ti përmend para se
konkretisht të kontribuoj në debatin e sotëm. Jam i lumtur për tri gjëra. E para, jemi të
vendosur lartë dhe qëndrojmë mirë si biznes – bashkësi në luftën kundër korrupsionit
i cili është e keqja më e madhe me të cilën ballafaqohemi sot. E dyta, jam i admiruar
me entuziazmin e këtyre njerëzve që janë këtu, të cilët janë këtu të ulur që krahas të
gjitha sfidave me të cilat ballafaqohemi, megjithatë janë këmbëngulës në përpjekjen
që kjo e keqe më e madhe më në fund jo vetëm të determinohet por edhe të
ç’rrënjoset në shoqërinë tonë. Dhe e treta, çështja që dëshiroj veçanërisht ta theksoj
është mundësia që ne këtu përfundimisht ta vendosim metodologjinë e punës sonë, të
cilën duhet ta aplikojë e tërë shoqëria jonë, dhe pas gjashtë muaj të ulemi dhe të
shohim se për çka jemi marrë vesh dhe çka kemi bërë – unë kështu e kuptoj takimin
tonë të sotëm të cilin dëshiroj ta përshëndes. Ne patjetër duhet të ulemi dhe të shohim
se çka është bërë, të përcaktojmë se çfarë nuk kemi bërë e ta përshëndesim atë që e
kemi bërë. Pikërisht kështu duhet ta kuptoni edhe diskutimin tim, i cili do të jetë
shumë i saktë, i përcaktuar në 5 pika - çka është ajo që bëri që Dhoma ekonomike e
Maqedonisë, si biznes – asociacion më i vjetër në Maqedoni në periudhën e kaluar
lidhur me këtë çështje të nis përpara nga vend numërimi.
Fillimisht në këtë periudhë në mënyrë të fuqishme e promovuam partneritetin
midis sektorit privat dhe Qeverisë, veçanërisht përgatitjen e akteve të caktuara ligjore
dhe nënligjore. Dëshiroj ta informoj këtë tubim se aspekti ynë është se për herë të
parë kemi Qeveri me të cilën në krijimin e akteve ligjore kemi bashkëpunim të
shkëlqyeshëm. Kjo do të thotë se nuk ka ministri, nuk ka organ të Qeverisë i cili nuk
u ka informuar dhe nuk ka kërkuar mendim nga Dhoma ekonomike e Maqedonisë për
cilin do projekt. Dhe, mendoj se këtu krijohet baza që gjërat të fitojnë vazhdë tjetër që
dallon nga vazhda që e prodhoni deri tani dhe si pasojë që nga fillimi kishte
mospajtime në sjelljen dhe zbatimin e ligjeve si akte më të rëndësishme.
E dyta: fuqimisht e përkrahëm projektin e Qeverisë për gijotinën tatimore. Me
implementimin e plotë të gjitha analizat tona i janë dërguar Qeverisë, komisioni që
punon me këtë problematikë vazhdimisht i dërgon në Qeveri propozimet tona për akte
ligjore dhe nënligjore të cilat duhet të eliminohen ose të ndryshojnë për të pasur një
gjendje tjetërfare dhe mendoj se këtu do të kemi inkurajime serioze në këtë mision të
përbashkët për të cilin edhe sot jemi tubuar këtu. Mirëpo, duhet të them se në të gjitha
këto përpjekje diçka mbetet anësh dhe sot dëshiroj ta theksoj këtë . Këto janë disa
ligje me të cilat duhet të ballafaqohemi në këtë rrugë dhe këtë duhet ta bëjë edhe
Qeveria, sektori privat dhe partitë politike. Së pari, ky është ligji për financimin e
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partive politike për të cilin, të gjithë e kanë të qartë se është burimi i sjelljes
korruptuese në shtetin tonë dhe ky ligj patjetër duhet të pësojë ndryshime. Poqese për
ndonjë çështje duhet të ekzistojë konsensus kjo është çështja për të cilën duhet të ketë
konsensus të plotë. Patjetër duhet të gjendet mekanizëm që në një periudhë të caktuar
financimi të jetë nga buxheti, me qëllim të ndërprerjes së asaj të cilën tani më 15 vjet
e kemi si gjenerator themelor të kësaj problematike. E dyta, Ligji për furnizime
publike. Ne ende kemi përpjekje për projekte të mëdha për përfshirje të kompanive të
mëdha të jashtme, por ne duhet të gjejmë zgjidhje që kjo të bëhet praktikë e
përhershme. Me këtë duhet të eliminohen të gjitha dyshimet të cilat ekzistojnë. E
treta, Ligji për ndërmarrje publike në pjesën e financimit. Të gjithë e kemi të qartë se
ndërmarrjet publike, ato që mbetën si të tilla, janë burim i sjelljes korruptuese atëherë
kur do të arrihet në pushtet. Mendoj se te të gjithë faktorët ekziston konsensus për
rregullimin e gjendjes në këtë lëmi. Dhe në fund, Ligji për revizion, për të cilin thonë
se revizioni në ministritë ka zbuluar lëshime gjatë punës, veprime kriminele, sjellje
korruptuese por çdo gjë përfundon vetëm si konstatim. Ju lutem, domethënë patjetër
duhet të shqyrtohen mundësitë se si nëpërmjet këtij ligji, përkatësisht të gjenden
mekanizma se si këto veprime të sanksionohen. Ne, në periudhën e kaluar dëgjonim
për në ndonjë ministri, organ të administratës se përmenden shifra tejet të mëdha por
ato nuk kishin ndonjë përfundim gjyqësorë e as ndonjë sanksion tjetër. Ato në biznes
– bashkësinë janë të determinuar, praktikisht këto katër ligje janë ligjet në të cilat
duhet të bëhet një revidim i fuqishëm në të cilin do të marrin pjesë si partnerë
Qeveria, sektori privat dhe institucionet tjera kompetente.
Çështja e tretë: Dhoma ekonomike në këtë periudhë sërish e aktualizon
iniciativën paraprake për dhënien e një pjese të autorizimeve publike në duart e biznes
- asociacioneve të cilat janë të afta që këtë ta bëjnë në mënyrë cilësore dhe efikase.
Poqese ju kujtohet tubimi në korrik, mendoj për tubimin menjëherë pas zgjedhjeve –
unë e aktualizova këtë çështje. Sot dëgjova se e keni ftuar ministrin e transportit dhe
të lidhjeve, por ai fatkeqësisht nuk është këtu, por unë kam biseduar me ministrin dhe
mendoj se disponimi në Qeveri ekziston. Kjo është njëra nga çështjet që poashtu e
gjeneron korrupsionin. Unë jam ithtar i pluralizmit të Dhomave ekonomike. Unë e di
se Dhoma ekonomike nuk mund të ketë monopol mbi organizimin e Dhomave. Unë
mendoj kështu me qëllim që të krijohet konkurrencë dhe kjo nuk duhet të jetë pengesë
për kthyerjen e autorizimeve publike. Kjo do të thotë se Dhoma ekonomike nuk është
pengesë për këtë. Unë isha njeriu që e bëri iniciativën. Do ta kthejmë ndërtesën e
Dhomës ekonomike, do të riformohemi vazhdimisht dhe nuk mund të ketë arsyetim
se biznes - sektori nuk është i përgatitur për këtë. Njëlloj si në mbarë botën e
zhvilluar duhet të gjendet mekanizëm që autorizimet publike tu kthehen biznes –
asociacioneve dhe ato në mënyrën më të mirë midis tyre ti rregullojnë ato çështje.
Këtë nuk duhet ta bëjë shteti dhe vazhdimisht të paraqitet dyshimi dhe problemet në
zbatimin, të cilët janë poashtu një pjesë e gjeneratorëve të korrupsionit. Ne gjatë tërë
periudhës punojmë në këtë dhe e kërkojmë përkrahjen tuaj. Tani jemi në këtë rrugë
dhe ju bindim se kemi kapacitete institucionale, si dhe personale dhe se këto
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autorizime pjesë pas pjese do ti marrim në duart tona. Por jo për të realizuar ndonjë
përfitim. Ne këtë do ta bëjmë vetëm për të zhdëmtuar shpenzimet tona. Për shkak se
është reale se CEMT – lejet duhet të ndahen në pjesën e esnafit që është i pranishëm
në pjesën e biznes – asociacioneve tona. Dhe jo këtë ta bëjë dikush në emër të tyre, që
aspak nuk ka lidhje me atë problematikë. Kështu është në mbarë botën dhe mendoj se
për këtë duhet ta marrim përkrahjen tuaj.
Çështja e katërt: Dhoma në periudhën e kaluar te anëtaret e veta vazhdimisht e
promovoi konceptin e menaxhimit të mirë korporativ. Një numër i shoqatave,
asociacioneve tona në kuadër të Dhomës, siç është shoqata e bankave për sigurim,
tani më i kanë miratuar kodet e tyre etike. Ne këtë proces do ta përfundojmë te të
gjitha shoqatat deri në fund të këtij viti. Praktikisht, i tërë sektori i asociacioneve tona
do ti ketë kodet e veta të sjelljes të cilat duhet të paraqesin bazë, siç theksuam në
Deklaratën, për tejkalimin e disa problemeve. Gjithashtu, kemi bashkëpunim, të
shkëlqyeshëm edhe me organizatat ndërkombëtare, me OECD kemi nënshkruar
marrëveshje me korporatë ndërkombëtare financiare për realizim e një numrit të madh
të seminareve edukative me qëllim që parimet e menaxhimit të mirë korporativ tua
afrojmë numrit sa më të madh të anëtareve tona të përhershme dhe potenciale.
Domethënë, në këtë periudhë ne nuk qëndruam duarkryq, por si biznes – asociacion
punuam për ta përmirësuar klimën që ekziston mes anëtareve dhe për ti eliminuar
problemet që dalin në sferën tonë. Dhe këtu, më duhet që jo rastësisht ti përmend
shoqatën për punë bankash dhe për sigurime cila tani më gjatë punës ndjen se ka
norma të fuqishme, kontroll të fuqishëm në punën e tyre që nuk e lejon sjelljen
korruptuese. Këtë tani planifikojmë ta implementojmë edhe në sektorët tjera të
Dhomës ekonomike.
Dhe çështja e pestë është ajo që dëshirojë t’ju informojë se mundet për herë të
parë në punën e një biznes – asociacioni, nesër në Dhomën ekonomike në orën 11 do
të mbahet takimi i biznes – bashkësisë me pushtetin gjyqësorë. Ky është rast që
personalisht të takohemi, të sqarojmë disa çështje dhe të vendosim që të takohemi një
herë në vit. Kjo është mundësi që drejt për drejt të shohim cilat janë problemet me të
cilat ballafaqohemi. Për shkak se ne jemi subjekte që çdo ditë gjendemi para
gjyqësisë. Kemi bërë përgatitje të shkëlqyeshme për këtë takim. Kemi me të vërtetë
një përbërje reprezentative të pjesëmarrësve të cilët do të bisedojnë në këtë temë, të
cilët do të përpiqen të hapin një kapitull të ri, të cilët së bashku do ti determinojnë dhe
do ti sqarojnë paqartësitë që ekzistojnë dhe të cilat krijojnë mosbesim. E bëjmë këtë,
për shkak se kemi procese gjyqësore që kanë të bëjnë me falimentimin të cilat zgjasin
edhe nga 11 vjet. E bëjmë për shkak se në pagesën a asaj që e kërkojmë nga
institucionet shtetërore kemi konteste që zgjasin edhe nga shtatë vjet. Të gjitha këto
janë çështje të cilat krijojnë dyshim dhe hapin çështje që duhet të jenë bazë për
ç’thurjen e kësaj gjendjeje. Ne në koordinim edhe me zëvendës – kryetaren e
Qeverisë, zonjën Konevska, e cila nesër do ta përshëndesë këtë tubim, do të
përpiqemi që të vendosim relacione të reja. Problemet me gjyqësinë, si pushtet i
pavarur, do ti zgjidhim vetë. Ne nuk mund më të parashtrojmë pyetje dhe të mos i
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përkufizojmë kompetencat tona dhe të gjithë të përpëlitemi duke mos ditur se si ti
ç’thurim problemet. Unë, edhe te Qeveria, te sektori joqeveritar dhe edhe mes nesh si
institucione publike e shoh dëshirën që gjërat të rregullohen. Këto tribuna, në të cilat
me kënaqësi të posaçme marr pjesë, shkojnë në atë drejtim për shkak se këtu
këmbehen mendime midis të gjithë faktorëve, dhe ju duhet ta dini se këto gjithmonë
do ta kenë përkrahjen tonë dhe në çdo pikëpamje do të qëndrojnë prapa. Ju
faleminderit.

Xhemail Dauti, kryetar i Dhomës ekonomike të Maqedonisë
Veriperëndimore
Fillimisht më lejoni që të gjithë t’ju përshëndes. Dhoma ekonomike e
Maqedonisë Veriperëndimore është Dhomë e re ekonomike, e cila ekziston një vit e
gjysmë. Duke pasur parasysh problemin për të cilin bisedojmë dhe këtë iniciativë në
të cilën Dhoma u përfshi që nga fillimi për shkak se anëtaret tona janë drejtpërdrejt të
rrezikuara nga korrupsioni dhe pikërisht për këtë ato në mënyrë aktive morën pjesë në
këtë projekt.
Korrupsioni është dukuri në shoqërinë e tranzicionit, dhe mu për këtë edhe në
Maqedoni, sipas të gjitha gjasave, është gjithnjë e më i pranishëm e nga ana tjetër
shoqëria nuk arrin të gjejë zgjidhje përkatëse për dalje nga kjo krizë. Nga kjo e keqe
më të goditur janë biznesmenët, por edhe segmentet tjera në shoqëri. Ky raport i
imponimit të sjelljes korruptuese i shtyn pjesëmarrësit që të detyrohen të japin mitë
për realizimin e veprimtarive të tyre ekonomike. Duke e ditur këtë, Dhoma
Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore (OEMV) ndërmerr veprime të ndryshme
për pengimin e korrupsionit si dukuri devijuese. Njëri nga këto veprime është edhe
bashkëpunimi me “zero korrupsion” nëpërmjet punëtorive në të cilat marrin pjesë
përfaqësuesit tanë. Duhet përshëndetur iniciativa e “transparencës – zero korrupsion”
që jep impuls që shoqëria të jetë aktive, e veçanërisht pjesa që është më e goditur, e
kjo është biznes bashkësia. Në sajë të njohurive për këto dukuri devijuese, në sajë të
anketave dhe në sajë të konkluzioneve nga punëtoritë e organizuara, si më të
korruptuar janë theksuar administrata shtetërore, gjyqësia, dogana e kështu me radhë.
Korrupsioni duhet të ndahet në makro dhe mikro korrupsion. Makro korrupsioni,
sipas meje, dëshmohet lehtë, por zgjidhet rëndë për shkak se aty në lojë janë njerëz të
fuqishëm. Mikro korrupsioni ose korrupsioni i sporteleve, nga ana tjetër është edhe
më i rrezikshëm për shkak se funksionon me shuma të vogla, por funksionon çdo orë,
çdo minutë, pandërprerë. Ky është korrupsion që vështirë dëshmohet për shkak se
këtu ka ndërlidhje me një grup të nëpunësve dhe poqese ai që kërkon diçka denoncon
atëherë duhet të përshëndetet me biznesin. Kjo më së shumti ka të bëjë me bizneset e
vogla.
Për zgjidhjen e këtyre problemeve fillimisht duhet të gjendet formulë optimale
për funksionarët e komisionit për Anti korrupsion, për prokurorinë dhe gjyqësinë,
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formulë që do të jetë e përkrahur nga Kuvendi, Qeveria dhe populli. Ngritja e
vetëdijes te qytetarët, veçanërisht e kategorive të qytetarëve të cilët çdo ditë
ballafaqohen me këtë të keqe shoqërore, është detyrë prioritare. Organizatat
joqeveritare duhet ta zënë vendin e tyre në luftën kundër korrupsionit, por megjithatë
më të thirrura janë institucionet e përmendura më lartë, të udhëhequra nga komisioni
për Anti korrupsion. Do të përsëris, më të theksuar mes anëtarëve tanë në anketat që i
kemi realizuar janë kadastra dhe dogana.
Megjithatë mendoj se zgjidhje e vërtetë për këto probleme mund të gjendet në
rritjen e dënimeve në Ligjin për ndalimin e korrupsionit, ose mund të funksionojë
edhe kombinimi i dënimeve më të larta, kodi i sjelljes, ngritja e vetëdijes dhe
standardizimi i administratës publike. Poqese këtu përmend disa nga dispozitat
ndëshkuese të ligjit për korrupsion ju do të shihni se janë qesharake. Ato lëvizin prej
20 000 deri më 300 000 denarë. Ne angazhohemi që këto dënime të jenë shumë më të
ashpra.

Doc. D-r Sllagjana Taseva, lider projekti
E respektuara z-nja nënkryetare në Qeverinë e RM. Të respektuar kryetarë të
Dhomave ekonomike të Maqedonisë. Ekselenca, përfaqësues të organizatave
ndërkombëtare, kolegë nga sektori universitar, nga sektori joqeveritar dhe të gjithë të
pranishëm sot, të interesuar për kyçje sa më aktive në luftën me korrupsionin.
Më 9 dhjetor, që është dita botërore për luftë kundër korrupsionit, e shpallur me
rastin e nënshkrimit të konventës së KB për luftë kundër korrupsionit, në vitin 2005
në RM u ofrua dhe u nënshkrua Deklarata për zero tolerancë ndaj korrupsionit. Në
atë kohë nënshkrues të Deklaratës ishte një numër impozant i përfaqësuesve të
sektorit politik, nga sektori publik i pushtetit, nga sektori joqeveritar dhe nga sektori
privat. Nënshkruesit janë këtu dhe sot për tu përkujtuar se kush, me nënshkrimin e
kësaj Deklarate, është obliguar që të ndërmarr aktivitete të mëtejme në kuadër të këtij
sektori dhe për implementimin e saj. Nënshkrues i Deklaratës është kryetari i RM,
kryetari i Kuvendit, kryetari i Qeverisë dhe zëvendës kryeministri për eurointegrimet.
Unë këto gjëra i shikoja në vazhdimësi dhe prandaj edhe duhet të vazhdojmë në
vazhdimësi. Nuk guxojmë të kthehemi në fillim dhe tani nga e para të mendojmë për
atë kush për çka është obliguar. Dispozita e fundit e kësaj Deklarate, të cilën e keni
para jush është obligim. Atje thuhet: obligohem se do të marr masa për
implementimin e këtij dokumenti. Ne konkluduam dhe qysh atëherë u obliguam se do
të punojmë në implementimin e Deklaratës. Premtuam se nuk do të lejojmë që ajo të
mbetet edhe një deklaratë e shënuar në letër nga e cila nuk do të ketë kurrfarë
rezultate. Pikërisht për këtë ndërmorëm aktivitete intensive që ta përcjellim
implementimin e këtij dokumenti, që në fund të gjithë të mund të vlerësojmë çka
duhet bërë dhe si duhet të bëhet kjo. Jo rastësisht në Deklaratën janë ndarë katër
sektorë. Lufta kundër korrupsionit duhet të shihet si një automjet i cili nuk mund të
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lëvizë vetëm me një ose dy rrota. Është e nevojshme që të kyçen të gjithë: sektori
publik, ai privat, ai civil dhe politika. Të gjithë së bashku duhet ti marin obligimet e
veta dhe të ndërmarrin çdo gjë të nevojshme, çdokush në fushëveprimin e vet, me
qëllim të përforcimit të mëtejmë të luftës kundër korrupsionit. Mendoj se për këtë
flasim tani më një kohë të gjatë. E kemi kënaqësinë që sot, në këtë tryezë të
rrumbullakët të cilën ne e dedikuam për dialog midis sektorit publik- pushtetit dhe
sektorit privat ti dëgjojmë diskutimet. Më tej. Gjatë muajve të ardhshme do të
organizojmë një tryezë të posaçme të rrumbullakët në të cilën do të bisedojmë për
sektorin politik dhe për sektorin civil. Qëllimi i këtyre tryezave të rrumbullakëta është
që ti ballafaqojnë sektorët me qëllim që çdonjëri të mendojë dhe të bisedojë për atë se
çka ka bërë për implementimin e dispozitave të kësaj Deklarate. Të shohim a është
kjo e harmonizuar dhe a ka bashkëpunim me faktorët tjerë të cilat duhet të ndërmarrin
masa në kuadër të kompetencave të veta dhe poashtu të shohim nëse ekzistojnë
probleme, të cilit do qoftë lloji dhe të vendosim se si do ti zgjidhim këto probleme në
të ardhmen. Sot dëgjuam shumë gjëra pozitive të cilat flasin për një ecje serioze
përpara dhe për fillimin e implementimit të kësaj Deklarate. Aktivitetet që
ndërmerren nga ana e Qeverisë, aktivitetet të cilat këtu u kumtuan nga ana e
përfaqësuesve të sektorit privat, e tërë kjo flet se partneriteti përforcohet. Bëhet fjalë
dhe krijohet partneritet midis sektorit publik dhe privat. Në këtë partneritet kyçen
edhe të tjerët, pa politikën dhe sektorin politik përkatësisht pa ekzistimin e vullnetit të
qartë politik, kjo është jo deklarative. Mjaftojnë më angazhimet deklarative. Politika
si faktor jo vetëm të sjellë ligj, por edhe me të vërtetë duhet ta depolitizojë sektorin
publik dhe institucionet publike. Ta depolitizojë ndikesën e vet në ekonomi. Të lejojë
që ekonomia të zhvillohet në bazë të ekonomisë së tregut, në bazë të rregullave dhe të
konkurrencës. Prandaj sado që dëshirojmë ti shohim gjërat e ndara dhe çdokush të
veprojë në sektorin e tij, megjithatë duket të gjejmë mënyrë të ulemi në një tryezë të
përbashkët dhe sëbashku të sjellim përfundim deri ku kemi arritur. Të rrëfejmë në
mënyrë të hapur deri ku kemi arritur dhe të themi se çka është ajo që na pengon në
sjelljen dhe punën e tjetrit, me qëllim që këtë ta shënojmë në letër në formë të
obligimit plotësues ose të planit aksional me qëllim që ta realizojmë atë që kemi
paramenduar. Dhe në fund edhe një herë, në konferencën e madhe përfundimtare ti
ftojmë faktorët më të lartë të të gjitha këtyre sektorëve. Atyre do tu prezantojmë se
çka është bërë dhe çka ka mbetur të bëhet. Veçanërisht në kuadër të aktiviteteve tona
jemi të angazhuar në punën në pjesën e sektorit privat. Përfaqësuesit e sektorit provat
tani më përmendën se jemi takuar disa herë dhe se kemi biseduar për atë se çfarë janë
gjendjet në sektorin privat. Biseduam për menaxhimin dhe rregullimin korporativ, për
nevojën që të miratohen kode etike për të gjitha degët e ekonomisë. Bëhet fjalë për
aktivitete të cilat duhet ta sjellin rregullimin cilësor korporativ dhe të esnafit. Por,
poashtu, në kuadër të këtyre aktiviteteve ne dëgjojmë shumë gjëra për problemet të
cilat sektori privat i ka në komunikimin e tij me sektorët tjerë. Para se gjithash me
sektorin publik, por poashtu edhe me gjyqësinë, përkatësisht mosrespektimin e
marrëveshjeve dhe zgjidhjen e ngadalshme të kontesteve gjyqësore. Në pjesën e
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sektorit privat angazhohemi që të krijohet edhe një lloj certifikate për menaxhimin e
mirë korporativ. Në kuadër të projektit do të krijohen edhe kritere në sajë të të cilave
ai që do të kandidohet do të mund të mer mirënjohje, me çka do të konfirmohet se ajo
kompani i ka aplikuar standardet për zero korrupsion. Këto aktivitete gjithashtu do
të bashkohen me aktivitetet e monitoringut të implementimit të Deklaratës dhe të
gjithë së bashku do të prezantohen në konferencën përfundimtare. Për të arritur në
cakun e paraparë, unë të gjithë ju që jeni të pranishëm këtu do t’ju lus që të jeni aktiv
edhe më tej. Nevojitet që të themelohen komitete menaxhuese për çdonjërin nga
sektorët. Njerëzit nga këto sektorë,m të cilët në bashkëpunim me ekspertët që janë të
kyçur në projektet, do ti propozojnë aktivitetet dhe masat e ardhshme të cilat duhet të
ndërmerren. Në fund një stering- komitet i përbashkët do ta vlerësojë punën e kryer
deri më tani, si dhe planin e paraparë aksional për periudhën e ardhshme, për atë që
do të vijojë pas muajit qershor për vendosjen e sistemit të parandalimit dhe të luftës
efikase kundër korrupsionit. Edhe ne, në përpjekjet tona angazhohemi dhe ky është
vizioni i Korrupsionit Zero se Maqedonia duhet5 të jetë shtet pa korrupsion,
përkatësisht të mos ekzistojë kurrfarë shkalle e tolerimit të korrupsionit. Kjo,
shkurtimisht është ajo që dëshiroja të them për qëllimet e projektit. Deri tani mund të
shfaqim vetëm kënaqësi nga gatishmëria për bashkëpunim, jo vetëm me ne por edhe
mes të gjithë faktorëve të cilët janë përfshirë me këtë Deklaratë. Ju faleminderit.

Prof. D-r.Lidija Georgieva, eksperte
Sot mendoj se si fillim patëm disa përfundime të cilat dhanë një orientim të mirë
për diskutimin e mëtejmë. Unë nuk do të kisha dëshiruar ti përsëris disa nga këto
aspekte që tanimë u hapën, dhe të mbetem e të mos i hap edhe disa drejtime tjera të
cilat i konsideroj të nevojshme, dhe të cilat do të ndihmojnë për hapjen e debatit të
gjërë në përbërjen në të cilën jemi tani. Para së gjithash, unë veten e konsideroj
kompetente edhe për një aspekt tjetër më të gjërë i cili ka të bëjë me pjesën e paqes
dhe konfliktet, dhe parandalimin e konflikteve. Mirëpo, problemi i korrupsionit dhe
ndikesa e tij mbi proceset e legjitimitetit dhe shkallës së demokracisë në shtet, janë
tema për të cilat unë vazhdimisht bëj vështrime. Para së gjithash edhe si hulumtuese,
por edhe në debatet në kuadër të bashkësisë akademike. Por, çka është ajo për të cilën
konsideroj se sot mund ta hapim si orientim dhe si diskutim në kuadër të aktiviteteve
për pengimin e korrupsionit.
Në përpjekjen që të arrij në ndonjë mënyrë të ndryshme të përgjigjeve të pyetjeve
të cilat parashtrohen çdo ditëm ata të cilët janë të varur nga informacionet ose nga
Interneti shpeshherë e hapin pjesën e pyetjeve të përhershme për një temë të caktuar.
Kështu, për korrupsionin, si problem i jetës së përditshme arrita të përcaktoj së paku
tetë pyetje të cilat vazhdimisht janë të hapura, dhe nuk mbyllen. Një pjesë e kësaj
është vallë a ka çdonjëri nga ne një definicion të tij për korrupsionin? Çdo qytetar e
ka pikëpamjen e vet për korrupsionin, e ne u pajtuam që në kuadër të kësaj Deklarate
88

www.transparency.org.mk

ZERO tolerancë për korrupsionin

ta përkrahim definicionin e përbashkët i cili del nga programi shtetëror për pengimin
e korrupsionit. Edhe një pyetje që shpeshherë paraqitet është: cilat shtete janë më të
korruptuara? U përpoqëm të japim përgjigje në këtë pyetje, a janë këto shtetet në
zhvillim e sipër, dhe shtetet në tranzicion. Unë do të kisha shtuar edhe dy pyetje: a
janë këto shtetet post socialiste apo post konfliktuoze Vallë a ekziston dallim edhe në
atë se cilët janë faktorët historik ose kulturor që ndikojnë mbi paraqitjen ose
zhvillimin e korrupsionit. Edhe një nga pyetjet është: çfarë është magnituda e
korrupsionit? Kishte përpjekje për të dhënë përgjigje në këtë pyetje, mirëpo vendosja
e RM në indeksin e Transparensi Interneshënëll është dëshpëruese, por ka edhe tre
indekse tjera të cilat japin të dhëna kompozituese për atë se ku gjendemi ne dhe unë,
për fat të mirë, nuk e gjeta Maqedoninë mes 10 vendeve të para. Informacion deri
diku ngushëllues është se nuk jemi midis 10 të parëve në këto indekse kompozituese.
Kjo hap edhe një problem tjetër. Pa marrë parasysh se sa seriozisht angazhohemi me
problemin e korrupsionit, me përcaktimin e tij, duhet të gjendet një diagnozë e mirë,
një parashikim i mirë dhe terapi e mirë për çdo problem, e kjo vlen edhe për
korrupsionin. Mendoj se ne jemi në një fillim të mirë ose në një rrugë të mbar4ë për
të vendosur një lloj diagnoze për atë se me çfarë korrupsioni ballafaqohemi. A është
ky korrupsion sistemor, ose ndonjë formë tjetër e korrupsionit, a është në makro apo
në mikro nivel, kush e shkakton dhe kush janë pjesëmarrësit në këtë proces. Në këtë
kuptim mund të konstatojmë vetëm se na mungojnë dhe se patjetër duhet të
orientohemi drejt qasjes analitike, me analiza dhe me hulumtime të cilat do të na japin
tregues të shumtë relevantë për atë se prej ku buron korrupsioni.
Në lidhje me atë se çka mbetet të theksohet është se në kuadër të Deklaratës dhe
sa u përket nënshkruesve të cilët e morën obligimin që me kredibilitetin e tyre moral
dhe etik të qëndrojnë prapa strategjisë për mënjanimin e korrupsionit në shoqërinë
tonë. Një segment është sektori publik. Ne sot e ndërlidhëm me sektorin korporativ.
Korrupsionin si fenomen diku e definojnë si bisht, por unë e definoj si proces
multiplikues. Korrupsioni shkakton fenomene të tjera komplekse kriminele. Në këtë
kuptim, nuk mund ta ndajmë nga ajo që është pjesë e përditshmërisë sonë. Para vetë
hapjes së këtij evenimenti u përpoqëm me profesorin Aziri ti përgjigjemi një pyetjes
akademike- sa problemi i korrupsionit sot është serioz dhe si e kuptojmë ne këtë
problem, vallë a nuk do të mbetet nën hije nga rreziqet dhe çështjet tjera të cilat e
rrezikojnë bashkësinë ndërkombëtare dhe globalizimin, që shkaktojnë prioritete
gjithnjë e më të reja? Pyetjet kalojnë shumë shpejt dhe aktualiteti i tyre na sjell deri te
ajo që së shpejti duhet ta kuptojmë. Kjo disa herë u theksua në diskutimet hyrëse në
këtë tryezë, por unë këtë sot e konsideroj si një gjë kruciale. Kompromisin politik nuk
e shoh si një sintagmë, por e shoh si vullnet dhe kompromis politik, si dy çështje të
ndara. Njëra si vullnet politik që kjo deklaratë të përkrahet, ndërsa elementi tjetër
është ndërtimi i konsensusit lidhur me këtë çështje. Ekziston një dallim qenësor nga
ajo se në mënyrë deklarative do të përkrahim masa dhe aktivitete të caktuara dhe për
atë se a do të arrijmë konsensus për të gjitha çështjet të cilat janë në interes të
pjesëmarrësve, të nënshkruesve të kësaj Deklarate. Deklarata i vë në pah institucionet
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qendrore qeveritare, vetëqeverisjen lokale dhe shërbimet publike me obligimet e tyre
të cilat duhet të përcaktohen dhe të zgjerohen në pjesën e luftës me korrupsionin. Ka
një shprehje e cila thotë se decentralizmi i korrupsionit si proces në shoqërinë tonë
has në zgjerime horizontale ose vertikale dhe se ne na duhet përgjigje e njëjtë
sistemore.
U vunë në pah disa aspekte të dhëna në kuadër të deklaratës të cilat Qeveria i ka
ndërmarrë ose janë në realizimin e sipër për të realizuar një pjesë të obligimeve që
rrjedhin nga Deklarata. Një pjesë e tyre kanë të bëjnë me aktet ligjore të cilat janë në
procedurë, por poashtu më vonë u theksua se legjislativa nuk është e vetmja përgjigje
për forcimin e sektorit publik dhe për rolin e tij në pengimin dhe parandalimin e
korrupsionit. Mendoj se sektori publik bashkë me sektorin politik duhet të japin një
motiv më të fuqishëm në drejtim të iniciativave, në raport me faktet, për të gjithë atë
që paraqet masë konkrete për realizim që është e paraparë në kuadër të kësaj
Deklarate. U përmendën disa akte nënligjore, përkatësisht akte ligjore të cilat kanë
buruar nga Deklarata, prej ku rrjedh edhe obligimi i ratifikimit të Deklaratës së KB
për pengimin e korrupsionit. Atje theksohet se shtetet nacionale kanë prioritete të
tyre, probleme të tyre, dhe çdonjëri ka receta të veta se si ta zgjidh problemin me
korrupsionin. Një pjesë e këtyre marrëveshjeve tani më janë tek ju dhe i keni në
përvojën tuaj. Në këtë kuptim u theksua se institucionet nga sektori publik në
indeksin e percepcionit janë si institucione më të korruptuara. Kemi problem serioz, e
kjo Deklaratë është vetëm një impuls se si ti qasemi procesit të pengimit të
korrupsionit. Pyetja e parë të cilën e parashtrova në shënimet e mia ishte nëse
ekziston zgjidhe e shpejtë dhe efikase e problemit., Diçka të tillë nuk arrita të zbuloj
dhe as që arrita të shoh në përvojën praktike të të tjerëve. Megjithatë ky është një
proces i gjatë dhe proces që shteron në të cilin të gjitha institucionet e kanë
kontributin e tyre. Disa çështje mbeten të hapura. Mendoj se këtu vjen edhe çështja e
rregullimit të konfliktit të interesave, a do të thotë rritja e rrogave në administratën
publike edhe zvogëlim i korrupsionit duke mos e përforcuar kodin etik. Ka edhe
shumë çështje të hapura. Unë arrita të hap vetëm një pjesë të tyre, por do të lë që edhe
ju ta plotësoni agjendën të cilën e kemi para nesh në periudhën e ardhshme. Ju
faleminderit.

Olivera Cvetanovska, Ministria e ekonomisë
Ne poashtu jemi nënshkrues të kësaj deklarate Dëshirojmë ta theksojmë
kontributin tonë ndaj obligimeve nga Deklarata.
Vallë a na është imponuar apo kjo është diçka që është nevojë autoktone. Ashtu
siç i perceptojmë ne në ministrinë e ekonomisë gjërat, në kontaktet me biznes
bashkësinë, me të gjithë që dëshirojnë ta fillojnë aktivitetin e tyre afarist, korrupsioni
paraqet problem serioz. Domethënë problemi është këtu dhe është mirë që syhapur të
dimë se paraqet faktor negativ në përpjekjet tona për zhvillim ekonomik dhe për
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tejkalimin e të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohet shteti ynë. Domethënë
çështjen ne nuk e ndiejmë si të imponuar. Kjo është çështje burimore, kjo është
çështje që nuk bën pjesë vetëm në kritereve politike, kjo është çështje e cila ka
rëndësi thellësisht qenësore dhe ekonomike. Në një farë mënyre korrupsioni si dukuri
i vë afaristët në pozitë të pa barabartë në tregun. Bën diskriminim midis disa që nuk
janë të përgatitur të hyjnë në këtë proces të aktiviteteve të inkriminuara, nuk
dëshirojnë ti paguajnë askujt dhe mu për këtë pengohen në vizionet për ta zhvilluar
biznesin përballë atyre që janë të gatshëm për një gjë të tillë.
Kodi etik i cili përgatitet në pjesën e sektorit privat mendoj se është një gjë
shumë e mirë. Sa i përket anës thelbësore, korrupsioni paraqet distorzion të
ekonomisë së tregut, paraqet dezavuim të ligjshmërive themelore ekonomike dhe e
frenon përmbushjen e kritereve për anëtarësim në BE.
Ne me kujdes të posaçëm duhet ti dëgjojmë Dhomat ekonomike. Ato nuk janë
qëllim këqija në mënyrë implicite në vlerësimet e administratës publike. Ato janë
reale. Të gjithë patjetër duhet ta marrim përgjegjësinë që na takon. Të gjithë punojmë
për të njëjtin qëllim dhe kjo duhet të jetë e koordinuar. Nuk punojmë për asgjë tjetër,
por për atë që do të thotë krijimi i vizionit për përparimin e shtetit tonë.
Poqese korrupsioni është aq kompleks, dhe poqese te të gjithë faktorët ekziston
konsensus për luftimin e tij, duhet të kuptojmë se një dukuri e tillë e fortë, rezistente
duhet të luftohet me bashkëpunimin e sektorëve, në të njëjtën kohë dhe menjëherë.
Poashtu duhet ta zgjidhim në mënyrë selektive. Pse në mënyrë selektive? Përkundër
mekanizmave ekzistuese për pengimin dhe parandalimin e korrupsionit, në disa
mjedise është bërë shumë, por n ë disa shumë pak.
Gjatë 5-6 viteve të fundit, në Ministrinë janë bërë disa ndryshime sistematike.
Ato pikënisjen e kanë në analizën e rrezikut për korrupsion në kompetencat të cilat i
zbaton Ministria. Cili është përfitimi eventual material nga ndonjë leje, nga ndonjë
vendim dhe çfarë numri i të punësuarve janë të kyçur në dhënien e kësaj leje?
Konstatuam se në tre segmente na paraqiten mundësi të tilla. Kjo ndodh për shkak se
nëpërmjet komisioneve të resorëve i ndanim të drejtat për import pa doganë për llojet
e caktuara të mallrave. Ju e dini se këtë tani më pesë vite ministria nuk e bën. Me
vendimin e Qeverisë kaluan në parimin i pari që ka arritur – shërbehet i pari.
Domethënë, kemi një automatizëm të plotë. Çështja e dytë të cilën poashtu e bëmë: ne
kishim komisione për kushte minimale teknike. Shihni, poqese ndonjë person
dëshiron të hapë tregti dhe i vjen dikush që të kontrollojë nëse i përmbush kushtet siç
është lartësia, ndritshmëria e kështu me radhë. Me ligjin e ri për tregti çdokush që
dëshiron të fillojë të punojë, duhet të paraqitet me deklaratë personale për
përgjegjësinë materiale dhe penale, përkatësisht vetë tregtari duhet ti deklarojë të
gjitha të dhënat. Këto formularë i vendosëm edhe në ueb-faqen.
Gijotina rregulluese. Do të kishte qenë më mirë këtë ta pagëzojmë reformë
rregulluese. Vallë a e dini se çka konstatuam në fazën e parë? Konstatuam se në
Ministrinë e ekonomisë regjistrimi i parë i rregullativës është nga të gjitha lëmitë: 583
ligje, akte nënligjore, vendime e kështu me radhë. Këto ishin shtatë libra mjaft të
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trasha. Kishim madje edhe dispozita nga RSFJ. Tani, faza e dytë është në drejtim të
analizës. Kjo është nevoja për shlyerje, reduktim. Kjo poashtu është edhe reformë
kundër korrupsionit. Me këtë zvogëlohet nevoja që të paraqitet dikush ose dikush të
kërkojë ryshfet. Masat sistemore të parandalimit, para se të paraqitet korrupsioni janë
poentat kryesore të reformës sonë. Poqese krijoni nevojë që personi afarist të ketë
kontakt personal me administratën, ju e krijoni edhe mundësinë për korrupsion. Kjo
duhet të sjellët në minimum. Vetëm kjo është e nevojshme. Të gjitha ministritë në
kuadër të sektorëve të tyre në mënyrë sistematike duhet të bëjnë analizë për
parandalimin e korrupsionit.
Çështja e dytë është heqja dorë nga të gjitha të drejtat diskrecionale. Me Ligjin
për lëndë të para minerale, me Ligjin për koncesione, gjithashtu shkohet në këtë
parim. Procedura e standardizuar në mënyrë maksimale pa kurrfarë të drejta
diskrecionale. Të mos lëmë asgjë në vetëdijen dhe të drejtën diskrecionale të
individit.
Më tej, përforcimi i institucioneve të kontrollit dhe të mbikëqyrjes. Tani shkojmë
me një ligj të ri për Inspektoratin shtetëror të tregut. Krahas ligjit, nevojiten edhe
kapacitete personale, nevojitet pajisje informatike e cila do ta lidhë sistemin me
sisteme tjera dhe do ta bëjë funksional nga aspekti i përcaktimit të dukurive eventuale
të korrupsionit.
E katërta, ka të bëjë me dhënien e llogarisë nga ana e organeve të mbikëqyrjes
për atë se çka është bërë dhe si është bërë ajo.
Si Ministri, vlerësojmë se këto janë tre shtyllat që janë më të rëndësishme dhe në
të cilat punojmë. Ekziston sistemi i vlerësimit të nëpunësve shtetëror i cili
funksionon. Tani i bëjmë formularë të për vitin e kaluar, kemi Kod për nëpunës
shtetëror, kemi mekanizma që funksionojnë, ligje të cilat, në njëfarë mënyre, sjelljen
e individit mund ta sanksionojnë ose ta shpërblejnë. Ne jemi në procesin e ndryshimit
të ligjeve për shkak të programit nacional për afrimin ndaj legjislativës së BE.

Mirjana Dimovska, kryetare e Komisionit shtetëror për pengim të
korrupsionit
Do të bëjmë një analogji midis tezës të cilën e nxori zonja Cvetanovska në lidhje
me atë se çka kërkon Evropa nga ne dhe se atë duhet ta bëjmë për vetveten. Them
analogji me qasjen në formë fushate ndaj asocimit tonë në BE. Mendojmë se dikush
na shtyn që të bëjmë diçka, dhe këtë e përjetojmë si presion. Ky është botëkuptimi i
ndryshimeve të nevojshme dhe si klimë shoqërore jemi të detyruar të punojmë në
këtë.
Do të komentoj dy momente.
Kodet etike përmbajnë një dobësi, sipas mendimit tim, ato janë të shkëlqyeshëm
si orientues etik, mirëpo poqese nuk ndërlidhen me veprimin që do të vijonte, poqese
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nuk respektohen ato parime, çfarë pasoja sjell. Atëherë, mbetet vetëm arbitrariteti dhe
shkalla e efikasitetit të jetë me shumë dallime dhe jo konsekuente.
Unë dëshiroj të komentoj një problem tjetër, e kjo është administrata publike dhe
ndikesat politike. Unë nuk shoh problem poqese politika do të thotë zbatim me
vetëdije të strategjisë së caktuar drejt një qëllimi të përcaktuar i cili është legjitim.
Unë më shumë qëndrimin do ta kisha përcaktuar si ndikesa partiake. Unë ndikesat
partiake i ndaj nga ato politike. Duhet të kthehemi një hap prapa, dhe të shohim se si
rekrutohet kuadri në administratën. Poqese këtu kemi një ndikesë të theksuar partiake,
para së gjithash në caktimin e kuadrit udhëheqës në administratën publike, është e
panatyrshme të presim se ato menjëherë të harrojnë se prej ku vijnë. Vallë mos i
harruam kriteret kushtetuese për të cilat u debatua aq shume, mos e harruam
kompetencën dhe profesionalitetin? Poqese këtë e relativizojmë nëpërmjet
procedurave dhe nëpërmjet kuadrit, do të kisha thënë nëpërmjet parimeve të
shëndosha për punë të mirë, kjo do të thotë se relativizojmë normë, relativizojmë
dispozitë, krijojmë teren për zhvillimin e korrupsionit. Në të kundërtën vlen
pikëpamja personale, vlen direktiva e shtatmadhorisë. Ne nuk guxojmë të ikim nga
analiza e shkaqeve

Transparencë – Zero korrupsion

93

ZERO tolerancë për korrupsionin

Ekspoze e pjesëmarrësve në tavolinën e rrumbullakët të mbajtur
më 04.04.2007- Sektori politik dhe civil

Boris Kondarko, LSDM
Përshëndetje dhe përkrahje për pjesëmarrësit dhe organizatorët e tribunës, me çka
kontribuohet për rritjen e vetëdijes në luftën kundër korrupsionit. Është e zakonshme
që për tema të këtilla përparësi tu jepet përfaqësuesve të partive në pushtet, por
sidoqoftë, do të kemi mundësi që edhe ata ti dëgjojmë. Edhe kjo iniciativë, edhe të
gjitha përpjekjet që bëhen në këtë drejtim e meritojnë përkrahjen e plotë të të gjithë
neve si parti politike.
Ajo që është karakteristike për këtë periudhë në RM, që shpeshherë dimë ti
përdorim edhe në politikën ditore, është krahasimi se ku gjendet sot RM në luftën
kundër korrupsionit dhe sa ka sukses në këtë luftë. Maqedonia ende gjendet në vendin
e 105-të. Edhe përkundër përkrahjes, edhe përkundër të gjitha atyre përpjekjeve
deklarative dhe me qëllime marketingu që i bën qeveria e re për çrrënjosjen e
korrupsionit, megjithatë ata që janë meritor ta vlerësojnë këtë dhe ata që mund ta
ndjejnë shohin se nuk mund të shkëputemi nga vendi i 105-të. U pajtuam se
korrupsioni ekziston gjithkund, madje edhe në shtetet shumë më të zhvilluara. Por
lufta nuk është në atë që të kemi sukses të tregojmë se jemi ithtarë, por qëndron në
faktin se sa në mënyrë efektive kemi arritur rezultate. Rezultatet jo vetëm që
mungojnë, por puna përkeqësohet. Me të vërtetë brengos ajo që e tha profesori
Ivanov, i cili ka ditur të jetë kritik i ashpër edhe të qeverive paraprake pikërisht në
lidhje me këtë temë. Për fat të keq, nuk dëgjuam asgjë më të mirë dhe asgjë më
optimiste edhe për ardhmërinë.
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Lufta kundër korrupsioni është zbulim i vazhdueshëm i kriminalitetit dhe i
veprimeve të paligjshme. Nuk mund të lëvdohet dikush me atë që janë zbuluar
doganierë ose policë të korruptuar për dhjetë- njëzet euro. Kjo gjithsesi është për tu
përshëndetur, por aty është vetëm fillimi. Por zinxhiri është tjetërfare. Ku janë krye
shefat dhe shefat e tyre? Nivelet më të larta të pushtetit, shefat e tyre, urdhërdhënësit e
tyre? Diçka e tillë deri tani në Maqedoni nuk ka ndodhur.
Domethënë, pas 5 korrikut nuk mund të konsiderohet se korrupsioni është
zhdukur. Për fat të keq ky është problem i cili ekziston edhe më tej. Problem për të
cilin, së paku tani për tani nuk shohim zgjidhje edhe përkundër përpjekjeve të
fuqishme në formë marketingu, do të kisha thënë, dhe i ka të gjitha mjetet e
institucioneve që të luftojë kundër korrupsionit. Kam përshtypje se pushteti në këtë
periudhë duke dëshiruar të tregojë se përmbush një segment të programit të tij
parazgjedhor, se përmbush një nga njëqind hapat, me shembuj të këtillë selektiv të
marketingut mendon se e ka kryer punën dhe se njëherë përgjithmonë kjo çështje
është zgjidhur. Unë thash, korrupsioni është luftë dhe zbulim i vazhdueshëm. Duhet të
shtohet shkalla e efikasitetit të zbulimit dhe të përmirësohen rezultatet. Ky është
prioritet i përhershëm.
Nuk mund pushteti ti marrë meritat se ky është pushteti më i suksesshëm i cili e
ka çrrënjosur korrupsionin. Do të ishte mirë të kishte qenë kështu dhe ne do të
dëshironim të jepnim përkrahje për këtë. Të respektohen ligjet nga të gjithë në
mënyrë të barabartë, dhe jo të ketë sjellje selektive, etiketim dhe diskreditim të
individëve. Sjellja e llojit “kadiu të akuzon, kadiu të gjykon”, është e papranueshme
për një shtet demokratik, i cili pretendon ti përmbushë standardet evropiane.
Pas ardhjes në pushtet ekziston një drojë e caktuar që të flitet hapur për anomalitë
në shoqërinë dhe për korrupsionin. Pushteti është ai i cili gjithmonë do të diskutohet,
për shkak se te pushteti qëndron numri më i madh i rreziqeve dhe mundësive për
paraqitjen e korrupsionit dhe të kriminalitetit. Por edhe te pushteti ekzistojnë të gjitha
mekanizmat ligjore për zbulimin, pengimin dhe sanksionimin e këtyre dukurive
negative. Un ë do të kisha dëshiruar të shoh nëse pushteti është i gatshëm që të
ballafaqohet në mënyrë të vërtetë me këto probleme. Ashtu siç u shfaq edhe në këtë
prezantim të shpenzimeve financiare për fushatat zgjedhore. Gjithsesi ne iu besojmë
rezultateve që janë fituar duke pasur parasysh mundësitë për grumbullimin dhe
arritjen deri te këto rezultate.
Kemi një situatë gjatë zgjedhjeve – të përcjellim një fushatë jashtëzakonisht
agresive të partisë tani në pushtet, e cila e dimë se sa kushton, fushatë e realizuar në
mediat elektronike dhe të shtypura. Tani nga fjalët të kalojmë në vepra. Vallë a është i
aftë pushteti ta ndëshkojë veten? Dhe çfarë sanksione do të aplikojë kundër vetes? Për
opozitën është më lehtë poqese dëshmohet një gjë e tillë. Pozitës i qëndrojnë në
dispozicion të gjitha mekanizmat e pushtetit. Vallë a është pushteti i përgatitur ta bëjë
këtë, për shkak se do ta demistifikojë vetveten? Jo vetëm që nuk është i përgatitur,
por, përkundrazi, edhe pas zgjedhjeve vazhdon me avazet e njëjta. Ne e dimë mirë se
çka ndodhte gjatë promovimit të fushatës njëqind ditë të qeverisë. Ne e dimë se çfarë
shpenzime u bënë për këtë. Unë supozoj se do të vijë koha kur shpenzimet e bëra do
të grumbullohen, kur me më pak drojë do të flitet për veprimet e paligjshme që i bën
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pushteti aktual. Pushteti gjithmonë mund të gjejë arsyetime, por nuk e di se sa ato
mund ti aplikojë për vete. Pushteti nuk është ai i cili në pres-konferencat duhet të
nxjerrë dëshmi kundër dikujt. Për këtë ka institucione. MPB nuk është institucioni i
cili duhet të vlerësojë nëse dëshmitë mund të rrëzohen apo nuk mund të rrëzohen. Me
sjelljen e vet pushteti mbjell frikë.
Mendoj se këto tendenca janë më brengosëse, madje edhe nga vetë korrupsioni.
Këto janë tendenca të cilat përhapin absolutizëm dhe drojë, gjë e cila është e
palejueshme për një shtet i cili e ka statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian.
Kishim një megaskandal rreth termo elektrocentralit Negotinë- për marrëveshje
të drejtpërdrejtë për blerjen e mazutit në lartësi prej 20 milionë euro. Ne flasim,
ndërsa pushteti na i shpërlan sytë me disa, thënë kushtimisht, peshq të vegjël edhe pse
edhe për ato ligji duhet të vlejë. Askush në RM nuk flet për njëzet milionë eurot e
arritura me marrëveshje të drejtpërdrejtë për TEC Negotinë. A kishte raste të njëjta e
të ngjashme edhe para 5 korrikut të vitit kaluar?
Nënkuptohet se dallimi është tejet i madh.
Kemi raste të ngjashme në shëndetësi, fushata të ngjashme si njëqind ditë qeveri
me fushata për kartela pagimi. Kemi nepotizëm, për të cilin pas ndërrimit të pushtetit,
nuk flet më askush. Shpiken terme të reja të llojit koncentrimi i fuqisë dhe çdo gjë
mbetet me kaq. Aplikohen masa të ndryshme dhe kjo nuk është mirë. Nuk ka luftë me
korrupsionin. Kishim situata kur ky pushtet në vend që të jep një impuls plotësues dhe
ta stimulojë luftën kundër korrupsionit, e bëri pikërisht të kundërtën. Ky është rasti
me ndryshimet në Ligjin për pengimin e korrupsionit me statusin e anëtarëve të
komisionit të ri për antikorrupsion. Në momentin e fundit, vetëm dy ditë para se të
votohet Ligji në Kuvend, Ministri i drejtësisë e ndërron mendimin dhe nga statusi
profesional, për të cilin partia e tanishme në pushtet u angazhua kur ishte në opozitë, e
bën statusin joprofesional të këtyre anëtarëve. Nënkuptohet se anëtarët nuk kanë
kurrfarë pjese dhe kurrfarë faji në këtë. Për këtë është fajtor propozuesi i ndryshimeve
të ligjit. Në vend që Qeveria ta përforcojë pozitën e saj, ajo i shkel përpjekjet dhe
premtimet për të cilat është angazhuar kur ka qenë opozitë. Ne shumë lehtë mund të
nxjerrim konkluza dhe krahasime nga kjo sjellje.
Do të theksoj vetëm edhe një shembull. Në procedurë Kuvendore është Ligji i ri
për prokurori publike dhe për këshillin e prokurorëve publik. Ekziston një përshtypje
e përgjithshme se Qeveria edhe nëpërmjet këtij ligji dëshiron të krijojë hapësirë dhe
mekanizma për të pasur ndikesë dhe të dominojë nëpërmjet këtij organi shtetëror dhe
ta zbatojë politikën e vet. Në vend që ti jepet pavarësi më e madhe këtij organi
shtetëror, bëhet pikërisht e kundërta. Imponohet mbi të tjerët me ingerencat e tij, dhe i
mundësohet të dominojë mbi organet tjera shtetërore të cilat kanë kompetenca të veta
kushtetuese dhe ligjore. Ndërkohë, arriti edhe mendimi i Komisionit Venecian që
është pjesë e Këshillit të Evropës, mendim i pavarur me vërejtje të njëjta ose të
ngjashme që i kemi edhe ne nga opozita. Domethënë, kemi probleme me gjyqësinë.
Kemi vendime problematike, mirëpo është mirë që tabu temat të diskutohen dhe të
fillojnë të komentohen. Ashtu siç të gjithë bartësit e funksioneve publike janë të
nënshtruar për komente dhe kritika publike, njëlloj duhet tu nënshtrohen edhe
përfaqësuesit e pushtetit të tretë.
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Kemi vendime problematike në Gjyqësinë për të cilat kryetari i qeverisë thotë se
është i habitur, për të cilat thotë se Ministria e drejtësisë do të ndërmerr masa që ti
kontrollojë dhe ti sanksionojë lëshimet eventuale. Kjo është presion i drejtpërdrejtë
politik mbi gjyqësinë.
Në fund, një fjali të cilën e lexova në një pjesë të këtyre dokumenteve. Fjalia e
drejtorit ekzekutiv të Transparensi Interneshënëll, Dejvid Nusbaum. Ai thotë se
vetëkënaqësia është miku më i mirë i korrupsionit. Ky definicion është shembull
klasik për atë se çka ndodh me këtë pushtet të tanishëm. Prandaj, poqese ekziston
vullnet politik, do të kisha apeluar që këto gjëra të sqarohen deri në fund dhe jo vetëm
të bëhet marketing. Shembulli me mafinë urbane – pushteti mendon se me disa dalje
në terren do ta zgjidhë kaosin me mafinë urbane. Çdo gjë mbetet në fillim, asgjë nuk
është zgjidhur.

Darko Aleksov, Asociacioni qytetar Most
Gjatë viteve të kaluara dëgjuam shumë fjalë siç janë: lufta kundër korrupsionit,
etika, morali, parime, ndershmëri, përgjegjësi, transparencë dhe një varg fjalë të tjera.
Unë do të flas për dy temat e parashtruara. Së pari në pjesën e shoqërisë civile.
Fillimisht, nuk hyj në shkaqet, por ne e lëmë Maqedoninë pa “uoçdog” (watchdog)
kundër korrupsionit, në njërin nga momentet më kruciale për shtetin. Problem tejet i
madh. Dëshiroj t’ju lus që të mos e gjeneralizojmë shoqërinë civile, sektorin qytetar.
Nuk janë në të njëjtin nivel ato organizata të cilat merren me përgatitjen e recetave
për amvisëri me ato organizata të cilat bartin përgjegjësi të madhe dhe kërkojnë
llogari dhënie dhe transparencë nga institucionet e sistemit dhe nga partitë politike,
nënkuptohet. Pavarësia është çështja e parë dhe themelore të cilën duhet ta iniciojmë
sot. Ajo ka të bëjë drejtpërdrejtë me një grup të caktuar të ligjeve që ndikojnë në
punën tonë. Në këtë moment ne jemi të pavarur nga shteti por të varur nga donatorët.
Sektori tetë vjet përpiqet nga pushtetet e ndryshme të bëjnë ndryshime të Ligjit për
shoqatat e qytetarëve, në pjesën në të cilën përpiqemi që ta fitojmë të drejtën të jemi
të financuar nga qytetarët dhe nga ato të cilët do ti ndajnë vlerat për shkak të të cilave
ne ekzistojmë. Kjo është përgjigja pse themelohen organizatat qytetare. Bashkësia
ndërkombëtare tani për tani ka interesim, por nuk dihet se çka do të ndodhë më tej.
Poqese nuk e ndryshojmë ligjin, të gjithë do ta vëmë çelësin dhe do të punojmë në
mënyrë vullnetare.
Përderisa nuk e vendosim konceptin e publik benefit organizatave të cilat nuk do
të jenë të ngarkuara me tatime. Poqese fillojmë të mendojmë si organizata të cilat
duhet të paguajnë TVSh dhe tatim personal, atëherë do të na rrotullohet koka. Unë
garantoj se edhe shumë kompani më të fuqishme nuk paguajnë kaq. Këto janë
investime të drejtpërdrejta të huaja. Paratë që i marrim ne unë i llogaris të këtilla, për
shkak se këto janë donacione, me ndihmën e të cilave në shtet punësohen njerëz të ri
dhe arrihet një ndryshim i caktuar. Këto ndryshime edhe shihen.
Domethënë, pas pesëmbëdhjetë vitesh u bë një kod zgjedhor në pjesën e
financimit të fushatave zgjedhore. Së pari, në mënyrë drastike u zvogëluan dënimet,
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ne i vijuam rekomandimet dhe bëmë përpjekje që të rritet limiti i mjeteve të lejuara
për fushatën zgjedhore, me qëllim që të pengohet korrupsioni. Në këto zgjedhje
revizori shtetëror detektoi një diskrepancë tek një parti politike prej 2.1 milionë euro
në pjesën e çmimit real të tregut të prodhimit të cilin një shtëpi e caktuar e ka dërguar
me atë që realisht është faturuar. Te një parti tjetër- 2.6 milionë euro. Ne flasim se
fushatat kanë kushtuar mbi dy milionë euro? Fushatat kanë kushtuar mbi katër
milionë euro. Njëra nga këto pari si donacione paraqet 250.000 euro me emër dhe
mbiemër të njerëzve të cilët i kanë dhënë paratë, ndërsa Ministria e drejtësisë të
njëjtat donacione i paraqet me shumën 1.270.000 euro. Nuk dihet prej ku kanë ardhur
paratë. Më duhet të theksoj se KShZ për herë të parë solli një konkluzë se do të
iniciohet procedura kundër organizatorëve të fushatave. Do të shohim se çka do të
ndodhë deri në fund për shkak se edhe ne jemi të interesuar për këtë proces.
Nëse shkojmë pak më thellë te partitë politike, do të shohim se ku gjenerohen të
gjitha problemet. Një analizë interne që e kemi bërë tregon se 40% të njerëzve që
ishin të dominuar në listat e kandidatëve nuk jetojnë dhe nuk janë të lindur në rajonin
ku kanë qenë të kandiduar. Në kontekstin e udhëheqjes së centralizuar dhe në
procesin e vendimmarrjes, më tregoni një parti politike e cila në maj ka botuar raport
të pavarur revizori për punën e saj financiare për vitin paraprak. Organizatat
joqeveritare këtë e bëjnë. Ky është obligimi ynë i kontraktuar në marrëveshje me
donatorin. Revizori i cili do ta zgjedhë donatorin duhet të sheh se ku janë shpenzuar
paratë. Etika, morali dhe parimet janë të luhatura thellë në konceptet brenda partiake.
Profilizimi i sektorit është parakushti themelor për të pasur luftë efikase kundër
korrupsionit dhe kriminalitetit. Asociacioni Most nuk e vëzhgon financimin e
fushatave elektorale, për shkak se deri tani kishte organizatë e cila duhej ta bënte këtë.
Most është i interesuar për procedurën dhe për ligjshmërinë e procesit. Poqese
çdokush jep kontribut në pjesën e vet, do të jemi tejet efikas. Por megjithatë poqese
procedurat rrumbullakohen deri në fund, mendoj për procedurat të iniciuara nga
KShZ, do të jenë sinjal pozitiv edhe pse dënimet janë qesharake. Patjetër duhet të
unifikohet ndonjë standard për të pasur prezantim të argumentuar të informacioneve.

Ljubica Ruben, Akcioner 2001
Pajtohem se varfëria nuk është shkak për korrupsionin, mirëpo me siguri
korrupsioni mund ta sjellë varfërinë. Korrupsioni me emrin e vërtetë është të gënjyerit
dhe të vjedhuri e popullit. Qytetarët me sa duket nuk janë të përgatitur, vite me radhë
që korrupsionin ta shohin si kriminalitet. Poqese tani nuk e kyçim dritën e kuqe dhe
poqese nuk mobilizohen qytetarët, mendoj se nuk kemi shpëtim. Çmimi i parave që
janë dhënë për korrupsion është saktësisht i kalkuluar me çmimin përfundimtar të
prodhimit ose të shërbimit. Të dëmtuar janë vetëm qytetarët nëpërmjet çmimit
përfundimtar të prodhimit ose të shërbimit. Këtu duhet të orientohen fushatat ndaj
qytetarëve. Nuk ekziston dënim nga ana e bashkësisë për njerëzit që kanë përfituar
kapital në mënyrë joligjore. Problem i drejtpërdrejtë për mosardhjen e investitorëve të
mëdhenj është shkaku që nuk mund ta bëjnë konstruksionin financiar të investimit,
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për shkak se nuk mund të parashikojnë se sa ryshfet do tu kërkohet. Në të gjitha
nivelet atyre iu kërkohet korrupsion. I tërë denacionalizimi qëndron mbi korrupsionin.
Pronarët paguajnë për tërë rrethin e përfshirë derisa të realizohet kthimi i pronës. Unë
këtë e shoh personalisht nëpërmjet punës që e bëj.

Mirçe Adamçevski, Kryetar i Këshilli për radiodifuzion
Do të jem falso modest poqese nuk them se të dhënat të cilat i grumbulloi
Këshilli për radiodifuzion kontribuuan për këto rezultate të cilat i pamë sot. Përbërja e
re e Këshillit e cila filloi të punojë në fillim të majit kishte një sfidë të madhe me
monitorimin e zgjedhjeve. Kishte një vendim në të cilin kishte një dispozitë që gjithë
mediat elektronike të dërgojnë çmimin e kostos sipas të cilit do ti ofrojnë shërbimet e
tyre për fushatën elektorale. Ky obligim nuk qëndron në asnjë ligj. Madje, disa nga
mediat thirreshin në këtë. Tani ky është obligim që është i imponuar nëpërmjet
Kuvendit. Ky është monitorimi i parë i këtij lloji në sajë të të cilit arritëm në rezultate
befasuese. Dallime tejet të mëdha. Rreth monitorimit nuk patëm probleme., Të dhënat
u matën deri në sekonda dhe mandej iu dërguan KShZ, EShR, KShPK dhe
Transparencës. Dëshiroj të them se kishim një bashkëpunim tejet korrekt me të gjitha
këto organizata dhe mendoj se edhe më tej duhet të vazhdojë bashkëpunimi i këtillë
lidhur me monitorimin e fushatave. Por, tani më paraqitet një rrezik. Bëhen përpjekje
për shpërbërje të Këshillit, përkatësisht ai të mos ekzistojë si trup i pavarur
rregullator, i krijuar në sajë të ligjit i cili është përgatitur tre vjet dhe është miratuar
nga Komisioni Evropian. Qeveria ka ndërmend që deri në maj ta vë këtë ligj në
Kuvend. Kjo do të thotë mbikëqyrje mbi mediat elektronike të ketë Ministria e
transportit dhe e lidhjeve dhe agjencia e re e cila do të pagëzohet si Agjenci për
telekomunikacione, radiodifuzion dhe posta. Arsyetimi është se nuk ka pasur
efikasitet. Poqese bashkohen në një trup, do të kishin qenë më efikas. E unë ju
propozoj që për rritjen e efikasitetit ti vënë edhe gjykatat për shkak se ka shumë
konteste, atje do të kenë mbikëqyrje dhe ndoshta do të jenë më efikas. Kjo është një
punë shumë serioze që përgatitet, dhe më besoni, në këtë mënyrë këto trupa do të jenë
tërësisht të varur. Anëtarë të ri të trupit të ri do të jenë pesë vetë në komisionin i cili
drejtpërdrejtë do të propozohet nga Kuvendi i RM dhe drejtor ekzekutiv i cili nga
këto pesë vetë do të zgjedhet në sajë të konkursit.
Përbërja e tanishme e Këshillit është e zgjedhur në sajë të propozimeve të
propozuesve të autorizuar. Nga një anëtar propozojnë shoqata e gazetarëve e RM,
AShAM, Konferenca intern-universitare e tre universiteteve, ndërsa tre anëtarë
propozohen nga parlamenti. Nga nëntë anëtarë, tre thënë kushtimisht, janë partiak.
Përmbajtja në shpërndarjen nuk do të rregullohet. Unë do të angazhohem për
ndryshime ligjore nëpërmjet të cilave do të zvogëlohen burimet e korrupsionit, e ky
është propozimi për shlyerjen e programit të paguar politik. Ekzistojnë shumë vende
evropiane në të cilat aspak nuk ka program të paguar politik. Ka program të
obligueshëm politik, i cili është pa pagesë. Transmetohet në një termin të përcaktuar
për të gjitha partitë dhe realizohet në servisin publik. Me këtë u jepet trajtim i
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barabartë të gjithë pjesëmarrësve në zgjedhje. Në vendin tonë kemi formë të tillë për
shkak se mediat janë një gjë që kushton shumë dhe ato mendojnë se koha e
zgjedhjeve është kohë kur duhet të fitohen para. Mënyra në të cilën fitohet është e
ndryshme. Mendoj se është i mirë propozimi me qëllim të mënjanimit të një burimi të
korrupsionit poqese bëhet ndryshimi në ligjin dhe shlyhet reklamimi i paguar politik.

Zoja Andreeva- Trajkova, PRSD
Unë do të flas konkretisht për aktivitetet e partisë sonë. Që nga vetë formimi,
qëllimi ishte që në skenën politike të paraqitet një parti e re, e majtë socialdemokrate,
e cila do të angazhohet për ngritjen e standardeve në politikë nëpërmjet punës
transparente dhe të hapët. Kjo nënkupton transparencë të punës financiare, por edhe
të zhvillimit të fushatës zgjedhore. Në Veb faqen e partisë sonë, gjatë kohës së
zgjedhjeve por edhe tani, ishin publikuar të gjithë donatorët dhe lartësia e mjeteve me
të cilat financohej partia jonë. Sa u përket analizave konkrete, që i publikoi
organizata juaj, shihet se PRSD u përcaktua për një fushatë politike jo agresive.
Shpërndanim material propagandistik dhe kishin takime të drejtpërdrejta me qytetarët.
Është interesante ideja për ndërprerjen e programit të paguar politik. Kur miratohej
Kodi zgjedhor,angazhoheshim që një pjesë e mjeteve të deponohen tri herë më
shumë, e pastaj shteti të kthejë tri herë më pak mjete. Ndoshta duhet të ndryshohet
edhe ai nen sepse nxit korrupsionin. Veprat e kësaj qeverie shihen. Punojmë me
transparencë dhe kemi rezultate. Duhet të bëhet e qartë se politikanët u shërbejnë
qytetarëve. Me këtë do ta forcojmë demokracinë. E përkrahim këtë fushatë dhe
Deklaratën.

Neda Korunovska, FIOOM (FISHHM)
FIOОМ kaherë merret me termin ose fenomenin e korrupsionit dhe orvatet që ta
përkrahë këtë iniciativë nga ana e sektorit civil, nëpërmjet së cilës do t’i kontribuohet
parandalimit dhe çrrënjosjes. Në kohë të fundit mundohemi që t’i zbulojmë ata zona
të hirta në sistemin ligjor, të cilat mundësojnë paraqitjen e veprimeve të këtilla
kriminale. Sigurisht që financimi i partive politike është njëra prej tyre. Ligji për
financimin e partive politike e përjashton financimin gjatë zgjedhjeve, njëlloj si edhe
Kodi zgjedhor, i cili këtë çështje e rregulloi vetëm me katër nene ose e la të
parregulluar. Dua të shtroj një pyetje. Edhe pse nuk jemi partnerë-sparing me
politikanët, megjithatë si përfaqësuese e sektorit civil, pyetem se si do të ndjehesha
unë po të isha e pranishme në një tryezë të këtillë të rrumbullakët, si përfaqësuese e
FIOOM-it, dhe institucionet shtetërore të paraqitnin raport, ku shihet se kemi
shpenzuar shumë më tepër se sa që kemi prezantuar. Flasim për katër milionë euro të
shpenzuar për dy-tre muaj. Ndoshta vetëm ne kemi buxhet vjetor me një shumë të
tillë. Duhet të gjithë të pranishmit të kuptojmë se me sa mjete dhe kapacitete
disponojnë partitë politike dhe çfarë kundërshtarë dhe kontrollues jemi ne si sektor
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civil. Vallë, e konfirmuan këtë heshtazi partitë politike të pranishme këtu. Me të
vërtetë më vjen keq që nuk ndjehen të thirrur që të thonë nja dy fjalë. Në demokraci
normale çdo parti politike do të dëshironte menjëherë të veçohet nga ata individë të
cilët kanë marrë pjesë në zhvillimin e fushatës ose në punën financiare, e cila ka pasur
aq parregullsi. Shpresoj se do të kuptojnë që ata nuk mund të sillen me aq
papërgjegjësi ndaj votuesve të vet.

Vlladimir Georgiev, Sekretariati i KSHPK (DKSK)
KSHPK krahas kompetencave ligjore , në programin e vet, parashikoi edhe
përcaktimin e metodologjisë së shpenzimit të mjeteve. Raportet, edhe i yni edhe ky
këtu, edhe raporti revizor shtetëror edhe ai i Transparencës, dallojnë në nuanca . Për
këtë raport nuk kishte kurrfarë reagimesh nga mediumet , që ndodh për herë të parë,
do të thotë se jemi në rrugë të mbarë me këta aktivitete. Pjesa e financimit të fushatës
duhet patjetër të rregullohet , çmimet dhe shërbimet në Kodin zgjedhor ose të ketë
ligj të ri për financimin e fushatave zgjedhore.
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Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e mbajtur më
25.04.2007 – Furnizime publike

Doc. D-r. Sllagjana Taseva, lidere e projektit
Ju falënderoj që sot vendosët të ndani një pjesë të kohës suaj për të biseduar për
disa tema që janë të lidhura me problemin e korrupsionit, përkatësisht zvogëlimit të
mundësive të korrupsionit, që janë pjesë e aktiviteteve tona për projektin Monitorimi i
implementimit të Deklaratës “0” tolerancë për korrupsionin. Qëllimi i kësaj punëtorie
është që të hyjmë më thellë në çështjen e respektimit të ligjeve, pra sundimit të
drejtësisë në RM. Lindja e nevojës dhe respektimi i kodeve etike në sferat ku
ekzistojnë edhe mundësitë për ta paraqitur korrupsionin, qëndrimi ndaj personave të
cilët në momente të caktuara, do të vendosnin ta paraqesin korrupsionin. Këshilli
drejtues i këtij projekti i shqyrtoi pikat dhe obligimet që dalin nga Deklarata. Duhej ti
caktonte pikat e shqyrtimit të sotëm, i cili kishte për qëllim që t’i bashkojë sektorin
publik dhe atë privat. Të gjejmë pika të përbashkëta, aty ku më së shpeshti ndeshen
ato, duke i pasur parasysh këta aspekte. Njëra prej sferave më të dukshme ku
drejtpërsëdrejti hasen sektori publik dhe ai privat, komunikojnë bashkërisht, është
sfera e furnizimeve publike. Sektori publik, si furnizues (blerës) dhe sektori privat si
ofertues, të përgatiten reciprokisht që t’i tejkalojnë të gjitha pengesat me zbatim të
plotë të ligjeve. Ndeshen drejtpërdrejtë me sjelljen etike dhe jo etike të të punësuarve
në të dy sektorët. Dhe, shpeshherë nevojitet që të paraqiten rastet e korrupsionit.
Pjesë të rëndësishme të Deklaratës janë sektori civil dhe politika, sepse për çdo
gjë që flasim këtu, është përfshirë edhe politika, nga aspekti i ekzistimit të vullnetit
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politik. Sektori civil dhe mediumet, si forum në të cilin mund të diskutohet ose janë të
përfshirë si monitorues të procedurave të furnizimeve më të mëdha publike.

D-r. Borçe Davitkovski, ekspert
Kam kënaqësinë të flas për një materie, e cila zbatohet më shumë në mënyrë
deklarative. Si edhe në shumë punë të tjera që i rregullojmë në shtet, fillojmë praptazi.
Dëshmuam në nxjerrjen e Ligjit për nëpunës shtetërorë , dhe pas kësaj u nxor Kodi
për sjellje etike të nëpunësve shtetërorë. Pastaj filluan të miratohen kode të ndryshme
në sfera të ndryshme. Ato që janë përparësi kryesore për sjelljen e atij që është bartës
i pushtetit, i cili e ka pushtetin, ato i lëmë për në fund, në vend që së pari ato t’i
rregullojmë. Në programin e ri KSHPK, ku mora pjesë edhe unë, u imponua nevoja e
rregullimit të çështjes së miratimit të kodit të ministrave dhe bartësve të funksioneve
të larta. Kodet e miratuara më shumë janë deklarative, nuk ka diçka të fortë ku mund
të kapeni. Kanë karakter të tillë. Pa potencuar sanksionin ose dënimin moral, nëse
nuk respektohet. Ata janë nxjerrë sa për tu nxjerrë. Në 5-6 vitet e fundit nuk ka
kurrfarë reagimi për shkeljen e kodeve. Dënimi moral është më qenësor edhe nga ai
gjyqësor. Ata duhet të kenë jehonë më të madhe në publik. Ata janë bërë të atilla që
nuk mund të thirreni as në përgjegjësinë morale. Shohim se si i shkelin ata norma
nëpunësit shtetërorë, ku dënimi moral duhet të dominojë, por kjo mungon.
Në minutat vijuese do t’i theksoja segmentet për bartësit e funksioneve publike,
që duhet t’i rregullojë. Të dimensionohet rregullativa e kodit etik, nga e cila do të
dilte dënimi nga ana e publikut ose institucioneve, të cilët duhet të vlerësojnë kush
dhe a i përmbahet kodit. Për shembull, kodi anglez për ministrat ka 450 faqe. Cili
është qëllimi që duhet të arrihet me sjelljen etike. Cilëve bartës të funksioneve
publike u dedikohet. Shpesh herë ministrat fshihen prapa vendimit të Qeverisë dhe i
iket përgjegjësisë së tyre sepse thotë: “zbatoj vendimin e qeverisë”. Nëse e merrni
raportin e ministrit me të punësuarit e vet. Thjesht, çfarë do të thotë të ndahet pjesa
profesionale nga ajo politike? Dallimet ndërmjet asaj që është politike dhe asaj
profesionale, të ndahen që t’i iket partizimit. Duhet të rregullohen gjithashtu edhe
këshilltarët. Çfarë bëjnë ata? Si marrin pjesë në krijimin e politikës? Janë të rëndomta
normat të cilat nuk janë të rregulluara, e duhet të rregullohen. Sjellja e tij gjatë
udhëtimit jashtë vendit por edhe brenda vendit. Me sa njerëz duhet të shkojë.? Me
tërë suitën, me bashkëshorten etj. Sjellja e ministrit me mediumet, për shembull. Ose
merr zëdhënës dhe vetëm ai do t’i përcjell qëndrimet ose ai , sipas dëshirës, i
përgjigjet cilit dëshiron. Kjo nuk është e lejueshme. Ata janë të detyruar t’i përgjigjen
çdo gazetari sepse ata e kryejnë punën e tyre. Të rregullohet a do të përgjigjet tërë
qeveria ose zëdhënësi i tyre. Kjo duhet të përshkruhet ndokund.
Mund të zbatojmë përvoja ndërkombëtare dhe t’i adaptojmë. Për shembull,
pranimi i dhuratave. Cila dhuratë është e tij e cila e shtetit etj. Kur shkohet në
udhëtim ku paraqiten ata.? Kjo nuk është e rregulluar. Te ne ekziston funksioni
zëvendësministër. Kjo është për interesa partiake. Sekretari shtetëror caktohet sipas
sistemit Spoills. Transferimi i pushtetit sigurohet me nëpunës të përhershëm, të cilët
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do ta sigurojnë transferimin. Doemos të vihen dispozita të cilat do të thirrin në
përgjegjësi politike për shkak të mosrespektimit të dispozitave të kodit.

Zhivko Temellkovski, ekspert
Shpresoj se do të jap kontribut të vogël meqë tre-katër vjet merrem me këtë
problematikë në MPB. Nëse hiqen të gjitha ditët që nuk punohen, del se çdo të dytën
ditë atje kemi furnizime publike. Furnizimi publik paraqet një përmbledhje
aktivitetesh të cilat i ndërmerr furnizuesi, me qëllim që të sigurojë mallra të caktuara,
shërbime ose të kryej punë të caktuara. Vetë termi furnizues është përcaktuar me
Ligjin e furnizimeve publike. Ata, para së gjithash janë organet e pushtetit shtetëror,
organet e njësive të vetëqeverisjes vendore, pastaj persona të caktuar juridikë të cilët
janë formuar për kënaqjen e nevojave të caktuara në interes publik, ndërmarrjet
publike, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara , shoqatat aksionare etj.
Ofertues është çdo person i vendit ose i huaj i cili jep ofertë. Për rrjedhat e
përgjithshme në shtet, furnizimet publike paraqitnin hallkë kryesore për ndërtimin e
shoqërisë së tregut. Nëpërmjet kryerjes së furnizimeve publike shteti bëhet
pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në treg. Në furnizimet publike shteti duhet t’i respektojë
parimet themelore të ekonomisë së tregut. Sigurim të funksionimit të konkurrencës së
lirë. Nëse kjo nuk respektohet çrregullohen rrjedhat shoqërore-ekonomike të shtetit.
Ose paraqiten dukuri devijuese, ose, quaji- korruptuese.
Me rregullimin ligjor të saj sigurohet një punë krejtësisht publike e furnizimeve
publike. Ligjin e parë të furnizimeve publike e nxorëm në vitin 1998 me disa
ndryshime, ashtu që, në vitin 2002 të kemi tekst të pastruar të këtij ligji. Në përputhje
me këtë Ligj ishin të njohura këto procedura:
- Marrëveshja e drejtpërdrejtë deri në 2600 euro;
- Kërkesa për grumbullimin e ofertave prej 2600 euro deri në 52000 euro;
- Thirrja publike, mbi 52000 euro; dhe
- Thirrja e kufizuar mbi 260 000 euro.
E vetmja procedurë që nuk ishte publike, ishte kërkesa për grumbullimin e
ofertave. Nuk ishte publike në kuptim të hapjes publike të ofertave, ku përfaqësuesit e
autorizuar të ofertuesve mund të marrin pjesë dhe të kenë mundësi t’i evidentojnë
ofertat e konkurrentëve.
Ligji ekzistues për furnizime publike u nxor në mars të vitit 2004. Ka një
ndryshim që u përket furnizimeve elektronike. Me këtë Ligj u futën standarde të
caktuara të përkrahura në praktikën ndërkombëtare. U sigurua publik më i madh
gjatë furnizimeve. Informim i plotë i ofertuesve për nevojat e organeve të shtetit të
cilat kryejnë furnizime. Përgjithësisht, u krijuan mundësi për pjesëmarrje të barabartë
të ofertuesve në treg. Parimi i parë te furnizimet është publiku. Çdo furnizim shpallet
në gazetën zyrtare dhe në veb- faqen e Byrosë së furnizimeve publike. Mjete të
planifikuara dhe të siguruara që në fund të mos mund t’i paguhen ofertuesit. Pas
zgjedhjes së ofertës më të mirë, furnizuesi ka detyrë që t’i paraqitet Ministrisë së
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financave për të marrë pëlqim për lidhjen e marrëveshjes me ofertuesin më të
volitshëm, si dhe vërtetim për mjetet e siguruara financiare. Këta dy akte furnizuesi
ka detyrë që t’ia dorëzojë ofertuesit. Me këtë ofertuesi është i sigurt se paratë
gjenden në llogari dhe e presin atë pas realizimit të ofertës. Pastaj vjen kompetenca e
ofertuesve. Dokumente për bonitetin e kompanisë, përkatësisht mendimi me raportin
për bonitetin, që e jep regjistri qendror. Vërtetim se nuk zhvillohet procedurë
falimentimi ose likuidimi. Vërtetim nga gjykata se nuk është shqiptuar masë ndalimi
për kryerjen e veprimtarisë, vërtetim se janë paguar të gjitha tatimet dhe detyrimet si
dhe aftësia teknike dhe teknologjike e ofertuesve. Pozitë e barabartë e ofertuesve.
Konkurrencë e drejtë, qëndrim jo diskriminues ndaj ofertuesve. Me këtë ligj
mundësohet që të mos ketë dallim sa u përket ofertuesve, a janë të vendit ose të huaj
dhe persona juridikë ose fizikë. Me marrëveshjen për stabilizim dhe shoqërim të vitit
2004, neni 72 thotë që ofertuesit nga UE, nën kushte të njëjta, marrin pjesë me
ofertuesit nga Maqedonia dhe anasjelltas. Pastaj pengimi i pozitës monopoliste të
bartësve të caktuar të furnizimit. Më parë firmat monopoliste vazhdimisht kanë
furnizuar për furnizimet publike. Tani me Ligjin për furnizime publike humbet pozita
e tyre monopoliste.
Parimet e shfrytëzimit ekonomik, efikas dhe racional të mjeteve. Vendosje në dy
nivele. Në përputhje me ligjin, ekziston Komision për ankesa rreth furnizimeve
publike , pranë Qeverisë së RM, e cila vendos rreth ankesave, si dhe mbrojtje
gjyqësore. Ndërkaq, për fat të keq, statistika tregon se shumë pak furnizues vendosin
të ankohen rreth vendimit të Komisionit. Kontrolli i furnizimeve publike sigurohet
nëpërmjet Ministrisë së financave, nëpërmjet revizionit të brendshëm qendror.
Ky ligj i furnizimeve publike i njeh këto procedura::
- Thirrje publike;
- Thirrje e kufizuar (dy faza);;
- Procedurë me furnizim me marrëveshje (procedurë e kufizuar); Saktësisht
janë numëruar rastet se kur mund të zbatohet kjo procedurë – me kërkesë paraprake
në Byronë e furnizimeve publike. Megjithatë, kjo është praktikë e dobët. Nuk janë
përmbushur as kushtet e Ligjit, kurse lejohet.
- Konkurs për hartimin e projektit (ndërtimtari, zgjidhje arkitektonike e të
ngjashme).
- Thirrje e kufizuar për shërbime këshilluese (shërbime intelektuale) dhe
- Furnizime me vlerë të vogël (deri në 3000 euro në nivel vjetor).
Ligji ekzistues nuk është harmonizuar me direktivat evropiane për furnizime
publike sepse koha e miratimit u përputh. Furnizimet publike janë fushë e
përshtatshme për korrupsion. Thuaja se nuk ka vend në botë i cili mund të lavdërohet
se nuk e kanë tronditur skandale të caktuara me furnizimet publike. Përgatitja e
specifikimeve në përputhje me mundësitë e ofertuesit të caktuar. Bashkëpunim i
fshehtë ndërmjet furnizuesit dhe ofertuesit . Shkelja e parimit të besueshmërisë. Të
gjitha të dhënat të jenë të besueshme. Ndikimi ose urdhëresa ndaj anëtarëve të
Komisioni të furnizimeve publike nga personi përgjegjës. Në ligjet tona ekziston
mundësia që i punësuari ta paraqesë presionin që i bëhet nga personi përgjegjës. Në
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furnizimet publike nuk vlen parimi i subordinimit, hierarkisë. Ofertuesit kanë të drejtë
të vijnë dhe të bëjnë këqyrje të tërë dokumentacionit të kompanisë që e ka fituar
tenderin, këqyrje në të gjitha dokumentet.

D-r. Dragolub Arsovski, Revizori kryesor shtetëror
Funksionin që e kryej është udhëheqja e Entit Shtetëror të Revizionit. Institucion
i cili ka shumë pika të përbashkëta me temën e sotme. Organizata juaj joqeveritare
punon dhe ka njohuri të veta, dëshiron të japë kontribut në të gjitha fushat, në tubime
të këtilla të cilat ndihmojnë në pengimin e korrupsionit. Në shtet funksionojnë organe
të shumta rregullatore. Është formuar një strukturë e organeve rregullatore, e cila
duhet të japë kontributin e vet edhe në pjesën e korrupsionit, por është e qartë se nuk
është gjetur ende një mekanizëm i drejtë që, ai sistem rregullatorësh, të vihet në
funksion të pengimit të korrupsionit. Nga aspekti revizor mund të flas për dy lloje
Kodesh në këtë profesion. Të parët janë të lidhur me profesionin e revizorit kurse të
dytët janë të lidhur me vendin e punës revizor. Kodet që janë të lidhura me
profesionin e revizorit janë pjesë të standardeve ndërkombëtare. E përfshijnë
pozicionin e profesionit revizor, rolin e shprehjes së pavarur të mendimit,
pamundësinë që t’iu nënshtrohen sanksioneve për mendimin e shfaqur, dhe në
përputhje me Deklaratën e miratuar të institucioneve ekzekutive të revizorëve në botë
INTOSAI në Limë në vitin 1997. Atë që e bën institucioni ynë lidhur me kodin etik,
përgjithësisht në sistemin financiar- në veb-faqen tonë mund ta shihni kodin e
revizorëve që i përket vendit të punës revizor. Kryesisht përmban tre lloje sjelljesh:
Sjellja ndaj vetvetes, duke u nisur nga mënyra e shprehjes, sjelljes, veshjes etj; sjellja
ndaj kolegëve dhe puna ekipore e cila kryhet në institucion dhe, dimensioni i tretë
është sjellja ndaj klientëve ose sjellja në vendin ku kryhet revizioni. Në këtë kod të
kombinuar janë përfshirë edhe masat e sanksionimit, të cilat kryesisht bazohen në
Ligjin e marrëdhënieve në punë. Në sferën për të cilën flasim sot, kjo është e
domosdoshme. Financat janë sferë që u nënshtrohet vjedhjeve. Për të gjitha ato lloje
të vjedhjeve ekzistojnë edhe lloje të ndryshme të mbrojtjes. Për temën e sotme,
mbrojtja më e mirë është një ligj i qartë, transparent i cili e rregullon këtë materie.
Tani do të përmend disa tregues, shikuar nga aspekti i Entit të Revizionit. Në
vitin 2005 Enti shtetëror i Revizionit bëri revizion në 131 subjekte. Në 107 subjekte
ishte revizioni në vitin 2005 kurse në 15 subjekte ky ishte revizion i bartur nga viti
2004. Te këta 104 subjekte janë dhënë 253 raporte , të cilat mbulojnë 65% të
konsumit publik. Konsumi i buxhetit- rreth 64 miliardë denarë, konsumi nga
vetëqeverisja vendore –rreth 5 miliardë denarë dhe të buxheteve të fondeve – 66
miliardë. Prej gjithsej 146 miliardë denarë, ne gjithsej mbuluam 95 miliardë ose 65%
të konsumit publik. Ne vlerësojmë se kjo përqindje është ende e ulët. Për një
vlerësim të mirë duhet rritur deri në 80 ose 85%. Konsiderojmë se edhe tani kemi
pasqyrë se çka bëhet me paratë e shtetit. Në këto raporte ka 1640 zbulime, më shumë
se 300 zbulime kanë të bëjnë me sferën e furnizimeve publike.
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Janë të klasifikuara varësisht nga pesha. Në 62 raporte nuk janë zhvilluar
procedura për furnizime publike në shumë prej 340 milion denarë. Në 19 raporte nuk
ka plan as regjistër për procedura të furnizimeve publike, procedura të zhvilluara jo
me konsekuencë në 43 raporte, nuk zhvillohen procedura për furnizime publike me
vlerë të ulët në lartësi prej 18.7 milionë denarë, 10 raporte nuk kanë dokumentacion të
veçantë dhe sferë veçanërisht e ndjeshme e furnizimeve publike në pjesën e
shëndetësisë në furnizime grupore nëpërmjet Fondit, për çka nuk ekziston evidencë
për shpërndarje- çfarë është pranuar, çfarë ka në rezerva çfarë është shpërndarë e
kështu me radhë. Parregullsitë e përgjithshme tregojnë se paratë publike shpenzohen
në mënyrë joracionale. Ende është e lartë përqindja, afër 43% i kemi vlerësuar me
mendim negativ. Ajo është kategoria më e rëndë. Ka përmirësime prej viti në vit, por
kjo nuk mjafton. Në vitin paraprak kanë qenë 48% kurse tani 43% me mendim
negativ.
Gjithkund ku paraqitet Enti Shtetëror
është esenciale çështja e
transparencës. Nëse nuk ka transparencë ekziston mundësia e korrupsionit.

Emil Jançevski, Byroja e furnizimeve publike
Përkitazi me referimin e kolegut Temelkovski do të shtoja edhe dy elemente.
Vendosja e furnizimeve publike në planin e furnizimeve publike dhe realizimit të
marrëveshjeve për furnizime publike. Dërgimi i mallit ose shërbimit adekuat i cili nuk
është tenderuar. Për fat të keq, furnizimet publike nuk e kanë vendin që e meritojnë
në RM. Mesatarja e mjeteve për furnizime publike në UE lëviz ndërmjet 10 dhe 15%
nga bruto-prodhimi i vendit, kurse te ne për këtë nuk kemi tregues të saktë. Cilët janë
aleatët në luftën kundër korrupsionit? Përveç institucioneve të përshkruara me ligj,
këtu janë organizatat joqeveritare, mediumet dhe shoqatat e Dhomave. Enti shtetëror
i Revizionit, duke marrë parasysh kompetencat e tij, vepron post festum. Komisioni
për ankesa për furnizimet publike do të duhej, me tërë kapacitetin e vet, të mundësojë
zbatimin e plotë të legjislacionit të furnizimeve publike dhe kështu, me anë të
parandalimit, do të pengohej korrupsioni në furnizimet publike.
Përveç
transparencës, trajtimi i barabartë dhe jodiskriminimi nuk janë zbatuar në mënyrë të
mjaftueshme dhe së këndejmi ka numër të madh ankesash.

Toni Petreski, MASIT
Na vjen mirë që edhe të tjerët bisedojnë në këtë temë. Përderisa revizori ka punë,
ne kemi furnizime të këqija. Ne duhet bashkërisht ta bëjmë programin, strategjinë.
Nëse implementojmë TIK në arsim- nëse atë e bëjmë në mënyrë transparente, do ta
bëjmë sistemin të qartë. Mënyra e nxjerrjes së Ligjit të furnizimeve publike – nxirret
me procedurë të shpejtë. Ne nuk pajtohemi me disa nene në propozimligjin. Ka
rrezik që të shkatërrohet industria e vendit në llogari të kompanive të huaja. Ne duhet
patjetër ta mbrojmë prodhimin e vendit.

Transparencë – Zero korrupsion

107

ZERO tolerancë për korrupsionin

Duam ta zbatojmë teknologjinë TIK e cila është standard ndërkombëtar. TIK
duhet të shfrytëzohet si pilot- projekt nëpërmjet të cilit duhet të bëjmë strategji për
pesë vitet e ardhshme.

Ilmi Selami, Anëtar i KSHPK
A është siguruar mbrojtje e personave të cilët do ta paraqesin korrupsionin? Është
miratuar Ligji për pengimin e korrupsionit, me plotësime në vitin 2004 dhe në vitin
2006. Në nenin 4 alineja 3, me të cilin jepet bazë sigurie se të gjithë qytetarët kanë
mundësi ta paraqesin korrupsionin. Me dispozita të tjera jepet mbrojtje e një rrethi të
ngushtë të personave – personave zyrtarë. Është fjala për nenin 40 alineja 1 dhe 2, ku
thuhet se personi zyrtar prej të cilit kërkohet të veprojë në kundërshtim me ligjin,
është i detyruar që këtë t’ia cek atij që ia ka dhënë urdhrin. Në alinenë 2 thuhet, nëse
edhe pasi ai ia ka cekur, udhëheqësi (eprori) i tij e përsërit urdhëresën, duhet ta
njoftojë eprorin më të lartë dhe Komisionin Shtetëror dhe personi zyrtar për këtë nuk
mund të merret në përgjegjësi. Në nenin 19 alineja 1 thuhet: nuk mund të thirret në
përgjegjësi personi i cili ka paraqitur korrupsionin, i jepet mbrojtje e dëshmitarit dhe i
jepet kompensim po qe se i është shkaktuar çfarëdo dëmi, qoftë për shkak të
deklaratës së dhënë ose dëshmisë. Mbrojtja e dëshmitarëve rregullohet me Ligjin e
Procedurës penale. Kjo gjendet në kreun 19, me nenin 271a dhe 270b.
Mbrojtja e personave të cilët e paraqesin korrupsionin varet nga deklarimet e
vërteta për raste të vërteta. Mbrojtja duhet të jetë e vërtetë dhe reale e jo vetëm
formale dhe deklarative. Ne ende pranojmë parashtresa të shumta të cilat janë
anonime, për shkak të faktit që me identitet , për shkak të fakteve të paraqitura, do t’i
nënshtroheshin rrezikut. Për mbrojtje të suksesshme të personave të cilët e paraqesin
korrupsionin, nevojitet që Qeveria dhe institucionet tjera t’i përkrahin dhe t’i mbrojnë
personat të cilët paraqesin korrupsionin. Në këtë mbrojtje aktivisht duhet të
përfshihen edhe faktorë nga sektori privat.

Tatjana Trajkovska, Sektori për revizion qendror të brendshëm
pranë Ministrisë së Financave
Përvojat tona janë nga pjesa e terrenit, sepse nuk marrim pjesë në përgatitjen e
ligjeve. Ne i kontrollojmë furnizimet publike mbi dy baza. Njëherësh bëjmë
revizionin e brendshëm dhe njëherësh jemi inspektorë të furnizimeve publike, në
përputhje me ligjin e Furnizimeve Publike, në bazë në nenit 103. Shkojmë në terren,
përgatisim raport dhe nëse konstatojmë parregullsi të caktuara , mund të iniciojmë
procedurë – kundërvajtës ose penale ose mundemi raportin përfundimtar t’ia
dërgojmë Prokurorisë Themelore Publike. Konstatimet tona duhet të kenë përkrahje
nga institucionet tjera kompetente- para së gjithash nga Prokuroria Publike. Numri më
i madh i denoncimeve për kundërvajtje u vjetruan për shkak të afatit të shkurtër, në
pajtim me Ligjin e vjetër të vitit 2002, që ishte 1 vjet. U munduam tani që ta
108

www.transparency.org.mk

ZERO tolerancë për korrupsionin

vazhdojmë afatin, që ai të mos jetë një vjet, por efektet ende janë të dobëta. Duhet
vënë theksin tek sanksionet. Kur nëpërmjet kësaj do ta ngremë vetëdijen, pastaj mund
të mendojmë për mekanizma tjerë. Ekzistojnë komisione për furnizimet publike pa
juristë. Diku-diku këta komisione formohen nga njerëz të cilët do të jenë të
dëgjueshëm, pa arsimim adekuat. Duhet të veprojmë në mënyrë institucionale.
Ndoshta më shumë iniciativa të këtilla, të koordinohemi dhe kompetentët këtë ta
realizojnë ose zbatojnë.
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Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e mbajtur më 05.07.2007 –
Rëndësia e masës së konfiskimit në luftën kundër korrupsionit

Doc. D-r. Sllagjana Taseva, lidere e projektit
Në përgatitjen për tryezën e sotme të rrumbullakët, u menduam se cila temë do të
ishte interesante, diçka që është aktuale dhe që ka rëndësi të jashtëzakonshme, kur
flasim për luftën kundër korrupsionit. Diçka, ku janë të inkuadruar të gjitha shtyllat të
cilat i përfshin Deklarata, Zero tolerancë për korrupsionin, si sektori publik ashtu
edhe sektori politik, ashtu edhe sektori privat por edhe të gjithë të tjerët, si sektori
civil ashtu edhe mediumet. Konsideronim se lidhjen do ta gjejmë rishtazi në këtë
temë të jashtëzakonshme, përkatësisht në zbatimin e masës së konfiskimit. Çka do të
thotë kjo kur flasim për luftën kundër korrupsionit?
Prandaj i ftuam ministrin e drejtësisë, nga Ministria e cila i përgatit ndryshimet e
Ligjit për pengimin e korrupsionit por edhe të ligjit i cili më tutje do ta rregullojë
materien për masat e konfiskimit. Pastaj drejtorin e DAP, i cili ka vend të
rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit, kundër krimit financiar dhe ekonomik.
Masat të cilat i ndërmarrin kohëve të fundit për zbulimin e pronave, shqiptimin e
ndëshkimeve të përkohshme – konfiskim dhe për ngrirjen e mëtejshme ose
konfiskimin eventual. KSHPK me rolin e vet të rëndësishëm dhe udhëheqës, është
kënaqësi për ne dhe për të gjithë të tjerët këtu që i kemi edhe faktorët tjerë të cilët
hyjnë në këtë Deklaratë dhe në këta shtylla. Veçanërisht prokurori publik i RM, sepse
Prokuroria duhet të jetë lider në luftën kundër korrupsionit, Avokati publik, të cilët,
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tanimë e shohim, qëndruan në murin e sigurimit të mjeteve të shtetit, por edhe
politikanët të cilët duhet t’i miratojnë vendimet kryesore për miratimin e ligjeve kyç,
kur është fjala për zbatimin e këtyre masave sepse, do të shohim gjatë këtij
prezantimi, këtu preken të drejta të caktuara, e drejta e pronës dhe zbatimi i kufizuar i
këtyre masave.
Unë prezantimin tim e emërova: “Ku shkojnë paratë?” Sepse në fund çdo gjë
përfundon me atë – fitimi i leverdisë pronësore. A është kjo e shprehur në vlerë
materiale, a janë këto para ose diçka tjetër, mund të jetë e parëndësishme, por
gjithsesi është me rëndësi se është fjala për përfitime kriminale dhe për diçka që
dikush e ka fituar në mënyrë ilegale.
Korrupsioni më shpesh financohet me para të gatshme, e ato janë forma të
ryshfetit. Pastaj financohet me transferimin e parave në llogari, pa marrë parasysh a
janë ato llogari në shtetin tonë ose jashtë tij. Gjithashtu mund të financohet në
mënyra më të ndryshme, në formë të dhuratave, në formë të shërbimeve dhe duhet
gjetur mënyrë që e gjithë kjo të ndiqet, të zbulohet, të gjendet, që të mundet nesër
dikujt, me procedurë adekuate, t’i merret ose t’i shqiptohet masa e konfiskimit. Në
trendet më bashkëkohore, në luftën kundër korrupsionit, mbizotëron qëndrimi se
mjeti më efikas në luftën kundër krimit dhe korrupsionit është ndjekja e parave dhe
marrja e përfitimeve kriminale, nga ata që i kanë përfituarën mënyrë kriminale.
Procesi i fshehjes dhe modifikimit të përfitimeve kriminale dhe procesi i
legjitimizmit në përdorimin e tyre të mëtejshëm, quhet larje parash. Ky është njëri
prej definicioneve më të reja , të cilin e pash në njërin prej librave që para do kohe i
publikoi Banka botërore. Por është qenësore se larja e parave është proces, të cilin e
ndërmarrin ata që merren me aktivitet kriminal me qëllim që t’i ruajnë përfitimet
kriminale nga sekuestrimi eventual ose konfiskimi. Pra, qëllimi i larjes së parave
është që të ruhet nga konfiskimi eventual ajo që është përfituar nëpërmjet krimit. Por,
nënkuptohet, janë të domosdoshme mekanizma juridike-institucionale për zbatimin e
masës konfiskim. Kufizimi i mundësive dhe mënyrave për legjitimizmin e profiteve
nga korrupsioni, si brenda në vend ashtu edhe në suaza ndërkombëtare, krijon
mundësi për zvogëlimin e korrupsionit. Po qe se përkufizohet, kemi gjasa që ta
zvogëlojmë korrupsionin sepse nuk do të ketë prej kujt të përkrahet. Në RM larja e
parave është kriminalizuar me nenin 273 të Kodit penal por, gjithashtu, masat e
parandalimit janë rregulluar me Ligjin për pengimin e larjes së parave. Definicioni
tjetër më i thjeshtë për larjen e parave është shndërrimi i parave të zeza në para të
gjelbra. Pse të gjelbra? Sepse për herë të parë ky term është paraqitur në Amerikë, e
atje dollari është i gjelbër. Kështu ka qenë më lehtë shndërrimi i parave të zeza në
para të gjelbra dhe kjo paraqet lëvizje të parave më larg vendit ku janë të ndjeshme
nga sekuestrimi dhe konfiskimi, në sferat ku janë të sigurta.
Ne bisedojmë për përforcimin e sistemit të masave për luftë kundër korrupsionit
dhe larjes së parave ,kurse ende nuk kemi filluar që të implementojmë deri në fund
masa që do të thonë ndarje të kriminelëve nga fitimet kriminale. Motivi kryesor për
ndërmarrjen e veprimeve të ndërlikuara për larje parash, është fakti se pronësia mund
Transparencë – Zero korrupsion

111

ZERO tolerancë për korrupsionin

të shtrojë pyetje për prejardhjen. Pra, nëse disponojmë diçka, mundet dikush, në këtë
rast DAP, të kërkojë këqyrje si, dhe në çfarë mënyre është fituar ajo. Ndonëse tani
kemi edhe dispozitë të ndëshkueshme në KP që mundëson pyetje të tilla, qëllimi i
larësve të parave është që të fshihet prejardhja e pronës, të sigurohen nga sekuestrimi
dhe konfiskimi, të realizohet kontroll mbi ata fitime dhe të ndryshohet forma e tyre.
Pra, të paraqiten në ndonjë formë tjetër. Por, qëllimi më kryesor është shfrytëzimi i
tyre. Ata më tutje të shfrytëzohen për zhvillimin e aktiviteteve kriminale ose për
mbrojtje personale nëpërmjet korrupsionit. Kriminelët sigurojnë mbrojtjen e tyre.
Mbrojtje nga moszbatimi i mekanizmave, mbrojtje nga mosfillimi i procedurës,
mbrojtje nga shmangja e pyetjeve jo të përshtatshme dhe sigurimi aktiviteteve të tyre
të mëtejshme kriminale dhe inkuadrimi në biznese legale dhe sigurimi i pronave dhe
të mirave. Qëllimi i masës së konfiskimit në luftën kundër korrupsionit këtu është
shumë i shprehur kur është fjala për atë se si shfrytëzohen përfitimet kriminale dhe
do të thosha se ky është njëri prej rreziqeve të llogaritura të kriminelëve: një pjesë e
asaj që fitohet me anë të krimit të jepet për të siguruar mbrojtje.
Në numrin më të madh të rasteve, prona ose paratë për të cilat bëhet fjalë, janë
fituar në mënyrë kriminale. Procesi i larjes së parave përbëhet nga tre faza: plasmani,
fshehja dhe integrimi. Ata ekzistojnë atje ku ekziston sistemi i parandalimit dhe
kontrollit, kurse atje ku nuk ekziston sistem i zhvilluar , ky proces është shumë i
shkurtuar , përkatësisht me vetë plasmanin e arrijnë edhe integrimin në sistem. Siç
është rasti me shtetet ku ekziston shkallë e lartë e pagesave të gatshme dhe në shtetet
në të cilat ekziston shkallë e ulët e kontrollit nga ana e institucioneve për punën
financiare dhe jo financiare. Pse është i nevojshëm pengimi i larjes së parave dhe
konfiskimi i përfitimeve kriminale? Sepse mungesa e këtyre masave e shton shkallën
e krimit në një shtet, sepse shfrytëzimi i pakontrolluar i sistemit financiar për këta
qëllime rrezikon edhe institucionet financiare por edhe sistemet në tërësi, në aspektin
financiar. Shfrytëzimi i përfitimeve kriminale për mbrojtje personale nëpërmjet
korrupsionit është rrezik i llogaritur i kriminelëve, i cili mund të rrezikojë sisteme të
tëra ose shtete të tëra. Përkitazi me këtë, çka mund të jetë vepër penale paraprake. Për
çfarë mund të zhvillojmë procedurë për larje parash? Si rezultat i zhvillimit të
procedurës për larje parash, mund të shqiptohet masa konfiskim. Te ne ligjdhënësi ka
pranuar që vepër paraprake për larje parash, mund të jetë çdo vepër ndëshkuese,
përfshirë këtu edhe ata nga grupi i veprave penale korruptuese. Është i mundshëm
edhe fillimi i procedurës për larjen e fitimeve personale kriminale dhe në këto suaza,
shqiptimi i masës konfiskim.
Prej vitit 2004 në KP është vënë masa e konfiskimit. Ne më shumë kishim dofarë
ngatërresash historike nga futja e këtij termi te ligjet te ne. Sepse, kur flitej për
konfiskim, sipas rregullës, mendohej në diçka që është bërë pa të drejtë në periudhën
pas luftës, ku pa të drejtë ishin konfiskuar pronat. Prandaj, jo vetëm në Maqedoni, por
edhe në shtetet tjera të Evropës Juglindore, ishte vështirë të futet ky term në
legjislativë sepse ishte i papranueshëm për qytetarët. Qëndronte një dispozitë në të
cilën thuhej , marrja e pronës së fituar jo legalisht. Tani e kemi masën konfiskim dhe
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flasim për masë e jo për dënim. Kjo është masë e cila mund të shqiptohet edhe atëherë
kur nuk ka përfunduar procedura të ndëshkueshme , për shkak të pengesave të
caktuara faktike ose juridike. Ose nuk është i mundshëm zhvillimi i procedurës penale
kundër personit të caktuar dhe, gjithashtu, prona e konfiskuar mund të kthehet edhe
në shtet tjetër.
Mënyra se si ajo kryhet, mund të jetë konfiskimi i pronës. Pra, të merret ajo që
është fituar me vepër penale , e nuk bën pjesë në grupin e lëndëve për zbatim dhe
marrje. Pastaj, mund të jetë edhe vlerësuese. Nuk është e domosdoshme ta kërkojmë
pikërisht atë që dikush e ka marrë, nëse flasim për korrupsionin, por mund të shohim
diçka që ka vlerë përkatëse. Konfiskimi është i mundshëm edhe deri te personat e
tretë, pra mund të gjendet edhe te dikush tek i cili është lënë që të jetë i siguruar.
Mund të konfiskohet madje edhe prej personave të cilët kanë blerë pronë të caktuar, e
cila është paguar me vlerë jo proporcionale. Masa mund të kryhet edhe prej personave
juridikë. Në zbatimin e kësaj mase, fuqimisht është shënuar në dokumentet
ndërkombëtare, mbrojtja e të drejtave të njeriut. Gjithherë duhet pasur kujdes që deri
në fund të përcaktohet mënyra me të cilën ndonjë person ka fituar diçka, që të mund
të shkohet në zbatimin e kësaj mase. Edhe te ne, në Kushtetutë, është mbrojtur e
drejta e zotërimit të pronës.
Masat paraprake të masës së konfiskimit janë sekuestrimi dhe ngrirja, të cilat më
shpesh bëhen në procedurat paraprake. Për këtë arsye është e domosdoshme që të
jepet përgjigje në pyetjen se a mund të zhvillohet procedurë për larje parash
paralelisht me dëshmimin e ekzistimit të veprës penale të bazuar? Në çfarë kushtesh
dhe si mund të shqiptohet masa sekuestrim dhe ngrirje dhe cilat organe dhe në çfarë
procedure mund të kërkojnë shqiptimin e masës së tillë. Unë do të doja sot t’i nxisë
pak mysafirët tanë nga organet kompetente që ta tregojnë përvojën e tyre se si mund
të bëhet kjo në RM. Gjithashtu një pjesë e problemeve mund të jenë edhe çështjet e
imuniteti dhe çështja e ryshfeteve në bizneset transnacionale, sepse kjo dikur ishte
inkorporuar në marrëveshjet afariste ose të fshehura me ndonjë sekret. Gjithashtu
çështje e rëndësishme është se si të ruhet vlera e pronës që është sekuestruar ose
ngrirë deri në konfiskimin eventual. Sepse, nuk e dimë se si do të përfundojë
procedura.
Duhet të luftojmë për forcimin e konfiskimit, si masë, dhe për zbatimin e saj, që
të lehtësohet procedura kur niset nga paratë që të arrihet deri te krimi, që për fat të
keq ende nuk është e mundur. Por, konfiskimi është i domosdoshëm kur flasim për
zvogëlimin e krimit ose për pengimin e korrupsionit dhe sundimin e drejtësisë në një
shtet. Prandaj, do të thosha se kjo temë padrejtësisht ishte anashkaluar edhe në
diskutimet e ekspertëve edhe në legjislacionin tonë e aq më shumë në praktikën dhe
zbatimin kur flasim për procedurat gjyqësore , sepse shumë pak masa hasen në
praktikën tonë të deritashme juridike.
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Mihajllo Manevski, ministër i drejtësisë i Republikës së Maqedonisë
Së pari të falënderohem për ftesën që të marrë pjesë në këtë punëtori. Është mirë
që kjo temë është vënë në këtë punëtori. Mund të konstatojmë se nga konstatimet të
cilat gjatë kohë i përsërisim, kalojmë në gjetjen e masave konkrete dhe zgjidhjeve për
atë se çfarë do të thotë konfiskimi i pronës së përfituar me vepra të ndëshkueshme ose
sekuestrimi i asaj prone. Nënkuptohet, në gjetjen e zgjidhjeve më adekuate ligjore,
masave që duhet të ndërmerren nga organet kompetente. Jemi të vetëdijshëm për atë
se më së shpeshti, janë më efikase vetë masat që mund të jenë të shqiptuara, që kanë
të bëjnë me marrjen e pronës, konfiskimin e pronës së tërësishme, që është rezultat i
veprës së kryer të ndëshkueshme, se sa vetë dënimi. Kryerësi mund të llogaris në atë
se mund të jetë i zbuluar për vepër më të vogël të ndëshkueshme e kjo të jetë bazë që
të hulumtohet e tërë prona e fituar dhe ajo pronë të jetë objekt konfiskimi. Nuk duhet
lënë hapësirë asnjë kryerësi të veprës së ndëshkueshme , i cili do të përfitonte pronë
në mënyrë jo legale. Observim të masave të caktuara në cilëndo procedurë. A është
ajo procedurë të ndëshkueshme, administrative ose ndonjë tjetër procedurë e cila ka
për qëllim që ta vendos ligjshmërinë e çrregulluar, lidhur me mënyrën e përfitimit të
pronës dhe zotërimit të asaj prone.
Ne tanimë kemi rezultate të caktuara nga kjo që e zbatojmë disa muaj të kaluar.
Pra, tanimë u nisëm nga ajo Zero tolerancë korrupsionit, për çka kemi edhe përvoja të
caktuara në praktikë. Puna e DAP, e KSHPK dhe e jona, si Ministri e drejtësisë që të
kalojmë në modernizimin e zgjidhjeve të caktuara, përmirësimin e zgjidhjeve të
caktuara në ligjet të cilat nuk i zgjidhin çështjet deri në fund. Tani punojmë në
ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për korrupsion. Ai ligj ndryshohet për të dytën
herë. Dhe shkurtimisht dua t’ju them se cila është risia në atë ligj.
Me Ligj krijohet mundësia që çdo person, ndaj të cilit do të fillojë procedura për
shqyrtimin e pronës dhe të gjendjes pronësore, ta dëshmojë prejardhjen e pronës dhe
burimet e mjeteve për përfitimin e asaj prone. Kjo do të thotë, kalimi i barrës së
dëshmimit nga organi i shtetit, te personi ndaj të cilit zhvillohet procedura e caktuar.
Pra, ai person duhet ta dëshmojë prejardhjen e pronës, nëse disponon me pronë të
patundshme me vlera të mëdha ose me pronë të tundshme me vlerë të madhe , për të
cilat dyshohet me bazë se i tejkalojnë burimet e tij legale për të pasur pronë të tillë ,
ajo duhet të jetë temë e rishqyrtimit dhe gjithsesi kjo duhet t’i nënshtrohet masave të
caktuara. DAP hasej me sjellje të caktuara jo të përshtatshme, me përgjigje të vonuar,
ndonjëherë edhe të bërë qëllimisht, që të mos jepet përgjigje ose të jepen përgjigje
gjysmake e kështu me radhë. Me qëllim që të mos verifikohet e vërteta. Tani i jepet
detyrim çdo organi të shtetit , çdo personi juridik i cili është i obliguar, në afatin e
caktuar, të dorëzojë në DAP çdo gjë që është e nevojshme. Po qe se kjo nuk
realizohet, me Ligj parashihet përgjegjësi e caktuar për vepër të kryer të
ndëshkueshme, me të cilin është caktuar dënim deri në një vjet burg, nëse është fjala
për mungesë të të dhënave të DAP, por nëse ata janë persona zyrtare në organe të
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caktuara të shtetit , atëherë dënimi për personin i cili nuk ka vepruar siç kërkohet,
mund të jetë deri në tre vjet burg. Ky është ndryshimi që e ka caktuar Qeveria e RM.
Forcohet pozita e DAP, e cila ka ingerenca që ta hulumtojë pozitën pronësore të
personave për të cilët ekziston dyshimi se kanë pronë që e kanë fituar në mënyrë jo
legale ose një pjesë të pronës, po qe se konfirmohet dallimi në mes mjeteve legale
dhe atyre jo legale , të fituara nga ai person. Duke u nisur nga obligimet që ekzistojnë
në institucionet e sistemit, duhet shtruar çështjen e përgjegjësisë penale për pronën e
fituar me anë të ndonjë vepre të ndëshkueshme. Në vijim e sipër janë ndryshimet dhe
plotësimet e Kodit Penal. Për veprat më të rënda penale janë paraparë, përveç
dënimeve, edhe masa të veçanta për të cilat mendojmë se do t’i gDhomasin kryerësit
e veprave penale. Për shembull, për veprën penale trafikim me njerëz, caktojmë masë
ndaj kryerësit të veprës penale – mjetet dhe patundshmëritë të cilat janë fituar gjatë
kryerjes së veprës penale, atyre u merren. Nën goditje të ligjit do të jenë të gjitha
objektet, hotelet, motelet, kafenetë, banesat ku kryhet ajo vepër penale, ku kryhet
prostitucioni ose shkelen të drejtat elementare. Kjo do ta shtojë efikasitetin në luftën
kundër krimit dhe korrupsionit. Vepra penale, larje e parave, trafikimi me njerëz, ky
është korrupsioni i lartë, në radhë të parë vijnë veprat penale më të ndërlikuara dhe
më të sofistikuara. Kur do të shtrohet pyetja se si ne i zbulojmë dhe ndjekim këta
vepra penale. Ne vijmë në vështirësi të caktuara të cilat me këto dhe me masa të
veçanta hetimore, shpresojmë se do të sigurojmë zbulim më efikas dhe dëshmim të
këtyre veprave penale , por ajo që duhet të jetë temë e observimit të veçantë, është
konfiskimi i pronës. Këtë e rregullojmë me ligj dhe i ndjekim përvojat e ndryshme në
vende të ndryshme – Holandë, Irlandë dhe nga shtete të tjera të Evropës. Nëse i
analizojmë ata zgjidhje, do të shohim se çdo shtet, në mënyra të ndryshme, lufton
kundër korrupsionit nëpërmjet një mase efikase, siç është konfiskimi.
Si mund të konfiskohet prona nëse ekziston dyshim se është fituar në mënyrë jo
legale? Ose nëse ekziston bazë dyshimi se është kryer vepër penale ose sa mund të
lidhet prona me veprën e caktuar të ndëshkueshme. Dëshmimi kalon prej organit
shtetëror te personat të cilët kanë përfituar. Ligji i procedurës penale, shumë mirë u
tha edhe nga zonja Taseva, se në sistemin tonë nuk është e panjohur masa e
konfiskimit. Do të pajtoheni se korrupsioni në nivel të lartë, shpesh herë fshihet në
fshehtësinë e llogarive bankare. Ata ndonjëherë e fshehin korrupsionin dhe të hyrat e
fituara nga vepra penale. Si të arrihet balancimi në mes të rregullave të ashpra
bankare dhe nevojave të shteteve që të luftojnë me efikasitet kundër korrupsionit?
Ne konstatuam në të kaluarën se kishim privatizim të gjatë me parregullsi, se
disa njërës fituan u pajisën me pasuri të mëdha me atë privatizim. Ndoshta edhe ka
procedura të filluara, por për fat të keq nuk ka kurrfarë përfundimi. E dini që do të
ketë rezistenca shumë të mëdha. Kuadri i fuqishëm në ata institucione, i pajisur me
dituri, institucione të pajisura, do të jenë të aftë të luftojnë kundër formave më të
sofistikuara të veprave penale. Prandaj ne krijojmë organe të specializuara, krijojmë
polici financiare , sektorë të veçantë në organin e punëve të brendshme, sektorë të
veçantë në DAP, në Drejtorinë për pengimin e larjes së parave , në KSHPK- shikoni
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çfarë vëllimi i institucioneve të cilat shteti i pajis, bën ekipimin e kuadrove.
Prapëseprapë disa punë nuk janë të vendosura si duhet, ndonjëherë mungon
legjislacioni ligjor të cilën tani jemi duke e plotësuar. Por, me siguri që më e
rëndësishme është që të ndryshohet vetëdija, ne duhet patjetër ta ndryshojmë
qëndrimin, doemos duhet funksionet të ushtrohen me ndërgjegje. Të jemi të
ndërgjegjshëm se ata njerëz fitojnë pozicione të cilat janë mbi sistemin dhe me këtë
mund të kryejnë ndikime të caktuara politike.

Prof. D-r. Lidia Georgieva, eksperte
Të kujtoj se ne jemi nënshkrues të të tria konventave që i përkasin edhe pjesës së
masës së konfiskimit dhe presim që legjislacioni ynë do të jetë edhe më i suksesshëm
në realizimin e standardeve ndërkombëtare.

Mirjana Dimovska, kryetare e KSHPK
Ekziston një klimë e përgjithshme se ai që nxjerrë dispozita i zgjidh edhe
problemet praktike edhe ato normative. Në një raport të përgjithshëm ndaj nevojës për
përforcimin e zbatimit të masës së këtillë mendoj se do të jetë njëri nga qëllimet
esenciale të këtij diskutimi. Për çdo rast, faleminderit për ftesën për këtë punëtori në
këtë temë, aktualizimi I së cilës në mënyrë të veçantë është nxitur nga aktivitetet në
reformën e të drejtës të ndëshkueshme të vendit. Shkoqitja e dispozitave të pjesës së
përgjithshme të Ligjit penal në raport me institutin- konfiskim i pronës, leverdi
pronësore të fituar me vepër të ndëshkueshme. E di se të dy drejtimet zhvillohen
paralelisht. I pari në shqyrtimin e praktikës dhe të shkallës së zbatimit të masës
konfiskim nga ana e gjykatave, si zbatim i këtyre normave, veçanërisht atyre të vitit
2004 sepse ka të dhëna se zbatimi i parë nuk kënaq. Dhe, e dyta, në drejtim të
analizës së veçorisë sonë normative-juridike me dispozitat e reja të prodhimit
evropian, të them kështu që i përmban vendimi kornizë i Këshillit të ministrave të UE
të vitit 2005. Në kuptim të zgjerimit të zbatimit të konfiskimit, jo vetëm për leverdinë
pronësore me vepër konkrete të ndëshkueshme, por edhe dobia e fituar nga kryerësi i
akuzuar për pjesëmarrje në shoqatë kriminale.
Është e njohur bindja e krijuar se burgu nuk është edhe aq i rrezikshëm nëse
fitimi të mbetet e paprekur. Dhe se, që tash, këto çështje krijojnë njëfarë ndjeshmërie
ose nervozë te ata të cilët e përjetojnë si politikë me dedikim njëkahësh.
Unë megjithatë do ndalem në atë që është fakt. Mposhtja e kriminalitetit të
organizuar dhe korrupsionit, në bazën e të cilëve, edhe si motiv edhe si qëllim,
gjenden forca ose dobia pronësore. Ka norma të cilat doemos duhet ti zbatojmë dhe
që në luftën kundër mafisë, konfiskimin e konsiderojnë si mjet të domosdoshëm me të
cilën bllokohet lëvizja e kapitalit të dyshimtë. Domethënë, në proporcion me qëllimin
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e shtruar është që barra e dëshmisë së prejardhjes legale të pronës të hedhet mbi të
akuzuarin. Qysh tash shihen disa pyetje ose dilema të hapura në procesin e vlerësimit
dhe të ndërtimit të normave. Njëra nga pyetjet është: Pse gjykatat konfiskimin e
zbatojnë shumë pak kur ekziston bazë ligjore? Çdo pronë ose dobi pronësore të
fituara me vepër ndëshkimore të merren, që nuk është pa domethënie edhe nga
aspekti i realizimit praktik të zbatimit të përforcuar të masës së konfiskimit.
Gjykatësit kanë nevojë për pozitë të pastër normative ligjore dhe çështje të
zgjidhura në mënyrë praktike, që do të thotë edhe vlerësim i pronës, identifikimi i
pronave të fituara në mënyrë kriminale, zgjatja e tij, në mënyrë që të mund të
shqiptohet masë përkatëse e dimensionuar e konfiskimit.
Regjimi i ri do të ndiqte logjikën e veprës 359-a të Ligjit penal për fshehjen e
prejardhjes së pronës së fituar në mënyrë jo proporcionale, ku është paraparë
konfiskimi i pronës për të cilën fshihet edhe tatimi ndaj shtetit. Nëse shihen veprat
penale të cilat bëjnë pjesë në grupin e korrupsionit, pa dyshim se ka edhe të tjera ku
kuptimi i konfiskimit të shtruar në këtë mënyrë, shihet në vijë të drejtë edhe atje do të
mund të përcaktohej dhe zbatohej kjo masë. Korrupsion do të thotë zbatim i ke i ligjit
dhe i forcës që ato e japin dhe ku qëllimi fundit është përfitimi i dobisë kundërligjore,
por edhe i dobisë tjetër të leverdishme. Konfiskimi është mjet me të cilin realizohet
me efekt funksioni preventiv i represionit, si dobi e përgjithshme çon drejt sundimit të
ligjit.
Thuhet që në pjesën e veçantë të kodit penal të ndahen veprat për të cilat, së
bashku me dënimet do të shqiptohej konfiskimi i pronës së fituar në pesë vitet e
fundit për të cilën kryerësi nuk do të dëshmojë se është fituar në mënyrë legale. Dhe
menjëherë pyetja pse pesë? Nëse logjika është afati i përgjithshëm i parashkrimit të
kërkesës nga e drejta civile, ky afat a përkon me kuptimin e konfiskimit, me pronën e
fituar në mënyrë kriminale. Kjo pyetje është pjesë e rrëfimit tonë të tranzicionit dhe
doemos duhet të krijojmë mundësi që të arrihet baraspeshë. Ka edhe çështje të tjera
për zgjidhje dhe zotërim në legjislacionin penal-juridik. Vullnetin politik e vendosim
në ndërtimin e dispozitave. Qëllim ynë është që korrupsionin të bëjmë veprimtari me
rrezik të lartë dhe me pagesë të ulët.

Goran Trajkovski , drejtor i DAP
Të përmend se DAP në të gjitha këto veprime është vetëm organ operativ i cili
zbaton detyrat e shtruara. Kështu që nga pozita e njeriut që vjen nga DAP mund të
them se është e pamohueshme që ndjenja se legjislacioni është mjaft disproporcional
me gjendjet brenda institucioneve, kështu që tash kemi një gjendje mjaft interesante.
Tash kemi një legjislaturë bashkëkohore, të zbatueshme të cilën e përshëndet Evropa.
Nga na tjetër, kemi institucione të vjetra të rudimentuara. Sido që të hyni në analizë
brenda institucioneve, qoftë të jetë fjala për DAP, ose për institucionet tjera, madje
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edhe për institucione të formuara dje, do të shihni se një pjesë e mirë e së vërtetës
duket vetëm në titullin e institucionit.
Në njërën anë është dëshira që të bëhet një hap i shpejtë, por në të njëjtën kohë sa
është e madhe dëshira aq më i madh është rreziku që të shfryhemi në dëshirat e mira.
Tash DAP-së i janë hequr të gjitha argumentet se kemi pasur pengesa ligjore,
grumbullimi i të dhënave që është problem real, problem i përditshëm. Tash Ministria
e Drejtësisë e zgjidh në një mënyrë mjaftë serioze me një kërcënim me dënim, sulm të
drejtpërdrejtë ndaj lirisë së tyre, që të rritet vetëdija, shkalla e vetëdijes të nëpunësit
shtetërorë gjatë veprimit. Askush nuk mund të fshihet pas procedurave burokratike.
Megjithatë, ajo që mua më frikëson, sepse brenda në sistem i shoh gjërat, që rastësisht
të mos digjet ndonjë I pafajshëm. Ne doemos duhet të jemi të vetëdijshëm se ky shtet,
ashtu siç është, nuk ka të dhëna cilësore. Domethënë jo gjithmonë është fjala për
mosazhuritet, veprim të pavetëdijshëm aq sa në disa raste ekziston pamundësia që të
përgjithësohet informata cilësore.
Momentalisht domethënë improvizojmë në mungesë të mjeteve, ky është
problem i mjeteve. Dhe nga kjo do të bëj një digresion të vogël, kur do të thonë në
arsyetim se për miratimin e një ligji nuk nevojiten mjete. Prandaj nuk ka ligj, nuk ka
nen për të cilin nuk nevojiten mjete. Me qëllim që sa më shpejt të kalojë nuk kanë
qenë të nevojshme mjete, gjithsesi se nevojiten mjete. Është fakt se ne punojmë në
kushte të përkufizimit me resurse. Një politikë buxhetore e zvogëlimit të shpenzimeve
të administratës publike, e zvogëlimit të administratës publikë. Edhe ky është një
kuptim i përgjithësuar, kategori e përgjithësuar. Ç,është administratë publike? Në të
vërtetë çka është glomaze nga administrate publike, joefikase dhe duhet të jetë objekt
i reduktimit, restrikcioneve dhe shkurtimeve? Ku dhe sa duhet të hapet çështja e
vendosjes së një liste thjesht parësore në bazë të së cilës do të bëhej alokimi përkatës
i mjeteve? Ndoshta nuk është modesti, megjithatë unë do tu them konkretisht se
çfarëdo investimi në DAP, jo rastësisht them investim, nuk janë ato shpenzime
buxhetore, por ato janë investime buxhetore, për një afat shumë të shkurtër mund të
kthehen dhjetëfish. Ky thjesht është një empirizëm, çështje numrash. Ministria e
Financave të investojë në DAP, në softuer që do të shprehet në gjenerimin e
informatës cilësore në kadastër në mënyrë që përfundimisht në Maqedoni të dimë se
çka posedojmë si shtet nga prona e patundshme. Në regjistrin qendror të shohim se
çka posedojmë nga prona hipotekare. U shtrua çështja e konfiskimit, që të
konfiskohet diçka, duhet të ekzistojë. Ne kemi situate paradoksale. Dimë se diçka
ekziston, nuk mund të dëshmojmë, kurse e shohim me sy, po ja prona. Pronën e
ndërlidhim me persona të caktuar, megjithatë nëse dëshirojmë të jemi seriozë në
ndonjë veprim të caktuar, veprimin e tatimit të procedurave të veçanta tatimore, ne do
ti drejtohemi prokurorit publik, ne doemos duhet të jemi këmbëngulës në atë që e
dëshmojmë. Tash vijmë në një situatë që t,i prekim punët, do të vijmë deri në ndonjë
fazë, Brenda organeve thjesht nuk ekziston e dhënë ë tillë. Dini se me qëllim vite pas
janë bërë pengesa të padukshme në ligje. Ndoshta ndokund është çështje e presjes,
ndokund e ndonjë fjalëze, megjithatë kur do të vijë koha që të zbatohet ndonjë
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dispozitë e tillë ai organ i cili duhet ta zbatojë, do të ballafaqohet me tërë paaftësinë e
vet. Mandej kjo paaftësi fillon në vazhdimësi. Kur një organ do të ketë mjaftë
mangësi, madje as prokurori publik nuk mund të jetë fajtor që i hedh fletëparaqitjet
tona. Nëse prokurori publik qëndron pas të gjitha mangësive tona që i kemi krijuar si
drejtori, mandej fajin e kërkojmë te gjykatat. Nga ky shkak nuk mund të
përgjithësohet se ndonjë instancë e fundit, si gjykatat, del fajtor kujdestar.
Që të kemi konfiskim cilësor, që të kemi luftë cilësore kundër korrupsionit, që të
kemi luftë cilësore kundër kriminalitetit, na nevojiten informata cilësore, që është e
domosdoshme për shek. XXI. Të zhvillohen sistemet të cilat do të bëjnë informata
ose të pajtohemi me faktin se nuk mund të jemi efikas siç dëshirojmë për vitin 2007
kur institucione kyçe, duke u nisur nga Kadastra, ku nuk ka kurrfarë ndërlidhjeje të
brendshme. Këtu nuk mund të jetë fjala për ndërlidhje me institucione tjera, që edhe
ato të mund t,i përcjellin të dhënat dhe informatat. Me këtë rast do të ishte irelevant
dënimi për mungesën e informatave te Drejtoria nëse kjo bëhet çështje sistemore. E
kuptoj këtë dënim nëse ekziston sistem e këtë dikush e keqpërdor, bën obstruksion
për informatën që të mos përcillet të arrijë në vendin e vërtetë. Nuk ka luftë efikase
me korrupsionin dhe krimin pa mjete efikase. Sa më shumë të investojmë në këtë
luftë aq më të mëdha do të jenë rezultatet. Nëse duam të ketë institucione të cilat
duhet t,i zbatojnë zgjidhjet e reja ligjore, doemos do të duhet të investojmë shumë.

Lupço Shvërgovski, prokuror publik i RM
Do të përpiqem që me diskutimin tim të qartësoj disa çështje që ishin të hapura. I
nxitur nga diskutimi i fundit i z. Goranit, kur fliste për mungesën e logjistikës,
mungesën e softuerëve, të informacioneve cilësore dhe të dhënave me të cilat
ballafaqohet DAP. Tani mund të paramendoni me çfarë problemesh ballafaqohemi
ne, kur në kërkesën për ndihmë ndërkombëtare juridike, duhet të kontrollojmë llogari
të caktuara bankare, duhet veç e veç t’i dimë disa banka, korrespodentë, jo rezidentë
etj. Duhet të arrijmë në informacion cilësor, që të mund ta zbatojmë këtë masë. Pra,
nëse te ne kemi probleme të këtilla, mund të paramendoni se me çfarë problemesh
ballafaqohemi në pjesën tjetër. Në kontekst të asaj që këto ditë ishte thënë nëpër
mediume. Mospërcaktimi i masave të përkohshme lidhur me procedurën që
zhvillohet kundër z. Smilenskit. Ne nuk propozuam masa të tilla sigurimi, ndonëse
disa herë u orvatëm nëpërmjet kanaleve ndërkombëtare të marrin informata për banka
të veçanta ose llogari për personin kundër të cilit zhvillohet procedura, ne nuk morëm
kurrfarë përgjigje. Këtë e them në kontekst të fjalës së z. Trajkovskit se nuk duhet
gjithherë t’i hidhet faji gjykatave ose prokurorëve e kështu me radhë. Sepse,
megjithatë, ne jemi pjesë e një sistemi global dhe ai funksionon asisoj, pa logjistikë
përkatëse nga organet , nuk mund të kemi sukses në zotimin tonë.
Dëgjuam fjalë se kjo masë shqiptohet pamjaftueshëm nga gjykatat, është fakt dhe
kjo është e saktë. Mendoj se në një pjesë ka edhe arsyetim për mos shqiptimin e kësaj
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mase ndëshkuese-ligjore. Është mirë që tani punohet në nxjerrjen e një ligji për
konfiskim, me të cilin do të pengohet veprimi i mëtejshëm, kushtimisht, joefikas i
gjykatave. Nëse gjykata duhet ta shqiptojë këtë masë , nuk do të kishte kurrfarë
problemi që ta shqiptojë, po qe se është fjala për gjësende të tundshme. Mund të
paramendoni, tani gjykata e shqipton këtë masë kurse e njëjta i përket pronës së
patundshme. Konkretisht, duhet të konfiskohet fabrikë. Vallë mendoni se nga çasti
kur do të shqiptohet ajo masë deri në çastin kur aktgjykimi do të jetë i plotfuqishëm,
a kemi vendim se kush do ta drejtojë atë fabrikë? Në atë fabrikë ka 500 të punësuar.
Duhet të blihen repromateriale! Si do të reagojë shteti? Ne, në këtë moment, nuk kemi
instrumente sepse nuk kemi trup të atillë që do të menaxhojë në konfiskimin, me
patundshmëri të tilla. Si do ta marrë të drejtën gjykata që të shqiptojë atë masë, sepse
procedurat i kemi të gjata, kur bëhet fjalë për lëndë më të ndërlikuara, ajo fabrikë
ndërkohë mund të bëhet rrënojë, mund të falimentojë. Duhet vepruar me kujdes. Te
mjetet e tundshme gjykata duhet të jetë më e guximshme, sepse këtu nuk mund të
ketë kurrfarë problemi.
Nga përvojat e këmbyera me kolegë dhe ekspertë të jashtëm, çështja e
komisioneve të tyre kundër korrupsionit , roli i tyre, është pikërisht gjetja e
zbrazëtirave të tyre të cilat mund të jenë burim i sjelljes korruptive. Për veprën
penale, përfitim të dobisë pronësore joproporcionale, keni vërejtur mirë se ne kemi
normë të atillë penale-ligjore, e cila paraqet mbrojtje e kushtëzuar nga sjellja
eventuale korruptive. Megjithatë, nëse me ndryshimet e Ligjit për pengimit e
korrupsionit, barrën për dëshmimin e pronës së fituar joproporcionalisht e bartim te
personi kundër të cilit zhvillojmë procedurë, atëherë do të duhet të bëjmë edhe
ndryshim të këtij neni të Kodit penal, sepse atje barra e dëshmimit i bie shtetit – që
nuk është në rregull. A duhet konfiskimi të përdoret edhe në procedurën
administrative? Në Itali kjo u përket vetëm veprave të cilat janë numëruar në mënyrë
taksative dhe kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Dhjetëra vepra
penale për të cilat mjafton të ekzistojë dyshim i bazuar që në procedurë administrative
të konfiskohet prona. Pra, ne nuk duhet të presim përfundim të prerë të lëndës që të
mund ta efektuojmë këtë masë. Sepse në një fazë shumë të hershme të procedurës,
kur ekziston një shkallë e lartë e bazuar për një person të caktuar, se ka kryer vepër
penale, ju mundeni, qysh në atë fazë, jo ashtu si është tani me propozimin për
sigurim, që ne nëpërmjet prokurorit publik i kërkojmë nga gjykatësi hetues, që t’i
ndërmarrë që ndonjë pronë të caktuar të vihet jashtë qarkullimit juridik. Të shkojmë
me një procedurë më të përparuar e cila do të fusë edhe frikën tek ata, kundër të
cilëve do të zhvillohet e njëjta. Mendoj se me këtë ligj vërtetë do të mundësohet punë
më efikase e të gjitha institucioneve. edhe
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Olivera Kitanova, avokate publike e RM
Pajtohem absolutisht se është e domosdoshme vendosja e konfiskimit si
ndëshkim. Masën e kemi. Po qe se nuk vendoset atëherë do të jemi joefikas edhe
Prokurori publik edhe avokati publik edhe DAP edhe KSHPK, të gjithë. Megjithatë,
mendoj se konfiskimi, si i tillë, duhet të vendoset asisoj që nuk do të lë hapësirë për
keqpërdorim. Duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Në këtë vijë pajtohem absolutisht
me z. Goranin kur thotë se duhen informata cilësore dhe do të shtoja, të sakta,
konstruktive, të qarta dhe decide. Pa to ne nuk mund të funksionojmë. Duhet të ketë
bashkëpunim ndërinstitucional. Ai ekziston, por duhet të ngrihet në nivel edhe më të
lartë. Është mirë që barra e dëshmimit nuk do të jetë te institucionet e shtetit, por te
personi i cili është i dyshuar. Shpeshherë në paraqitjet e mia më pyesin a do të
kthehen paratë e Stanit, Upa Interprajz etj. Menjëherë të them se një pjesë e parave
mund të kthehen, ndërkaq një pjesë –jo. Avokatia publike ka mekanizma, siç janë
masat e përkohshme, kundër zbatimit etj. Mendoj se masa e konfiskimit, mundësinë e
kthimit të parave do ta çonte në nivel më të lartë.

Boris Kondarko, LSDM
Falënderim për ftesën, në emër të LSDM dhe i përshëndes të pranishmit. Qysh në
praninë e parë vumë në pah se e përkrahim mënyrën e këtillë të debateve të cilat i
kontribuojnë luftës korrupsionit. Maqedonia është e radhitur në vendin e 105 të listës
së shteteve të korruptuara. Do të ndërlidhem me diskutuesit paraprakë dhe do t’i ndaja
vështirësitë me të cilat hasen, në vështirësi objektive dhe në ato subjektive.
Vështirësia subjektive është vullneti politik te pushteti ekzekutiv. Si objektive, janë
ato punë për të cilat folën paraprakisht, të cilat , gjithsesi, edhe pushteti ekzekutiv
edhe ai ligjdhënës, duhet tu sigurojnë kushte që ta kryejnë punën e tyre. Ajo që e tha
prokurori se skandalet e mëdha të korrupsionit mund t’i bëjnë vetëm funksionarët
shtetërorë në pozicione të larta- ajo nuk është e saktë. Në publik shumë pak flitet për
raste aktuale. Për shpenzime jo transparente dhe të dyshimta të parave të shtetit, për
çka nuk janë zhvilluar procedura. Duhet respektuar parimi i barabarësisë para ligjit.
Për asnjërin, që do të dëshmohet në procedurë përkatëse, se është fajtor, nuk mund të
ketë lëshime. Sepse Qeveria e proklamon atë parim. Në të kundërtën, do të ekzistonte
rreziku i etiketimit ditor, zhvleftësimit, qërimhesapeve të caktuara politike, që nuk
është mirë, me çka do të mungonte efekti i fundit. Masa konfiskimi- po, në një
procedurë të qartë, të standardizuar. Përgjegjësit në Qeveri dhe në institucione, duhet
të mbajnë llogari për zbatimin e njëjtë dhe joselektiv të ligjeve.
Do të përmendi një shembull konkret, të lidhur me Ligjin për furnizime publike.
Theksimet se duhet të shkurtohen afatet në zhvillimin e procedurave lidhur me
furnizimet, kjo bëhet dhe kjo është në rregull. Njëherësh rritet cenzusi prej 3 në 5
mijë euro për lidhjen e marrëveshjes së drejtpërdrejtë, përkatësisht pa obligim që të
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shpallet tender publik. Nga njëra anë kemi arsyetim që të shpejtohet procedura, kurse
angazhohemi për transparencë , e i stimulojmë marrëveshjet e drejtpërdrejta.

Bllazhe Stojanovski, VMRO PP
Të gjitha aktivitetet e deritashme sollën në një situatë, konfiskim të pronës te
personat juridikë. Te prejardhja e pronës doemos duhet të shkohet me kujdes. E para,
gjatë përcaktimit të pronës te personat juridikë, se si do të bëhet konfiskimi i
kompanisë nëse është në pronësi të dy ose më shumë individëve? A mund të bëhet
paraprakisht ndarja fizike, si të bëhet kjo? Çka me shoqëritë aksionare? Nëse është
një pronar si do të shndërrohet në para kjo pronë? A do të çohet në falimentim? Nuk
kemi të dhëna për 50% të pronës së patundshme, kurse ne duhet të konfiskojmë.
Pyetja e dytë është në kontekst të prejardhjes së firmave? A do t,u urdhërohet të
gjithë personave ose sipas cilëve kritere kjo do të bëhet? Gjykata, prokurori ose
ndonjë tjetër? Doemos duhet të pengohet keqpërdorimi. Ka shumë pyetje që do të
dalin nga kjo temë dhe që kërkojnë kujdes.

Doc. D-r. Sllagjana Taseva, lidere e projektit
Nuk do të dëshiroja të dilnim prej këtu me mendimin se nuk mund të bëjmë
asgjë, se institucionet i kemi të paafta, nuk kemi kapacitete. Mendoj se mund të bëjmë
shumë. Masa konfiskim në disa shtete nëse forcohet, më lehtë sigurohen mjete për
punën e shërbimeve , të cilat këtë e bëjnë. Ndarje me përqindje, ndarje e asaj që
merret me konfiskim. Përqindja ose shkon tërësisht atje ku njerëzit punojnë për
zbatimin e kësaj mase. Ndoshta duhet të organizohemi pak më ndryshe. Në Kroaci
kur policia do të punojë në ndonjë ngjarje krimi, krahas me fletëparaqitjen penale te
prokurori, paraqet edhe deklaratë financiare për këtë rast. Krahas hetimit kriminalistik
zhvillohet edhe hetimi financiar, kurse ne presim që rasti të arrijë te prokurori publik,
që të vlerësojë se a do të mbajë procedurë e mandej të merremi me pronën e personit.
Mendoj se mund të organizohemi pak më ndryshe. Në polici mund të qëndrojnë
oficerë për lidhje të DAP dhe e kundërta. Derisa nuk bëhet evidence mund të
funksionojmë sipas shembullit të oficerit për lidhje. Nëse nevojitet konfiskimi, të
dimë se çdo të konfiskojmë. Pse në ndërkohë nuk kemi se çka të konfiskojmë. Të mos
harrojmë se në botë ekziston rregulla se çdo gjë që është marrë nga prona e fituar në
mënyrë jo legale, është jo legale, domethënë se edhe ajo kompani që ndoshta dhjetë
vjet punon me sukses, por edhe paguan tatime, nëse ajo kompani është formuar në
mënyrë jo legale, çdo gjë që është krijuar nga ajo është jo legale, sa do që të vlejë
tash.
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Në konventat ndërkombëtare të drejtat e njeriut janë shtruar në mënyrë mjaftë të
qartë. Nuk mund të marrish diçka për të cilën nuk je shumë i sigurt, sepse mandej
kompensimet paguhen shumëfish. Çështjet të cilat i hapëm në vendet tjera janë
zgjidhur, ndokund personat të cilëve u është bërë konfiskimi menaxhojnë me pronën,
diku ka zgjidhje tjera, psh., ndalesa për tjetërsim – deri sa zgjat proceduara nuk mund
të tjetërsohet. Ky ishte vetëm fillimi i këtij diskutimi. T,u falënderojmë pjesëmarrësve
dhe shpresojmë se të pranishmit do t,i hapin këto çështje bashkërisht dhe do të kemi
rezultate.
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9. Ekspoze e pjesëmarrësve nga punëtoritë
Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e parë mbajtur me
24.01.2007 -Sektori tregtia

Xhemail Dauti, Dhoma tregtare e Maqedonisë Veriperëndimore
Që në vetë fillimin ne e përkrahëm këtë projekt dhe u pajtuam ta nënshkruajmë
deklaratën dhe në këtë mënyrë do t'i bashkohemi këtij fronti antikorruptiv. Pjesa më e
madhe e anëtarëve tanë janë ndërmarrje të vogla e të mesme, nga të cilat pjesa më
sinjifikative janë ndërmarrje tregtare, të cilat edhe më shpesh janë në shënjestër të
korrupsionit. Në drejtim të krijimit të kodit, realizohet edhe një tjetër proces paralel,
dhe është pikërisht ngritja e nivelit të ndërgjegjes. Megjithatë një gjë duhet të jetë e
qartë, në këtë sektor një numrër mjaft i vogël i kompanive kanë vendosur sistem të
administrimit korporativ, 99% e kompanive kanë administrim individual. Së dyti, kjo
më shumë ka të bëjë me administrimin e integruar të kompanive. Në kushtet
maqedonase sjellja korruptive më shumë është jashtë kompnanive, nëpër institucionet
shtetërore.
Dëshiroj të theksoj se kodi nuk duhet të jetë vetëm kod por ai duhet të ketë edhe
forcë ligjore nëse dëshirojmë që të zbatohet. Megjithatë edhe sanksionet duhet të jenë
rigoroze nëse dëshirojmë të ketë ndonjë efekt. Kështu korrupsioni do të kategorizohej
në vepra të rënda penale. Neve na mungon pjesa e korrupsionit legal, ashtu siç e
quajmë ne, dhe ai është pikërisht lobimi. Duhet të sillet ligj për lobimin. Me këtë do të
zgjidheshin shumë situata që kanë të bëjnë me avancimin për mbrojtjen e interesave
të kompanisë, biznesit ose strukturave të tjera të caktuara. Në Maqedoni mungon ligj
për lobimin, dhe iniciativa mund të dalë nga këtu.

Shefki Aliti, Kifer
Sot këtu më shumë flitej për kodin e sjelljes së kompanive. Unë mendoj se në të
ardhmen duhet të krijojmë programe shumë të forta përsa i përket kodit të sjelljes së
aparatit shtetëror, dhe më tej reciprokisht – kod për sjelljen e drejtuesëve të firmave.
Unë kam një stazh pune të gjatë nëpër organet shtetërore, por edhe nëpër firmat
private dhe jam firma e tretë e regjistruar në Maqedoni. Do të jap një shembull: gjatë
kohës së komunizmit në vend çdo sekretariat i punëve të brendshme kishte dy, tre
inspektorë të ngarkuar për luftë kundër korrupsionit. Kur unë punoja në Urbanizëm,
në Tetovë kishim dy, tre inspektorë të tillë dhe ato kontrollonin në detaje çdo
korrespondencë, dhe ajde ti merr rryshfet.
Prandaj dhe apeloj – kod sjelljeje për firmat, por edhe për nëpunësit shtetërorë.
Mua më pëlqeu shumë një diskutim i z. Azeski, të cilin e çmoj mjaft, i cili tha se ka
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ardhur koha që shteti ta përgjysmojë aparatin shtetëror dhe t'i japë një rrogë të mirë që
të mos shohin nëpër xhepat e botës.
Doc. Dr. Sllagjana Taseva, lidere i projektit
I dëgjova me vëmendje diskutuesit paraprakë si dhe qëndrimet e tyre se lidhur
me këtë që flasim sot duhet të krijohen ligje të sillen akte të caktuara ligjore. Ndoshta
kjo do të jetë edhe një nga rekomandimet që do të rrjdhin nga ky projekt që të shohim
se çfarë është ajo për të cilën nuk ekziston dispozitë ligjore dhe cilat ligje duhet të
plotësohen. Sepse për pjesën më të madhe, për këto gjëra, për nëpunësit shtetërorë
ekziston kod etik, gjë për të cilën diskutuam në takimin e djeshëm në konferencën e
donatorëve në Qeveri, se është e nevojshme intensifikimi i implementimit të atij kodi
etik.
Në mëynrë intensive po diskutohet për tërë sistemin e parandalimit që të shikohet
se cilat nga ligjet zbatohen, në çfarë mënyre dhe cilat janë rezultatet e këtij zbatimi.
Sepse në një pjesë të këtyre fushave ekziston rregullorja, ekzistojnë ligjet, ekzistojnë
edhe trupat që duhet ta ndjekin zbatimin e këtyre ligjeve, por asgjë nga e gjithë kjo
nuk funksionon. Kjo pjesë, përsa i përket Qeverisë, po intensifikohet dhe përforcohet.
Për mua si person që punonte në analizën e indikatorëve të efiaksitet në Komisionin
shtetëror për ndalimin e korrupsionit në juridiksion, dhe për të gjithë ne që morëm
pjesë në ato debate ishte i çuditshëm fakti, të përdor një shprehje më të ëmbël, që
30% e gjykatave në Maqedoni nuk kishin dijeni se ekziston kodi etik për gjakatësit,
dokument i cili është miratuar para më shumë se dhjetë vjetë. Përgjigjet ishin se nuk
kanë dijeni se ekziston një gjë e tillë dhe se duhet të miratohet. Pra në disa fusha nuk
është problem miratimi i kodeve, ligjeve e rregulloreve, por ajo që ato nuk zbatohen.
Ne shpenzuam mijra dollarë, funte në trajnime për implementimin e ligjeve, sepse
gjykatësit, policët, administrata nuk kanë trajnim, dhe për këtë u shpenzuan shumë
mjete fiannciara për t’i trajnuar se si t'i implementojnë ligjet. Ajo që dëshiroj të
theksoj tani në interes të debatit tonë, është se ne në organizatën Transparencë-zero
korrupsion, u preokupuam për ndjekjen dhe implementimin e plotë të Deklaratës.
Prandaj duke menduar se duhet të punohet mbi këtë dokument dhe mbi
implementimin e tij, ne e ndamë punën në dy pjesë. Njëra pjesë, për të cilën vlerësimi
ynë është se ekzistojnë shumë pak rregullore e ligje në kuptim të administrimit
korporativ, është pikërisht kjo pjesë, sektori i tregtisë, sektori privat. Për këtë asye
doshirojmë të punojmë në mënyrë më intensive dhe më shumë për të zbuluar
problemet që të shikojmë se si duhet të reagojmë, dhe do të propozojmë masa që do të
duhet të ndërmerren edhe në vend tjetër. Por e mira do të ishte që rregullat t’i
vendosnim vetë në oborrin tonë.
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Fjala e pjesëmarrësve në punëtorinë e dytë mbajtur me
01.02.2007 – Sektori: Kompanitë e mëdha industriale

Zllatko Popovski, ESM-EVN
Një nga objektivat e Departamentit për revizion të brendshëm në AD ESM-EVN
është pikërisht lufta kundër korrupsionit. Departamenti për revizion të brendshëm
përbëhet nga dy ekipe: për revizion teknik dhe financiar
Me hyrjen e kapitalit të huaj ndjehet një ndikim i madh, dhe kjo shiht edhe
nëpërmjet përmirësimit të funksionimit. Pra atje ku deri vonë mendohej se nuk mund
të bëhet asgjë, tani atje ndërmerren hapa të mëdhaja, bëhen përpjekje dhe rezultatet
tashmë janë në rritje. Ndryshon sjellja edhe e të punësuarëve dhe e konsumatorëve,
duket qartë se bëhet fjalë për firmë private dhe edhe mendimi është i një mënyre
tjetër. Kjo tashmë ndjehet, si në sferën e zvogëlimit të humbjeve ashtu edhe në
vjedhjen e energjisë elektrike, gjithashtu edhe në sferën e rritjes së pagesës.
Tani me këtë iniciativë edhe ne jemi të nxitur të punojmë në këtë mundësi të
përgatitjes së kodit etik, gjë që do të jetë mjaft e nevojshme si për pronarët ashtu edhe
për të punësuarit.

Prof. Dr. Goran Koevski, ekspert
Ju e vërtetoni tezën se pjesëmarrja e huaj në kompani kontribuon ndaj uljes së
nivelit të korrupsionit, e kam fjalën për brenda kompanisë.

Sllobodan Bogdanovski, FZC 11 Tetori – Kumanovë
Kjo fabrikë bën pjesë në grupin e ndërmarrjeve të mëdha. Ajo është shoqëri për
aksione e cila është privatizuar 100% Ndërmarrjet e mëdha të cilat eksportojnë mbi
90%, si ne në Bashkimin Evropian, kjo për të cilën ne diskutojmë tani është kaluar
qëkur. Do të doja të jepja një shembull. Hyrja e pronarëve dominues në fabrikë e
ndryshoi mënyrën e punës. Lidhjet tona me furnizuesit tanë, të cilët u privatizuan ose
ishin të privatizuar para nesh, në Maqedoji apo jashtë, të cilët miratuan kode, na
detyruan që edhe ne të mendojmë në atë drejtim.
Do të përmendja US Steel nga Serbia. Kur u privatizua nga pronarë dominues
nga Amerika, ato menjëherë na informuan për kodin në të cilin qëndron qartë raporti i
të punësuarëve të tyre ndaj nesh si bashkëpunëtorë dhe raportet tek ata në kompani.
Pas kësaj, bashkëpunimi zhvillohej shumë më lehtë dhe ishte më dinamik. Ajo për të
cilën kemi kontraktuar vjen në kohë me përpikmëri, atëherë kur kemi rënë dakord.
Këtë gjë tani e realizoi edhe Mital Shkup, normalisht edhe Makstil. Ndërmarrjet
private i zvogëlojnë këto probleme. Kur ne shfaqemi në tregun e vendit, kur ne
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konkurojmë për disa punë të caktuara, ballafaqohemi me problemin e sjelljes
korruptive në disa nivele që tani gjithnjë e më shumë po zhduken. Edhe ne si
ndërmarrje krijuam kodin e sjelljes dhe ua dërguam të gjithë partnerëve tanë,
informacion lidhur me atë se si duhet të punojnë që tani e tutje me ne. E miratuam
mbi bazën e përvojave që kanë ndërmarrjet e ngjashme me tonën. E përshëndes këtë
punëtori dhe me siguri që duhet të miratohet kod për funksionimin afarist, gjë me të
cilën do tu ndihmohet ndërmarrjeve tona, dhe me këtë edhe shtetit tonë.

Julijana Maslarkova, OKTA
Ne jemi një ndër kompanitë e para që u privatizuan me kapital të huaj. I dëgjoj
kolegët nga ESM dhe më kujtohet viti 1999, kur ne kalonim nëpër atë etapë. Ishte
shumë e vështirë sepse nuk kishim përvojë. Më kujtohet kur u përmend se duhet të
veçohen nga njëra anë aksionarët – pronësia, pra të veçohet kush e menaxhon
administrimin dhe e kujt është pronësia.
Ne nuk mund të flasim për korrupsion në radhët tona, por jemi të detyruar t’i
respektojmë rregullat e një kompanie e cila vlen në tregun botëror. Ajo është Hellenic
Petroleum. Ato janë mjaft të njohur, kanë vedosur rregulla dhe ne i respektojmë ato.
Ata u janë përshtatur kushteve të vendit, legjislativës së vendit. Megjithatë shumë
shpesh kemi problem me marrjen në kohë të ndonjë dokumenti, nuk e marrim atëherë
kur e kërkojmë. Përkrah të gjitha përpjekjeve, ne ende ndeshemi me këtë problem,
përsa i përket marrjes së dokumenteve, për një kohë më të gjatë se ajo që ne presim.
Ky aktivitet i juaji është për tu përshëndetur. Atje ku tregëtarët kanë hasur probleme,
atje i kanë hasur edhe njërëzit nga fusha e industrisë.

Branko Manevski, MZT – HEPOS
Hepos është shoqëri për aksione, e cila numëron rreth 450 të punësuar, pronari
është Italian me 79% pjesëmarrje. Prodhimi ynë 99% është i orientuar për eksport.
Tregu maqedonas është i vogël për Hepos. Ne prodhojmë pajisje për automjete
shinash, automjete udhëtimi, vagona transporti... Kjo temë që u hap sot mendoj se
duhet t'i përkasë organeve shtetërore dhe atje edhe të realizohet. Meqënëse numri më i
madh i problemeve rrjedhin pikërisht nga ato, nga sjellja burokratike. Korrupsion
është edhe kur nuk të kërkon para, por ta mban dokumentin në sirtar. Kjo është një
kërkesë e heshtur për rryshfet që të mund t’i realizosh punët më shpejt. Konkretisht
edhe legjistlativa jonë kontribuon lidhur me disa probleme të caktuara.
Një problem i shpeshtë është edhe nxjerrja e lejeve, ku kërkohet që të njëjtat
dokumente të nxirren disa herë. Ndoshta kjo procedurë e gijotinës do të bëjë të ketë
disa lehtësime.
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Fjala e pjesëmarrësve në punëtorinë e tretë mbajtur me
07.02.2007 – Sektori Kompani të vogla e mesme industriale

Svetllana Neçeva, A.D. (Sh.p.A) Replek
Vij nga industria farmaceutike nga fabrika e barnave Replekfarm, e cila ekziston
në tregun maqdonas që nga viti 2000. Fabrikë e cila arriti sukses me një investim të
mirë, me një funksionim të mençur dhe me plan të mira zhvillimore dhe sot, pas
gjashtë vjetë pune, prodhon një spektër mbi 100 lloje barnash, produkte gjenerike në
përputhje me të gjitha llojet e standarteve dhe ligjeve. Fabrikë e cila arriti të punojë
me kompani të huaja në Rusi, Shqipëri dhe shtetet e ish Jugosllavisë. Arritëm t’i
përmbushim standardet që dikton Bashkimi Evropian dhe shtetet e ish bashkimit
socialist. Çdo ditë ballafaqohemi me probleme nga e kaluara. Përpiqemi t’i
kapërcejmë në mënyrë maksimale. Vendosëm që t’i respektojmë të gjitha standardet
ekzistuese dhe nuk do t’i lejojmë asnjërit që të na kërcënojë për të mbetur në këtë
treg. Meqënëse vij nga industria farmaceutike duhet të pranojë se mënyrat e
kërcënimit janë të ndryshme. Ato nuk është e thënë të jenë nga aparati administrativ.
Për shembull, ekziston ligj - nuk ekzistojnë akte nënligjore. Ekziston kuadër i cili
lejon interpretime individuale - cili do, si do. Në Republikën e Maqedonisë që nga viti
1998 ekziston ligji për barnat por asnjë nënakt ligjor. Për disa gjëra bazohemi në
ligjin e vjetër të vitit 1977. Pra interpretimet janë të ndryshme njëlloj si edhe
mundësitë që mbesin.
Në industrinë farmaceutike ekzistojnë edhe forma të tjera të korrupsionit, në
kuptim të konkurencës jo leale. Ne prodhuam një medikament që ishte plotësisht
sipas standardeve të industrisë farmaceutike, teknologjisë, “farmakopeja” , vërtetuam
efikasitetin e tij, sepse nevojitet të vërtetohet që të mund të vihet në qarkullim në
Republikën e Maqedonisë. Ne u përpoqëm edhe të kursenim përsa i përket fondit të
shëndetësisë. Ofruam çmim më të ulët se sa ofruesi i huaj. Mundësuam që
medikamentin të mund ta kenë të gjithë pacientët e kategorsë shumë të veçantë. Na
ndodhi një haos - humbja e iamzhit të fabrikës.
Në firmën tonë ekziston një sektor që quhet human resources - resurse humane.
Ai është sektori i kuadrove. Përveç asaj që merret me punësiemet, me pushimet
vjetore, edukimin e kuadrove, edukimin e mëtejshëm etj. merret edhe me problemet cili kundër kujt ka ngritur padi dhe përse. Në këtë sektor përfshihen edhe kodet etike,
marëdhëniet ndërmejt të punësuarëve dhe raportet e kierarkisë. Përpiqemi që
transparenca në nivele të caktuara të respektohet dhe të kuptohet në mënyrë të drejtë.
Është mirë që të arrihen këto kode.
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Risto Frangov, Vinojug
Kur analizoja se kush i nënshtrohet korrupsionit, nga kontaktet me njerëzit, pashë
se më shpesh ato janë firma të vogla që funksionojnë në mëynrë të suksesshme. Ato
që luftojnë ta përshpejtojnë zhvillimin. Kanë kushte ta përshpejtojnë zhvillimin. Dhe
ato që janë në kufi të ekzistencës. Kushtet e rënda të pronësisë dhe procedurat e
komplikuara krijojnë klimë të mirë përsa i përket korrupsionit.
Përndryshe, sot ka më shumë njohuri se një herë e një kohë. Individë të rinj që
kanë njohuri, që dijnë. tani tregjet janë të hapura, dikur kishim treg të mbyllur
jugosllovenë. Pajisjet mund të arrijnë në kohë, gjithçka është e hapur. Më e
rëndësishme është të zgjidhen problemet me paketimin dhe cilësinë komerciale për të
cilat duhet të përpiqemi. Dhe përsëri vijmë tek rrogat. Me rroga të ulta nuk ka motiv
tek të punësuarit. Cilësia e prodhimit bie.
Atëherë nuk kishte kushte për vërshim të një korrupsioni kaq të tmerrshëm siç
është tani. Tani korrupsioni është çështje ekzistence, dhe jo nëse duam apo jo. Shteti
nëpërmjet politikës së tij duhet ta eleminojë atë dhe këto punëtori janë mjaft të
frytshme për tu dëgjuar opinioni i atyre që janë në terren, i atyre që punojnë dhe se si
mund të realizohet e gjithë kjo. Nuk u pengon atyre që punojnë që një profesor të ketë
dy-tre mijë euro. Nuk u pengon edhe ai që bën kontrollin të ketë dy mijë euro. Po, të
mos ta keqtrajtojë. Atë e bën sepse është i paguar shumë pak. Duhet që shteti ta ulë
burokracinë në minimum dhe ta shpërblejë mirë.

Mare Atanasova, L-D
Çshtë më se e saktë që autoritet të mos përzihen në biznes. Do t’ju jap një
shembull për shërbimet komunale.
Investitorët e huaj janë qytetarë të radhës së parë, ndërsa ne të radhës së dytë.
Sikur paratë tona të mos jenë para. Nuk duhet të jepet shans për sjellje korruptive.
Deviza ime është që ndërmarrjet e vogla e të mesme të mos paguajnë komunale. Nga
ato para të krijohen vende të reja pune, produkte të reja që të mund të krijohet kapital.
Nuk i kushtojmë vëmendje prodhimit. Nuk ka mundësi pa bazë - mbindërtim.
Fillova të punoj në vitin 1992, jam inxhinjer teknolog, kam punuar 30 vjetë në
prodhim. Kidhte kredi për biznese. Unë kisha program të shkëlqyer. Të gjithëve u
dhanë, mua jo. MË pas më thanë se nuk paska mundësi se si të më kërkojnë dhjetë
përqind nga kredia. Shkatërruan shumë ndërmarrje. I detyruan të marrin kredi me
kamata të larta dhe ndërmarrjet u mbyllën. Përqindjen ua morën që në fillim. Me
kamata të larta. Pa eksponim të prodhimit. Nuk ka çmim të garantuar, nuk ka pagesë.
Normalisht që do të mbyllen, do të shkatërrohen.
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Gjoko Petrovski, Turbo Inzhenering
Filluam të ankohemi nga Qeveria. Mendoj se tema e këtij takimi është se si të
organizohemi ne. Unë tani për herë të parë po dëgjoj për këto kode, që janë mrekulli.
Qëndrimi im është se firmat duhet të bashkohen në esnaf edhe përkrah problemeve të
tyre. Të shohim se çfarë mundemi ne. Të shohim ne, që jemi pjesë e dukurisë, me
pjesëmarrjen tonë të vogël se si mund të ndikojmë për këtë gjë.
Kuptova që në dhomat tregtare është vendi ku këto inociative duhet të
zhvillohen. Nëpër këto punëtori dhe nëpër iniciativa të tilla të ngjashme ta ngrejmë
nivelin tonë të njohurive. Atje ku nuk ka informacione dhe njohuri, atje ka
korrupsion.
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Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e katërt të mbajtur me datë
13.03.2007 - Sektori Veprimtari shërbimi

Miranda Abazi, Qendra për zhvillimin e biznesit – Tetovë
Ta përshëndes iniciativën sepse jeni nisur nga perspektiva e biznesit. Ashtu siç
njohuria është fuqi, ashtu edhe panjohuria mund të keqpërdoret lehtë. Doja të thoja se
korrupsioni bazohet në panjohurinë. pra manipulohet me masate që nuk i dinë të
drejtat e tyre. Përveç kodit, cilat janë masat e tjera nëpërmjet të cilave do të luftojmë
kundër korrupsionit? Ndoshta në të ardhmen qytetarët duhet të informohen lidhur me
të drejtat e tyre të konsumatorit. Ato duhet të dinë ku të paraqiten ose çfarë të bëjnë.

Vajadin Duti, Ministria e ekonomisë
Bota po tronditet nga veprat e këqija të njerëzve. Prandaj edhe kërkohet ndihmë
nga etika si shkencë për aftësinë e të dalluarit të mirën nga e keqja. Ndjekja dhe
pranimi i të mirës dhe hedhja e të keqes. Etika duhet ti mundësojë gjithkujt njohuri
dhe forcë për të vepruar në mënyrë të drejtë. Kjo është e nevojshme nëse duam të
mbijetojmë. Etika është mjeti i vetëm nëpërmjet të cilit mund ta sigurojmë të
ardhmen, ka thënë Fridrih Maer. Fëmijët tanë duhet të studijonë etikë që të jetojnë
njerëzisht.
Ngritja e nivelit të integritetit në kuadrin e shërbimeve publike theksohet si
strategji në luftën kundër korrupsionit. Kodi është orientim shoqëror e moral dhe
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tregues se si duhet të orientohemi në praktikë. Këtu nënkuptohet edhe një shkallë e
gjerë e vlerave të arsimit të duhur, të suksesit, aftësisë, publikes, përvojës,
ndershmërisë, sinqeritetit, drejtësisë, durimit, këmbënguljes dhe kujdesshmërisë.

Kasam Shaqiri, Jeta-air
Teoritikisht të gjithë pajtohemi. Me këtë iniciativë shohet një shkëndijë.
Shkëndija juaj është në anën tjetër të tunelit dhe shpresoj se do t'ia arrijmë që të
kalojmë në anën tjetër.
Duhet të punojmë në integritetin e individit që gjendet në funksion drejtues njeri që është i drejtë, pozitiv. Me autoritetin e tij t’i drejtojë punëtorët në drejtimin e
duhur.
Sektori ynë privat varet drejpërdrejt nga sektori publik. Adminstrata e ngadaltë.
Në luftën kundër korrupsionit fillohet nga lartë poshtë. Tani duhet të kthjellohen
kokat. Problemi në sektorin privat është formimi i listave të zeza në të cilat do të
turpërohen firmat e pandershme. Edukimi gjithashtu është një element i rëndësishëm.
Objektivat nuk mungojnë. Për realizimin e idesë nevojitet kapital. Atë ne e kemi.
Duhet të ketë simbiozë me qasjen e fondeve. Krerët duhet tu ofrojnë fonde sektorit
privat dhe atyre që kanë nevojë për zhvillim dhe kështu do të ulet niveli i
korrupsionit.

Radmilla Bllazhevska, Tehnolab
E përshëndes këtë ide për kodin e sjelljes. Ky kod duhet të përputhet me sektorin
privat edhe pse korrupsioni në të shumtën e rasteve shfaqet në raportin ndërmjet
sektorit privat e atij publik. Si të mbrohet sektori privat nga konkurrenca? Ose si të
mbrohet njoftuesi nga korrupsioni? Këto janë dy pikat kyçe për të cilat duhet gjetur
zgjidhje kur do të përgatitet kodi.
Çfarë bëjmë nëse firam konkurrente me qëllim që të dëmtojë lajmëron ose
përmend korrupsion?
Ky kod ka të bëjë me marëdhëniet e punës, me të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e
ambjentit jetësor. Ky kod do të akordohet ndërmjet firmave. Ky kod a do të zbatohet
edhe brenda, në punën e firmës? Dhe edhe një aspekt tjetër - Si do ta mbroni firmën
nga një i punësuar më parë i cili do ta dëmtojë atë firmë?

Mihail Kirkov, Maj print
Për një pajtohemi të gjithë, dhe ajo është se kodi duhet të miratohet. Se si do ta
emërojmë - a kod etik apo kod i sjelljes afariste. Në praktikë ndodh që të shkelet
afarizmi, prandaj më pas vjen korrupsioni.
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Pra lista të zëza - kjo duhet të bëhet. Ne kemi listë të zëzë të atyre që nuk
paguajnë. Ato janë firma private njësoj si ne. Ju e keni përfunduar punën ndërsa ato
nuk paguajnë. Ato duhet të identifikohen urgjentisht. Është e vërtetë që ne vetë duhet
a rregullojmë këtë punë. Nuk kemi esnaf. Këto firma prishin imazhin.

Selim Prevalla, Ledar
E përshëndes këtë takim. Firma ime e vogël është edhe agjenci për prona të
palëvizshme. Edhe ne në fillim kishim probleme të mëdha për ta nisur këtë aktivitetet.
Në ndërtim është e pamundur. Duhet të humbasësh disa muaj që ti grumbullosh të
gjitha dokumentet, të mundohesh. Ende ka persona të cilët punojnë sipas sitemit të
vjetër. Nuk u intereson asgjë përveç rrogës në fillim të muajit. Duhet të ndryshojë
mentaliteti. Ai që nuk mund të punojë në sportel të zëvendësohet. Ai që nuk i
përgjigjet detyrës, le të ikë. Është mirë që të kemi sistem njësportel. Nuk ecën aq
ngadalë. Vetëm flitet, dhe asgjëje nuk i përmbahen.
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Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e pestë të mbajtur me datë
10.04.2007 – Sektori Sistemi bankar dhe financat

Gjorgji Jançevski, Drejtori i parë i përgjithshëm i NLB Tutunska
Banka
Bankat që kemi kapital të huaj e kemi tashmë atë kod sjelljeje. E kemi atë
compliance officer. Në kuadër të sistemeve më të mëdha korporative siç është
grupacioni - NLB, ne atë e aplikuam që para dy vjetësh. Sidoqoftë kjo iniciativë e
juaja është për tu përshëndetur. Megjithatë përvoja nga sektori financiar mund të
transmetohet edhe tek bankat e tjera, sepse principet e menaxhimit korporativ edhe në
sektorin bankar duhet të aplikohen gjithnjë e më shumë. Në pjesën e korrupsionit si
vend jemi të graduar në një vend të lartë përsa i përket korrupsionit. Mund ta gjejmë
në të gjithë sektorët. Përkrah transparencës, përmirësimi i sistemit juridik, mënyra e
menaxhimit, si dhe ky kod duhet të japin kontributin e tyre në uljen e nivelit të
korrupsionit në vend.

Branko Tozija, Drejtori i parë i përgjithshëm i Eurostandard banka
Banka Eurostandard gjithashtu ka kod të sjelljes etike, i cili ekziston që nga
themelimi i bankës në vitin 2001. Banka pranoi Global kompakt të Kombeve të
bashkuara, modelin e tyre.
Në ligjin e tyre për bankat gjendet
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Gjorgji Jançevski, Drejtori i parë i përgjithshëm i NLB Tutunska
Banka
Do të doja të plotësoja. Tek ne Diçka si revizioni i brendshëm i cili ekziston në
sistemin bankar sepse nëse drejtorët e përgjitshëm do të vepronin, atëherë nuk do të
ishte komplet në funksionim. Kështu që ka pozicion të pavarur përs ai përket
njoftimit. A bëhet fjal për larje parash, apo bëhet fjalë për incidente që ndoshin në
sjelljen e të punësuarëve. Në situata të tilla njoftohen drejtorët e përgjithshëm, këshilli
drejtues, revizioni i brendshëm dhe normalisht ato në Ljubljanë sepse atje ka

Maja Andreevska-Bllazhevska, Stopanska banka
Si pjesë eë grupacionit NBG dhe anëtare e IFC EBRD që nga viti 2001 ne e kemi
kodin. Përgjegjësia e Duke pasur parasysh faktin se banka është me të vërtetë e
madhe ka 1300 të punësuar, është e ndarë në trembëdhjetë sektorë dhe sigurisht që
kjo sferë komplekse nuk mund të kontrollohet, administrohet e menaxhohet vetëm
nga një person. Prandaj këtu përfshihen edhe drejtorët e tjerë sektorialë, si kontroll
plotësues dhe ndihmë e këtij oficeri. Afati tek ne në bankë për të vërtetuar tekstin e
revizionuar të kodit të etikës është deri në maj. Kodi ynë bazohet në rreth 15 principe,
të cilat në Greqi në nivel kombëtar janë miratuar nga të gjitha bankat.
Bankat që kanë kapital të huaj e kanë për detyrim ta miratojnë dhe aplikojnë
kodin si dhe ta respektojnë në bazë vullnetare. Do të ishte mirë të realizohej edhe në
kuadër të Dhomës së Tregtisë, që supozoj kjo ishte edhe idea. Të krijohet një kod i
veçantë i punonjësve financiarë, që përveç bankave, do të përfshijë eshe Komisionin e
letrave me vlerë, Regjistrin depozitues, Bursën e Maqedonisë, fondet investuese, etj.
Kështu pra ky kod i unifikuar të jetë për funksionimin financiar dhe të respektohet si
një dokument i vetëm, sepse në çdo bankë, më pak apo më shumë, parimet e kodit
janë të njëjta. Kam dyshim se aksionarët tanë do të pajtoheshin, ose të gjithë të kemi
një kod të unifikuar, secili në kuadër të punës së tij, sepse të gjithë pothuajse kemi
mënyra specifike në punë ose në organizimin e punës së bankave. Kështu që, do të
ishte mirë që në kuadër të dhomës së tregtisë të miratohet një kod i vetëm i
punonjësve financiarë.

Pavlina Çerepnalkovska, Drejtori i parë i përgjithshëm i Alfa banka
Shumë nga bankat kemi kode qëkur. Nuk shoh se nëpërmjet dokumentave do t’i
eleminojmë problemet.
Mendoj se i rëndësishëm është integriteti i personave që drejtojnë bankën, që
administrojnë me bankën, organet e bankës, dhe problemi ende qëndron tek
aksionarët. Ata janë burimi i cili jep drejtim nëse ndonjë bankë do t’i respektojë ligjet
apo jo. Prandaj edhe ndodhi ajo që ndoshi me bankën Eksport-import. Jo sepse nuk ka
pasur kod, problemi është shumë më i thellë. Thelbi qëndron tek aksionarët. Në çfarë
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mënyre ata janë bërë aksionarë? Çfarë kërkojnë nga ekipi drejtues? Sa organe janë
efikase? Se sa organet ndërmarrin masa? Se sa drejtë bëhet informimi? Integriteti i
këtyre pesonave është i rëndësishëm. Nga këtu rrjesh edhe korrupsioni e rryshfeti. Ky
është thelbi. Duhet që rregullorja ligjore të jetë më e mprehtë. Nëse ndonjë drejtor në
ndonjë bankë respekton drejtimet e aksionarëve, mundëson nëpërmjet firmave të tij të
tëhiqet kapital, nuk ka nevojë për kode. Nëse ndonjë është në listën e zezë, nuk shoh
leverdi nga dëmi që do të bëhet.

Natalija Mihajlovska, Banka Prokredit
Ne kemi kod sjelljeje i cili është i unifikuar në nivel të ProKredit holding aksionarit më të madh të bankës. Kodi i sjelljes firmoset nga të gjithë të punësuarit
gjatë procesit të punësimit, por ata janë të obliguar ta firmosin edhe në nivel vjetor.
Qëllimi është të ngrihet niveli i ndërgjegjes së të punësuarëve për ekzistencën e këtij
dokumenti. Mbahen edhe seminare të rregullta, ekziston departament dhe unë jam
drejtuese e atij sektori. Ne ndjekim akordimin e plotë me qëllimin e rregullores ligjore
megjithatë edhe me procedurat e brendshme. Në to përfshihet edhe kodi i sjelljes në
bashkëpunim me revizionin e brendshëm dhe menaxhmentin e bankës me qëllim që të
zbatohet me sukses.

Doc. Dr. Sllagjana Taseva, lidere i projektit
Sot në dallim nga punëtoritë e tjera, do të thoja se kemi njëproces të kundërt.
Diskutojmë me një sektor i cili ka rregulla për funksionimin korporativ. Po
diskutojmë se si ta rregullojmë atë në nivel sektori. Fakti që të tjerët nuk kanë kode
etike pengon edhe në punën tuaj. Shkak - kompetitivitetit, mundësi të barabarta pune,
ndikime negative dhe sjellje jo profesioanle, fer në kuadrin e biznesit. Flasim për një
rregullim me anë të kodeve për funksionim korporativ pikërisht në drejtim të asaj që
të forcohet integriteti i këtij sektori, në insitucione në veçanti dhe në sektorin në
përgjithësi. Ky është sektori më i ndjeshëm nëpërmjet të cilit matet edhe
qëndrueshmëria. Nëse ekonomia e një shteti të caktuar është e shëndoshë? Si mund të
mbështetet më tej zhvillimi e ekonomisë, si mund të pengohet veprimi i ndeshjes së
interesave. Kjo mund të ndodhë edhe në strukturat drejtuese, ose veprimit nga ana e
aksionarëve që ndikojnë në marrjen e vendimeve në pesronat që menaxhojnë me këtë
sektor ose institucion. Por si rregull kode të tilla duhet të veprojnë që të ndalojnë
veprime të tilla. Në të kundërt rrezikohet institucioni. Ai mund të humbasë mjaft.
Pothuajse pjesë përbërëse e këtyre kodeve janë edhe parimet e ndalimit të larjes së
parave që mund të çojnë në humbjen e rejtingut, që është gjëja më e rrezikshme. Nëse
një bankë humbet dinjitetin e saj dhe rejtingun, kjo përbën çështje se si do të punohet
më tej.
Pjesë e këtyre gjërave për të cilat flasim sot, tashmë janë të rregulluara edhe nga
kodi penal. Pjesë e asaj që më shpesh punon Në sferën e implementimit të
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rregulloreve, direktivave, ligjeve, konventave në pjesën e ndalimit të larjes së parave,
do të flas më konkretisht, tashmë kemi kod penal të integruar. Nëse nuk njoftohet
transaksion i dyshimtë, nëse nuk njoftohet transaksion e një shume të caktuar, nëse
nuk sigurohen kushte për edukimin e të punësuarëve për t'i njohur këto masa dhe një
sërë dispozitash të tjera që ekzistonin në konventat ndërkombëtare dhe dokumente, ne
i kemi integruar tashmë. Problemi qëndron se këtu nuk kemi rezultate. Pra kemi edhe
rregullim në kodin penal për atë se se çfarë duhet të ndërmerret për të përforcuar
masat parandaluese dhe për luftë kundër larjes së parave, dhe veçanërisht kohët e
fundit se duhet ët implementohen nga aspekti i luftës kundër terorrizmit.
Çështja se duhet të ekzistojnë për mua edhe sot ishte një sfidë dhe kënaqësi që të
diskutoj me sektor i cili ka se çfarë të na tregojë që të mund t’i rregullojmë edhe të
gjithë të tjerët. Gjithmonë kur diskutojmë lidhur me këtë temë shihet në oborrin tjetër,
më tepër në komunikacionin me administratën publike, komunikacionin me shtetin.
Përvoja juaj duhet të transmetohet. Se si funksionojnë këto kode brenda tek ju! Nëse
kjo mund të funksionojë kur flasim për aksionarë ose për ato që mudn të ndikojnë në
marrjen e vendimeve.

138

www.transparency.org.mk

ZERO tolerancë për korrupsionin

Fjala e pjesëmarrësve në punëtorinë e gjashtë të mbajtur me datë
18.05.2007 – Sektori IT

Gligor Daçevski, Applify
Që kur morra ftesën ky dokument më zgjoi interes. Ajo për të cilën ju po
përpiqeni unë e përjetova si përvojë nga kompanie ime partnere në Holandë.
Ne jemi firmë që merremi me software. Ne jemi pajtuar se do të punojmë në bazë
të të gjitha rregullave. Kështu punohet shumë më mirë, por kur konkurrenca punon në
mëynrë të paligjshme mund të krijohen probleme. Isha në katër vende të më
përpilojnë një statut dhe u zhgënjeva. Atëherë ata më dërguan një statut i cili ka rolin
e kodit në disa segmente të caktuara.
Nuk ballafaqohemi shumë me problemet tona të korrupsionit dhe rryshfetit sepe
punojmë jashtë vendit. Por nga miqtë e mi dhe nga përvojat e mia të mëparshme e di
se ata kanë probleme me inspeksione e probleme të ngjashme.
Kontratat tona me të punësuarit janë të gjata dhe të rregullta. Kur i përcaktuam
rrogat dhe shpenzimet, ndodhi që firmat konkurrente t’i shtojnë vetëm rrogat neto dhe
filluan tu marrin njerëz firmave konkurrente, të nënshkruajnë kontrata pune me
përjashtim blanko. Të paktën në sektorin IT ka punë, nuk e di se përse pranojnë. E
gjithë kjo ndodh nëpër kompani, ndërkohë që ato kuotojnë lartë. Këto kompani duhen
vënë në listën e zezë.
Ndoshta një nga zgjidhjet është që të merremi me edukimin e popullatës së re.
Besoj se shumica e njerëzve janë të ndreshëm dhe kjo shumicë duhet shfrytëzuar.

Zharko Nikodinovski, Niko kompjuteri
Unë jam në këtë biznes një kohë të gjatë. Specialiteti im është hardware.
Do t’ia nis nga prokurimet publike, nga tenderi më i madh në rajon e më gjarë.
Në këtë tender ka shumë pavijueshmëri. Publiku nuk është asgjëkund. as organizatat
joqeveritare, as firmat. Nuk mendoj se klima ka ndryshuar. Unë po ju them se një
varfëri e tillë nuk mbahet mend. Nuk hyjnë nëpër firma, nuk ka shitje.
Një tender i tillë pa pilot-projekt nuk mund të realizohet. Ne për njëqind euro
bëjmë test-pilot. Duhet të dihet se kush do të përgjigjet nëse diçka nuk shkon si duhet.
Nuk ka firmë të serviserit i cili do të garantojë.
Më përpara fitonte ai që jepte çmimin më të lartë, sot shkojnë nën çmim, dhe kjo
me çmime më të ulta se ato të fabrikës. Këtu mundet vetëm të mos ta porosisë mallin.
Për tenderat më të mëdha segmentimi duhet të jetë vertikal. Nuk ekzistojnë
fabrika që prodhojnë tërë kompjuterin. Ne paguajmë edhe punën e dorës. Përse të mos
t’i bashkojmë ne kur edhe kështu kemi shumë të papunësuar. Kush i mirëmban këto
komjutera? Të gjitha firmat maqedonase janë eleminuar nga ky tender. Asnjëra nga
ne nuk i përmbush kriteret e tyre. Ne kemi ende kompjuterë të rinj nga Kina që rrijnë
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ashtu. Nuk e di ku po na çon e gjithë kjo. Tek ne problemi është akoma më i madh,
nuk ka kush t’i mirëmbajë.

Doc. Dr. Sllagjana Taseva, lidere i projektit
Para një viti bëmë një analizë në sistemin e efikasitetit të administratës publike.
Tek të gjithë shihej ulje e efikasitetit për 60%. Si është e mundur kjo me
kompjuterizimin. Dëgjuam se cilësia e shërbimeve është ulur.
Si anëtare e DKSK- KSHNK çëstja e parë ishte kontrata e microsoft-it. Si und të
kontraktojë me prodhues të caktuar. Nuk patëm deri në fund përgjigje se çfarë po
ndodh dhe nuk morëm një përgjigje përfundimtare se sa ato kompjuter janë të
përdorshëm. Habiteshin se përse në akademinë policore kërkonim software legal. Të
vendosim rregullat e lojës, të sigurojmë konkurrencë në treg,
diçka që na vjen për shtat, do ta ndërpresim, ajo që nuk na vjen për shtat, do ta
potencojmë, etj. Flasim për vendosjen e rregullave në funksionimin korporativ, për
rregulla pune në këtë sektor. Ne këto probleme i dimë, flasim për atë se sa ju jeni të
gatshëm Që të arrihet ai menaxhim i mirë duhet të japin kontribut si njëra ashtu edhe
pala tjetër. Menaxhment korporativ, transparencë në punëqë të arrijmë standarde më
të mira në përgjithësi në mbarë sektorin.
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Ekspoze e pjesëmarrësve në punëtorinë e shtatë të mbajtur me datë
11.06.2007. - Agrosektori dhe mediat

Reshat Kamberi, MTV
Duhej t'i shisnim telekomunikacionet dhe tani të kemi për vitin 2005 dividendë
prej 120 milionë euro nga të cilat 70 milionë dalin përjashta. Ato janë para të tona që
duhet të dalin jashtë nga Maqedonia. Okta, e cila nxjerr përjashta një makineri, të
cilën e bojatis dhe e kthen si investim dhe kështu nuk paguan taksë etj. ose Ramstor,
Vero, që hapin markete dhe që përreth tyre mbyllin shumë dyqane të vogla dhe sjellin
mall të tyre... Kjo është bërë për ndonjë përqindje apo me paramendim? Populli po
vuan nga këto përqindje.
Gijotina rregulluese duhej të jepej në një debat më të gjatë publi, dhe jo të
mbyllet deri në shtator. A mund të turpërohen ata që marrin rryshfet? A janë të
mjaftueshme aktet juridikeqë disa grupe politike të kenë mundësi të fillojnë ti
aplikojnë mbi veten, apo fillojnë të vlejnë nga mandati i ardhshëm për garniturën e
ardhshme. Si të ndikojmë këtu? Nëpërmjet cilave mënyra?
Gazetarët duhet të jenë në anën e opinionit publik. Nëse kritikon dikë, nuk mund
të përparosh. Gjëja më eë keqe për një shoqëri janë gazetarët e korrumpuar. Ndoshta
më keq edhe se politikanët sepse gazetarët janë për një kohë më të gjatë. Ndoshta
konkurrenca e shëndoshë jopartikae do ta përmirësonte punën. Profesionistët në
Maqedoni nuk janë në vendet e duhura.
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Katerina Goneva, Lion
Në sektorin konditorial përdor produkte agrare prandaj edhe do ta marr të drejtën
të them diçka. Shëtita nëpr disa firma konditore në Turqi dhe pashë se ata për çmimet
e tyre të ulta tëproduktit kanë punësuar punëtorë në moshë nga 12 deri në 18 vjeçë.
Dhe kur ata martohen, i përjashtojnë dhe punësojnë të rinj. Këtu kodi nuk ekziston.
Nëse kështu sillen jashtë kufijve tanë, ne si do ta zgjidhim këtë? Nuk do ta zgjidhim.
Unë pyes veten se si shesin aq lirë me çmime aq të ulta kur përbërësit kushtojnë. unë
në Vero dhe Ramstor nuk mund të shesë, shpenzimet janë të larta.

Snezhana Andreeva, DZC Ilinden
Vij nga dega më e ulët e shoqërisë, bujqësia. Atje punojnë edhe shtresa më e ulët
e njerëzve, të cilët vetëm atje mund të punojnë. Një kod i tillë atje nuk kalon. Atje
nevojitet ndërgjegje, ndërgjegje e lartë, e cila duhet të kërkohet në kokë. Për ne është
e lehtë. Ne vetëm do t’i bashkohemi, konkurrenca joleale na shkatërroi. Erdhëm në
një kombinat të rrëzuar të cillin e gjallëruam duke luftuar së pari kundër sistemit
gjyqësor. Së dyti trashëguam punëtorë që kanë punuar në një sistem ku nuk punonin,
por kanë pasur të drejta. Ata ngrejnë padi që gjithçka të rrëzohet, ndërsa ne luftojmë
që ti mësojmë punëtorët se duhet të punojmë që të marrim fryte. Ata janë aksionarë
që punojnë kundër vetes, lidhen me avokatë dhe gjykatës për mjete që nuk janë rroga
të tyre.
E di se sa të rëndësishme janë këto standarde, do të dëshiroja shumë që kjo gjë të
funksiononte në firmën tonë.

Bllagoja Andonovski, Ekstra mein
Mu dukën mjaft interesante fjalët e profesorëve. E dini, kur ndonjë njeri e ka
punuar atë, e ka përstudiuar, di ta prezantojë në mënyrë në të cilën ne të tjerët do të
njohim të vërtetën. Unë do t’i përmbahesha një të vërtete mëtë madhe. Mendoj se
nastradinizmi ngadalë po shuhet. Problemi i vërtetë është mos dituria. Nëse unë kam
dijeni se dikush bën një gjë të tillë vetëm për rryshfet, mbrojtja e vetme është të
informohesh dhe atyre personave tu tregohet se dikush nuk ka frikë nga ata dhe më
pas ata tërhiqen. Pra dituria, informimi është gjëja më domethënëse në luftën kundër
korrupsionit.
Ne privatët kemi problem të madh me lejet e shërbimeve publike. Gjatë importit
të lëndëve të para një procedurë e caktuar therjeje nga Europa zgjat 30 ditë. Ajo lëndë
e parë është bursale, që në atë moment është e mirë për mua. Unë kontraktoj nëse
porosinë mund ta kem brenda një jave. Këtu shfaqet problemi. Kështu është për të
gjitha lejet. Përse ekziston kjo nuk e di, kur sot në një shoqëri informimi dhe interneti,
gjithçka është më e lehtë dhe më e thjeshtë. Bota është një katund global. Firmë dhe
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postë elektronike dhe nuk ka nevojë të zgjasë më shumë se tre ditë. Të gjitha
verifikimet mund të bëhen shpejt. Nëse jo për tre, tëpaktën për një javë.
Përs ai përket kodeve e vërteta është e madhe. Në firmat që ekzitojnë në treg ato
e aplikojnë kodin, por asgjëkund nuk është vendosur me shkrim, në letër. Përsa i
përket “emëro dhe turpëro” (name and shame), në ekonominë maqedonase ekziston si
praktikë.

Xhemail Dauti, Dhoma tregtare e Maqedonisë veriperëndimore
Erdhëm në finale dhe kemi një tekst nga grupi ekspert, të cilin unë e lexova me
vëmendje dhe do të bëj edhe vërejtjet e mia. Ky kod i propzuar ka të bëjë me dhjetë
nga pesëmbëdhjetë kompanitë më të mëdha në Maqedoni, firma që kanë numër të
madh aksionarësh të cilët janë vendosur në mënyrë korporative dhe mund ta zbatojnë
atë. Unë propozoj që përkrah këtij kodi, të bëhet edhe një për ndërmarrjet e vogla e të
mesme, i cili do të aplikohet. Nuk ka asgjë të keqe nëse kemi dy kode.
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