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Si investohet në luftën kundër korrupsionit? 

 

Lufta kundër korrupsionit nuk është falas. Prandaj, shteti duhet të investojë në mënyrë të konsiderueshme në 

institucionet me kompetencat më të forta, në luftën kundër korrupsionit, siç janë Komisioni Shtetëror për Parandalimin 

e Korrupsionit, Enti Shtetëror për Revizion, Këshilli Inspektues dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës. Nga 

këto katër institucione, shërbimet e inspektimit janë ato që kanë funksion parandalues dhe represiv, duke pasur 

parasysh mundësinë që inspektoratet të ndëshkojnë. Të gjitha këto institucione kanë kompetenca që mbulojnë aspektet 

kryesore të luftës kundër korrupsionit, si mbikëqyrja e rasteve të mundshme të korrupsionit dhe konfliktit të interesave 

dhe zbatimi i rregullave në terren.  

Vitet e fundit, vërehet një trend i rritjes së investimeve në institucione. Kjo është më e dukshme në Entin Shtetëror për 

Revizion dhe Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Dy indikatorë tregojnë këtë trend- numri i 

punësimeve dhe mjetet buxhetore të këtyre institucioneve. Për sa i përket punësimit në periudhën 2016-2021, 

tendenca, edhe pse me intensitet të ndryshëm, megjithatë vërehet rritje në të gjitha këto institucione përveç Komisionit 

për Mbrojtjen e Konkurrencës. Për sa i përket këtij indikatori, rritja më e lartë vërehet në Entin Shtetëror për Revizion 

dhe Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, pasuar nga Këshilli Inspektues.  

Krahasuar me vitin 2016, ka një rritje të mjeteve buxhetore në vitin 2021, te të katër institucionet. Kjo rritje është parë 

kryesisht në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Këshillin e Inspektimit.  

Megjithatë, shpërndarja e mjeteve ndryshon dukshëm nga viti në vit. Kjo tregon pa-parashikueshmëri në lidhje me 

kushtet e punës të këtyre institucioneve, veçanërisht nëse marrim parasysh rishikimet e buxhetit, që ndodhën në të 

gjitha vitet në periudhën 2016-2021. Me rishikimin e fundit në korrik 2021, pati një korrigjim të buxhetit në të gjitha 

institucionet. Mjetet u rritën në të gjitha institucionet, më së shumti në Këshillin Inspektues për shkak të zhvillimit të 

zgjidhjes softuerike, ndërsa pati një rënie prej më pak se 3% në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. 

Buxhetimi i qëndrueshëm dhe shumëvjeçar i institucioneve rekomandohet për pa-parashikueshmëri më të madhe në 

rritjen e tyre, si dhe për planifikim afatgjatë. 

Efektet e shumta negative nga korrupsioni dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike justifikojnë investimin në luftën 

kundër korrupsionit. Institucionet e përgatitura, që e kryejnë mirë punën e tyre mund ta kthejnë investimin shumëfish, 

si nëpërmjet përmirësimit të kushteve për rritje ekonomike, kursim të mjeteve buxhetore, ashtu dhe me kthimin e 

mjeteve nga buxheti i shtetit. 

 

 

Projekti "Biseda anti -korrupsion në Kuvend (Anti-Corruption Talk in Parliament (ACT in Parliament)) përfshin aktivitete kërkimore dhe 

përfaqësuese me qëllim kryesor, mbështetjen e procesit reformues në Maqedoninë e Veriut, përmes forcimit të rolit mbikëqyrës të Kuvendit në 

luftën kundër korrupsionit. 

Projekti mbështetet nga Fondi Nacional për Demokraci (National Endowment for Democracy - NED) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për 

përmbajtjen është përgjegjës IDSCS dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pozicionet e Fondit Nacional për Demokraci (National Endowment for 

Democracy- NED). 

  
 


