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Të ndëruar miq dhe kolegë,
Pas sudimit tonë tremujorë të klimës së
biznesit , Oda Ekonomike e Kosovës bëri
një studim të Bottleneck-ut mbi faktorët
që pengojnë rritjen ekonomike të Kosovës.
Ky lloj studimi është i pari i këtij lloji në
Kosovë. Jo vetëm dokumentet jashtë
kompanisë , por gjithashtu hedh në dritë
faktorët brenda kompanisë, faktorë këta të
cilët pengonin rritjen. Është studimi i vetëm
i këtij lloji të njohur dhe të cmuar në nivel ndërkombëtar. Jep informacion të vlefshëm
në lidhje me barrierat e biznesit siç tregohet nga sektori i biznesit, për zhvillimin aktual
dhe të ardhshëm.
Oda Ekonomike e Kosovës permes këtij studimi ka për qëllim të ndikojë në debatin dhe
masat për nxitjen e rritjes së kompanive në Kosovë dhe krijimin e një mjedisi të
përshtatshëm për biznes.
Ky studim është kryer me mbështetjen e GIZ-it.
Oda Ekonomike e Kosovës, përmes aktiviteteve të saj ka për qëllim të rrisë nivelin e
përgjithshëm të ndërgjegjësimit të shoqërisë në lidhje me vlerat e ndërmarrësisë që
posedon Kosova. Komuniteti i biznesit në Kosovës ka një rol të rëndësishëm për të
luajtur në krijimin e këtyre vlerave të brendshme dhe ti vendos ato në tregun rajonal
dhe ndërkombëtar. Rritja e sektorit privat në Kosovë do të ndikojë në përmirësimin e
mirëqenies sociale dhe ekonomike në Kosovë. Gjithashtu do të kontribuojë në
përmirësimin e imazhit të vendit tonë dhe për të tërhequr investitorë të huaj përmes
formave të ndryshme të partneritetit.
Ky studim së pari do të shpërndahet për të gjitha kompanitë që morën pjesë në sudim,
të gjitha institucionet qeveritare, organizatat e bizneseve , zyrat diplomatike,
organizatat donatore dhe të gjithë aktorët ku drejtpërdrejt apo tërthorazi ndikojnë dhe
kontribuojnë në promovimin e aktiviteteve ekonomike të Kosovës.
Sinqerisht i juaji,.
Safet Gërxhaliu
Kryetar
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Çdo tre muaj, Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) publikon një studim të tendencës
ekonomike. Ky është një studim i cili është duke vazhduar që nga fillimi i vitit 2013. Deri
më tani janë bërë 8 studime të tilla.
Ky studim i klimës së biznesit ofron informata shumë të dobishme. Megjithkëtë, ajo
akoma nuk ka identifikuar faktorët themelorë të cilët tregojnë perceptimin e klimës nga
ana e kompanive.
Prandaj, Oda Ekonomik e Kosovës tani është duke e bërë edhe një studim kërkimorë për
të identifikuar pengesat më të mëdha të cilat janë duke e penguar funksionimin normal
të kompanive.
Këto pengesa të mundshmë mund të jenë jashtë dhe brenda natyrës. Pengesat e jashtme
mund të jenë si në vijim:
- Mjedisi/ambienti ekonomik;
- kushtet administrative dhe rregullative;
- dhe infrastukturore të natyrës;
Pengesat e brendshme janë të lidhura me çështje menaxheriale dhe operacionale.
Për shumicën e kompanive, pengesat më të mëdha të jashtme janë çmimi (57%) dhe të
pasurit e energjisë elektrike (54%), si dhe kostoja/çmimi i kredive bankare (38%).
Paqëndrueshmëria politike (në kohën kur janë zhvilluar intervistat nuk kishte akoma
qeveri të re) është përmendur me 36% dhe korrupsioni me 35%.
Pengesat e brendshme kanë luajtur një rol më të vogël. Për 24% pengesa më e madhe e
brendshme nuk është numër adekuat për konsumator. Kjo duket të jetë simptomë e
çështjeve të marketingut dhe shitjes. Të shiturit me shumicë ka raportuar shumë më
shumë pengesa të brendshme sa sa të tjerat, kurse ndërtimi më pak.
Më shumë se 50% e kompanive pjesëmarrëse në studim kanë treguar se shitjet do të
ngriten në vitin 2015. 40% presin që investimet të ngriten në vitin 2015.
Një pyetje që ka të bëj me dinamikat ekonomike ka dhën një goditje prej 75% të
kompanive të cilat kanë treguar se ato kishin fituar klientë të rinjë në vitin 2014. Kjo
është një shënjë e një ekonomie dinamike. Gjithashtu, është edhe një domosdoshmëri
për kompanitë që të mjaftueshëm të gjenjë klentë të rinjë.
Studumi përfundon me një numër përfundimesh/konkluzionesh dhe rekomandimesh.
Kjo mund të adresoj pengesat më goditëse të jashtëme dhe të brendhsme, duke krijuar
një mjedis/ambient mundësues, në të cilin kompanitë mund të operojnë pa problem
dhe ndihmohen për të kapërcyer dhe përballuar pengesat e jashtëme dhe të brendshme.
Pasi që të pasurit e një plani biznesor ishte një tregues i çështjeve relativisht më të vogla,
është rekomanduar që të fillohet një veprim i një plani biznesor mbarëkombëtarë. Rrjeti
i OEK-s mund të jetë një aset i rëndësishëm për këtë.
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1. HYRJE DHE JUSTIFIKIM/ARSYETIM
Një sektorë privat aktiv është vendimtar për suksesin e një ekonomie. Bizneset
punësojnë njerëz dhe bëjnë investime. Biznesi lulëzues, apo thën më mirë në ngritje, i
kontribuon ekonomisë në një masë të madhe. Shih për këtë, është me rëndësi që të
kuptohet se cilët faktorë janë duke penguar bizneset në veprimtaritë e tyre. Të
kuptuarit e faktorëve të cilët janë duke e penguar veprimtarinë biznesore në një
moment kohor është me rëndësi dhe kjo është ajo çfarë Oda Ekonomike e Kosovës është
duke bërë tani me studimin biznesor mbi pengesat e të bërit biznes. Poashtu,
monitorimi/mbikqyrja e mjedisit/ambientit për një kohë, së paku në ritëm vjetor, është
me rëndësi. Me anë të krahasimeve kohore, mund të analizohet ndryshimi i mjedisit
ekonomik dhe në këtë mënyrë mund të zbulohet çfarëdo lloj përmirësimi apo
përkeqësimi. Prandaj, të bërit e këtij studimi në baza vjetore, çfarë edhe synohet do të
jetë vetëm se më mirë.
Ky studim hedhë dritë mbi problemet, të cilat janë përceptuar nga bizneset. Ndryshe
nga disa studime ad-hoc të ndërlidhura më këtë temë jo vetëm “ngushtim-rruge” në
botën e jashtme të kompanive (p.sh. infrastukturë, taksa, çasje në financa etj), por
poashtu probleme me origjinë në nivel të kompanisë (si kualiteti i
prodhimeve/shërbimeve, mungesa e kanaleve të shpërndarjes , mungesa e softver-it të
duhur etj.) janë të monitoruara.
Në këtë raport janë prezantuar rezultatet e studimit të parë të këtij tipi të ri. Të dhënat
janë të ndara sipas sektorit në të cilin është duke punuar si dhe sipas madhesisë së
kompanisë. Është planifikuar që në të ardhmen OEK-ja t’a zhvilloj këtë studim në baza
vjetore, ashtu që për disa vite në vijim OEK-ja do të mund të ofroj një raport progresi të
pengesave të jashtme dhe të brendshme me të cilat po ballafaqohen kompanitë në të
bërit biznes. Ky informacion do t’ju ndihmojë të gjithë agjentëve ekonomik – politikës
ekonomike si dhe vetë menagjmentit – që të implementojnë masa për të përmirësuar
mjedisin biznesor.
Rezulatatet e paraqitura në këtë raport janë bazuar në një studim të gjërë biznesor. Oda
Ekonomike e Kosovës ka zhvilluar një pyetësorë dhe e ka implementuar studimin. OEKja për këtë qëllim ka marrë një përkrahje finaciare nga Duetsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dhe përkrahje metodologjike nga dy espertë të
jashtëm, Klaus Abberger (ETH Zurich) dhe Gernit Nerb (Info Institute, Munich). Studimi
është bër përmes intervistave personale në periudhën kohore nga 1 deri më 12 dhjetor
2014 dhe bizneses i janë përgjegjur studimit.
Raporti fillon me pengesat e jashtme, ashtu si janë parë nga kompanitë, të pasuara nga
faktorët e brendshëm që I kërcënohen biznesit. Tema e dytë më kryesore merret me
inesimin e planifikuar dhe shitjet e pritura për vitin 2015.
Rezultatet janë analizuar në bazë të sektorit dhe madhësisë. Në baz të madhësisë, mikro
është për 1 – 2 punëtorë, e vogël prej 2 – 10, e mesme prej 10 dri në 50 dhe e madhe
mbi 50 të punësuar.
Studimet e bazuara në statusin ligjor, gjininë dhe moshën e personave të kompanisë nuk
ka sjellur ndonjë dallim me rëndësi dhe prandaj nuk janë paraqitur këtu.

HAPJA E RRUGËS PËR BIZNES
MË TË MIRË NË KOSOVË

7

2. PENGESAT JASHTË KOMPANISË
Janë hulumtuar tre tipe të faktorëve të jashtëm. Tipi i parë kishte të bënte me
infrastukturën dhe kushtet e përgjithshme, I dyti me mjedisin ekonomik dhe I treti me
kushtin administrativ dhe rregullativ.
2.1 DHJETË PENGESAT KRYESORE PËR VEPRIMTARI BIZNESORE NË KOSOVË
Hulumtimi ka radhitur dhjetë pengesa kryesore, të paraqitura si në vijim:

Top ten obstacles
Answers: major obstacle
All figures in per cent

Cost of electricity

57

Reliability of electricity

54.4

Cost of bank financing

38.1

Political instability

35.5

Corruption

34.6

Unfair competition by grey economy

32

Unfair competition by low quality products

29

Access to bank financing

27.1

Cost and reliability of water supply

25.9

Crime

25.8
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Është për tu theksuar se pengesat më të rënda janë ato që kanë të bëjnë me koston dhe
besueshmërinë e energjisë elektrike. Pengesat tjera me rëndësi janë të ndërlidhura me
koston e financimit banker dhe në një masë më të vogël qasja në financa.
Paqëndrueshmëria financiare është përmendur shumë shpesh (35.5.) dhe duhet të
theksohet se intervistat janë zhvilluar gjatë kohës kur akoma nuk kishte qeveri të
instaluar, gjë e cila mund të ketë ndikuar në mendimin e bizneseve të intervistuara.
Në fund të listës së dhjetëshes kryesore radhitet krimi (25.8%)

Një investim holandez ka ndërtuar një fabrikë në Kosovë. Është një
fabrikë e cila disi shpenzon energji të lartë elektrike. Plani biznesor e
kishte marrë në konsideratë këtë çështje, dhe çmimi i energjisë elektrike
nuk ishte një pengesë e madhe. Kostot reale të energjisë elektrike
figuronin në të dhe ato njëmend nuk ishin problem. Kur fabrika filloi së
funksionuari, u pa se tensioni i energjisë elektrike nuk ishte konstant
dhe ndryshonte përtej kufijve të cilat disa nga pajisjet nuk mund t’i
përballonin. Fatkeqësisht, tensioni (si dhe ciklet dhe hertz-at) nuk ishin
konstante. Poashtu, besueshmëri e të pasurit në dispozicion të energjisë
elektrike nuk ishte optimale. Nganjëherë kishte furnizim me energji
elektrike e nganjëherë nuk kishte. Si rezultat i kësaj, prodhimi ishte i
çrregullt dhe shumë qarqe ishin djegur. Kjo situatë mund të
parandalohej duke shtuar mbrojtës të tensionit si dhe gjeneratorë të
mëdhenjë. Kjo shpiu në investime shtesë të papritura të pothuajse
100,000 Euro. Humbjet ishin rezultat në fazat fillestare të fabrikës. Tani,
me këtë mbrojtje shtesë, fabrika është duke ja dalur/funksionuar mirë.

2.2.1 Pamje e përgjithshme e pengesave për biznes; mjedisi/ambienti
Ekonomik

Në kategorinë e mjedisit/ambientit ekonomik, tre problemet kryesore ishin: kostoja e
financimit banker (38.1%), konkurrenca e padrejtë nga ekonomia gri (32%) dhe
konkurrenca e padrejtë nga produktet e kualitetit të ulët (29%).
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Obstacles: Economic environment
Answers: major obstacle
All figures in per cent

Cost of bank financing

38.1

Unfair competition by grey economy

32

Unfair competition by low quality products

29

Access to bank financing

27.1

Insufficient demand

24.3

Arrears in payment from customers

23.1

Other economic issues

18.9

Lack of capacity and equipment

15.2

Cost of labour

15.2

Shortage of material 14.7

Liquidity problems 14.5

Lack of skilled labour

14.3

Company money for personal purposes 12.6

Maintenance

11.9
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2.2.2 Pamje e përgjithshme e pengesave për kushte administrative
dhe rregullative
Në përgjithësi mund të thuhet se, bazuar në rezultatet e studimit, kjo lloj pengese nuk
renditet në mesin e problemeve më të rëndësishme të kompanive në Kosovë. Relativisht,
problemet më të rëndësishme në këtë kategori kanë dalur të jenë: sistemi i taksave,
mjedisi ligjor, rregulloret/procedura doganore dhe burokracia.
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Obstacles: Administrative and regulatory conditions
Answers: major obstacle
All figures in per cent

Tax system 23.8

Legal environment 22.2

Customs regulations/procedures/bureaucr. 21.3

Construction permissions 19.6

Adequate laws 18.7

Costs to prove int. quality standards 18.7

Business information on laws 18.2

Import/export licensing 17.5

Protection of intellectual proper ty rights 17.5

Business information on exports 15.9

Access to land 14.7

Business information on markets 14.5

Business information on standards

14

Management skills 12.6

Business registration 12.1

Other administrative or regulatory issues 11.7
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Ofrimi i shërbimit të një ndërmarrje kërkonte ofrimin e dokumenteve. Kërkohej që një
shërbim të paguhej 10 ditë më vonë, dhe ajo kohë ishte e mjaftueshme që të mirreshin
dokumentet. Menaxheri shkoi në zyrë çdo ditë, dhe atij vazhdimisht i premtohej
“nesër”. Klienti i tij e thirri atë disa herë dhe ai premtoi se do të ishte në gjendje që ta
dorëzonte atë brenda kohës së dhën. Fatkeqësisht, dokumenti i kërkuar nuk arriti me
kohë dhe atij iu deshtë që të kërkontë nga një kompani maqedonase që të vinte dhe ta
shpëtonte atë, duke i shërbyer klientit të tij dhe duke e mbajtur atë të kënaqur, dhe të
ndjek urdhërat. Fatkeqësishtë, kjo ordhëresë personale i kushtoi atij me një kosto shtesë
të konsiderueshme dhe me himbje.
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2.2.3 Pamje e përgjithshme e pengesave për infrastrukturë dhe kushte
të Përgjitshme
Kjo kategori përmban pengesat më të rëndësishme/të mëdha me të cilat ballafaqohet
një kompani. Para së gjithash, janë përmendur kostoja dhe besueshmëria në energjinë
elektrike, e pasuar nga paqëndrueshmëria politike.
Pengesat: Infrastuktura dhe kushtet e përgjithshme
Obstacles: Infrastructure and general conditions
Answers: major obstacle
All figures in per cent

Cost of electricity

57

Reliability of electricity 54.4

Political instability 35.5

Corruption 34.6

Cost and reliability of water supply 25.9

Crime 25.8

Anarchy 20.1

Transport 15.2

Other infrastructure or general issues 14.5
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Këtu është paraqitur perceptimi i ndërmarrjeve. Cila do të ishte pozita e kompanisë së
prodhimit të energjisë elektrike? Së fundmi/Kohëve të fundit, është organizuar një
conferencë mbi këtë temë, para setë fillonte studimi. Këtu mundë të paraqiten disa
referime, që ta konfrontojnë ndërmarrjen me një opinion/mendim tjetër.
Konferenca e USAID-it ,,Rritja e Sigurisë së Furnizimit në Kovë për Rritje
Ekonomike” 2.12.2014 në Prishtinë
Disa nga porositë kryesore nga prezantimi i anëtarit të Bordit të Rregullatorit të
Energjisë “Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRE)”, Krenar Bujupi mbi gjendjen e
sektorit të energjisë në Kosovë.
-

-

-

-

-

Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2013 ishin 5.16 cent/kËh për
konsumatorë dhe 7.80 cent/kËh, shumë më të ulëta se standardet në regjion.
Madje edhe pas ngritjes së çmimit në qershor të vitit 2014 (4.57%) dhe në
shtator të vitit 2014 (deri ne 5.18%, kostot shtesë për shkak të eksplodimit në
impiantin e elektrolizës në termocentralin e linjitit në Kosovën A në Qershor të
vitit 2014) çmimet prej 5.66 cent/kËh për ekonimtë familjare/amvisëri janë
shumë të ulëta.
Që nga viti 1999, termocentralet e vjetëruara kanë pasur sukses që të
prodhojnë energji prej 2,835 GËh (2000) deri në 5520 GËh (2013), por tani ky
është maksimumi i mundshëm.
Që nga viti 2007, humbjet e përgjitshme (teknike dhe tregtare) janë ulur nga
48% në 36% (2013), por megjithkëtë kjo është mbi shkallën e lejuar të humbjes
prej 32%.
Investimet në gjeneratorë të energjisë CEC janë ulur në mënyrë drastike në
vitet e fundit: nga 75.9 milion euro (2012), rreth 30.8 milion euro (2013), në
vetëm 17.7 milion (janar-shtator 2014).
Është me rëndësi të dorës së parë që mënjëherë të investohet në prodhim të
energjisë elektrike, ashtu që të parandalohet ndonjë krizë energjetike.

2.3 PENGESAT SIPAS SEKTORIT
Kompanitë që merren me shitje me shumicë kanë raportuar më shume probleme se sa
kompanitë në sektorë të tjerë. Përkundër kohërave të vështira ciklike, sektori i
ndërtimit qëndron mirë dhe relativisht pak kompani ndërtimi kanë përmendur se
pengesat e jashtme kanë ndikuar në to.
Për të gjithë sektorët energjia elektrike është problemi më dominues.
Kur i hudhet një shikim ndonjë sektori, ai i shitjes me shumicë pothuajse prinë në të
gjitha aspektet. Kompanitë të cilat merren me shitje me shumicë shohin/ballafaqohen
me më shumë probleme. Duhet të shikohet se çfarë ka mundur që ta shkaktojë këtë
gjatë prezantimit të sektorit me shitje me shumicë. Çfarë i dallon këto ndërmarrje?
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Obstacles: All obstacles by sector
Answers: moderate or major obstacle
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All figures in per cent

100

Economic
Insufficient demand
Lack of skilled labour
Cost of labour
Shortage of material
Arrears in payment from customers
Liquidity problems
Access to bank financing
Cost of bank financing
Unfair competition by grey economy
Unfair competition by low quality products
Maintenance
Lack of capacity and equipment
Company money for personal purposes
Other economic issues

Administrative/Regulatory
Business registration
Access to land
Construction permissions
Legal environment
Protection of intellectual proper ty rights
Costs to prove int. quality standards
Import/export licensing
Customs regulations/procedures/bureaucr.
Tax system
Adequate laws
Business information on laws
Business information on markets
Business information on exports
Business information on standards
Management skills
Other administrative or regulatory issues

Infrastructure/General
Cost of electricity
Reliability of electricity
Cost and reliability of water supply
Corruption
Crime
Political instability
Transport
Anarchy
Other infrastructure or general issues

Construction
Services

Manufacturing
Wholesale

100
Retailing
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2.4 PENGESAT SIPAS MADHËSISË SË FIRMËS
Energjia elektrike poashtu paraqitet të jetë një pengesë e madhe në klasat e madhësisë.
Ekziston një tendëncë/prirje që kompanitë më të mëdha të raportojnë më shumë
pengesa se sa që raportojnë kompanitë më të vogla.
Pengesat: Të gjitha pengesat në bazë të madhësisë së firmës
Obstacles: All obstacles by firm size
Answers: moderate or major obstacle
All figures in per cent
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Economic
Insufficient demand
Lack of skilled labour
Cost of labour
Shortage of material
Arrears in payment from customers
Liquidity problems
Access to bank financing
Cost of bank financing
Unfair competition by grey economy
Unfair competition by low quality products
Maintenance
Lack of capacity and equipment
Company money for personal purposes
Other economic issues

Administrative/Regulatory
Business registration
Access to land
Construction permissions
Legal environment
Protection of intellectual proper ty rights
Costs to prove int. quality standards
Import/export licensing
Customs regulations/procedures/bureaucr.
Tax system
Adequate laws
Business information on laws
Business information on markets
Business information on exports
Business information on standards
Management skills
Other administrative or regulatory issues

Infrastructure/General
Cost of electricity
Reliability of electricity
Cost and reliability of water supply
Corruption
Crime
Political instability
Transport
Anarchy
Other infrastructure or general issues

Large

Medium

Small

Micro

HAPJA E RRUGËS PËR BIZNES
MË TË MIRË NË KOSOVË

15

3. PENGESAT E BRENDSHME
Në kapitullin e dytë janë diskutuar pengesat jashtë kompanisë. Megjithatë, problemet
për kompani shfaqen jo vetëm nga problemet të cilat origjinën e tyre e kane jashtë
kompanisë, por poashtu nga problemet në industry apo kompani individuale. Ne mesin
e problemeve më të përmendura renditen “numër I pamjaftueshëm I klientëve”, të
pasuara nga “fitimi/levërdia është shumë e ulët” dhe nga “investime të pamjaftueshme
në trajnime” në krye. Keso lloj çështjesh mund të jenë simptomë e mungesave të tjera
përbrenda kompanisë.
3.1 FAKTORËT E BRENDSHËM NË INDUSTRY
Internal factors in industry
Answers: major factors
All figures in per cent

No adequate number of customers

24.3

Profitability is too low

23.8

Not enough investment in training staff

20.3

Quality of products/service not competitive

19.6

Financial reporting is underdeveloped

18.7

No adequate business planning is installed

16.6

Lack of distribution channels

15.9

Software not delivering adequate results

11.7
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3.2 FAKTORËT E BRENSHËM SIPAS SEKTORIT
Kompanitë e ndërtimit kanë përmendur në një shkallë më të ulët problemet e brenshme
kurse ato të shitjes me shumicë në një shkallë më të lartë krahasuar me kompanitë në
sektorë të tjerë. Është me rëndësi të përmendet se për dallim nga të gjeturat mbi
problemet e jashtme, kompanitë e shërbimeve raportojnë më shpeshë problemet e
brendshme se sa shitjet me pakicë.
Faktorët e brendshëm në industri
Internal factors in industry
Answers: major factors
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All figures in per cent

100

Financial repor ting is underdeveloped

Quality of products/service not competitive

No adequate business planning is installed

Profitability is too low

Not enough investment in training staff

No adequate number of customers

Lack of distribution channels

Software not delivering adequate results

Construction

Manufacturing

Services

Wholesale

100
Retailing
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3.3 FAKTORËT E BRENSHËM SIPAS MADHËSISË SË KLASËS
Në përgjithesi, kompanitë më të mëdha kanë raportuar më shpeshë probleme të
brendshme me përjashtim të “numrit jo-adekuat të klientëve”, ku kompanitë e vogla
duket të kenë më shumë probleme.
Internal factors in industry
Answers: major factors
All figures in per cent
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Financial reporting is underdeveloped

Quality of products/service not competitive

No adequate business planning is installed

Profitability is too low

Not enough investment in training staff

No adequate number of customers

Lack of distribution channels

Software not delivering adequate results

Large

Medium

Small

Micro
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4. TRENDET E KOMPANISË
Kompanitë e intervistuara kanë treguar këtë nivel të shitjeve në vitin 2014.

Cili është vlerësimi juaj për nivelin e shitjes për vitin 2014
40.0

35.4

35.0

30.4

30.0

26.1

25.0
20.0
15.0
10.0

8.1

5.0
0.0
Below 10 000

10 000 to 50 000

50 000 to 500 000

More than 500 000

Pritshmëritë e shitjeve për vitin 2015 tregojnë një ngritje, posaçërishtë në prodhimtari.
Kompanitë më të mëdha raportojnë më shpesh që shitjet janë në ngritje.

Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitjet, për vitin e
ardhshëm (2015)?
Going down

18.3

Remain the same

34.5

Going up

47.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Studimi i klimës së biznesit ka treguar se në tre mujorin e parë, 34% e ndërmarrjeve
kanë pritur që shitjet të rriteshin në tremujorin pasues. Kjo është rritur deri në 43% në
tre mujorin e katërt/të fundit.
Pritshmëritë në lidhje me punësimin kanë ngelur pothuajse të njejta, edhe pse ato ishin
pakëz më të vogla në tre mujorin e fundit, krajasuar me atë të tretin.
Ju lutemi që t’i referoheni studimit tre mujor të klimës së biznesit të OEK-ut!
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Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitjet, për vitin e
ardhshëm 2015?
Sipas madhësisë së klasës
50 and more

10 to < 50

Going down
Remain the same

2 to <10

Going up

<2
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Sipas projekteve të ardhme të ndërmarrjeve, sa më e madhe që të jetë kompania, aq më
e madhe është mundësia e rritjes së shitjeve.
Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitjet, për vitin e ardhshëm 2015?
Sipas sektorëve

Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitjet, për vitin e
ardhshëm 2015?
Sipas sektorëve

Services
Construction
Going down
Wholesaling

Remain the same
Going up

Retailing
Manufacturing
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Prodhimtaria pret rritjen më të madhe në shitje
75% e kompanive ja kanë dalur/kanë pasur mundësi që në vitin 2014 të fitojnë klientë
të rinjë. Posaçërishtë, të suksesshëm në këtë kontekst ishin sketori I prodhimit dhe në
përgjithësi kompanitë e mëdha. Nën mesatare ishte pjesa e klientëve të rinjë në shitjen
me shumicë dhe në mes të kompanive më të vogla.
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Kjo pyetje poashtu ka shërbyer si një tregues për dinamikat e biznesit. Pasi që afati
kohor nuk është në dispozicion në lidhje me këtë temë, akoma nuk është e mundur që të
tregohet pjekuria në rritje e ekonomisë së Kosovës. Megjithatë, 75% e kompanive
raportojnë të kenë fituar klientë të rinjë. Supozohet që kjo të jetë një shifër e mirë,
dëshmitare e një dinamike të re ekonomike; prodhimtaria më e lartë dhe shitja me
shimicë më e ulët. Në të njejtën kohë, mikro ndërmarrjet kanë ngelur mbrapa. Kjo është
diçka për tu befasuar; literatura këshillon se ato janë më dinamike për nga natyra.

A keni fituar klientë të rinjë gjatë vitit 2014?

25%
Yes
No

75%

A keni fituar klientë të rinjë gjatë vitit 2014
Sipas sektorit

Po

Jo

Gjithsejt

Prodhimtaria

80

20

100

Shtija me pakicë

72

28

100

Shitja me shumicë

67

33

100

Ndërtimtaria

72

28

100

Shërbimet

76

24

100

Gjithsejt

75

25

100
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A keni fituar klientë të rinjë gjatë vitit 2014
Sipas klasës së

Po

Jo

Gjithsejt

<2

68

32

100

2 deri<10

75

25

100

10 deri<50

76

24

100

50 e më shumë

74

26

100

Gjithsejt

75

25

100

madhësisë

Më shumë se gjysma e kompanive të cilat kanë fituar klientë të rinjë kanë raportuar se
pjesa ishte më e vogël se 10% e numrit të përgjitshëm të klientëve, në 39.9% të rasteve
në mes të 10 dhe 30%, dhe në vetëm 2.6% të të gjitha kompanive më shumë se 30%.

70.0
60.0

Nëse “Po”, sa është përqindja e klientëve të rinjë?
57.4

50.0
39.9

40.0
30.0
20.0
10.0

2.6

0.0

Less than 10%

10 to 30%

More than 30%

Numri më i madh i kompanive e kanë mbajtur nivelin e investimeve në mënyrë
konstante apo madje edhe e kanë ngritur atë në vitin 2014. Vetëm 20% e kompanive i
kanë zvogëluar investimet e tyre. Bazuar në sektorë, përgjigjet me positive në lidhje me
investimet në fjalë kanë ardhur nga prodhimtaria, dhe në një shkallë më të ulët në
sektorin e shitjes me shumicë. Rritja më e madhe është raportuar nga kompanitë e
mëdha dhe, në një shkallë më të ulët, nga kompanitë e mesme.
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Si janë zhvilluar investimet e firmës suaj në vitin 2014,
krahasuar me ato të vitit 2013? Ato

Decreased

20.8

Remained unchanged

43.0

Increased

36.2
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Më shumë se 1/3 e ndërmarrjeve i kanë rritur investimet e tyre. Kjo duhet të shpije në
rritje të ekonomisë në të ardhmen e afërt.

Si janë zhvilluar investimet e firmës suaj në vitin 2014,
krahasuar me ato të vitit 2013? Sipas klasës së madhësisë

50 and more

10 to < 50
Decreased
Remained unchanged
Increased
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Si janë zhvilluar investimet e firmës suaj në vitin 2014, krahasuar me
ato të vitit 2013? Sipas sektorëve

Services

Construction
Decreased
Wholesaling

Remained unchanged
Increased

Retailing

Manufacturing
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Më shumë kompani do t’i rrisin investimet e tyre në vitin 2015 se sa në vitin 2014. Ky
trend është i dukshëm në të gjithë sektorët, posaçërishtë në atë të prodhimtarisë si dhe
në kompanitë e mesme dhe ato të mëdha.

Si do do të zhvillohet investimi i firmës suaj në vitin 2015,
krahasuar me atë të vitit 2014? Ato do të

Decrease

19.1

Remain unchanged

40.7

Increase

40.2
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Si do do të zhvillohet investimi i firmës suaj në vitin 2015,
krahasuar me atë të vitit 2014? Sipas sektorëve
Services
Construction
Decrease
Wholesaling

Remain unchanged
Increase

Retailing
Manufacturing
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Për t’u vënë re është “qëndrimi i qetë” relativ i sektorit të prodhimit me pakicë, dhe në
një masë më të vogël ai i ndërtimtarisë. Mikro firmat, dhe diku më pak ndërmarrjet e
vogla, do të investojnë më pakë.

Si do do të zhvillohet investimi i firmës suaj në vitin 2015, krahasuar
me atë të vitit 2014? Sipas klasës së madhësisë

50 and more

10 to < 50
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Remain unchanged
Increase
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Kur shkaqet/arsyet e investimit për vitin 2015 studiohen në detaje, mund të vërehet
kjo/sin ë vijim. Përqëndrimi kryesorë i veprimtarisë së investimit të planifikuar në vitin
2015 mbështetet në “Zëvendesim të Pajisjeve të Vjetra” (37% e të gjitha përgjigjeve),
por poashtu edhe në “Zgjerim të Linjës Ekzistuese të Prodhimtarisë/Shërbimeve
Ekzistuese” (33% e të gjitha përgjigjeve) duket të jetë e një rëndësie të madhe. Si
përparësi më të vogla janë përmendur “Investimet e Dizajnuara për të Modernizuar
Prodhimin/Shërbimin” (14% e të gjitha përgjigjeve) dhe “Zgjerimi I Prodhimit/Shërbimit-Kapacitetit në Fusha të Reja të Prodhimit/Shërbimeve” (13%).
Me anën të ndarjes sipas sektorit dhe klasës së madhësisë vihet në pah disa dallime
interesante: Në shitjet me paskicë dhe ato me shumicë “Zgjerimi i Shërbimeve
ekzistuese” renditet madje në maje të arsyeve për investim për vitin 2015.
Një ndarje e përgjigjeve, sipas klasës së madhësisë së kompanive, zbulon se kompanitë
më të mëdha planifikojnë më shumë “Zgjerim të Linjës Ekzistuese të
Prodhimit/Shërbimeve Ekzistuese” se sa kompanitë e vogla (41% krahasuar me 35%).
Poashtu, sa I përket “Zgjerimit të Kapacitetit të Prodhimit-/Shërbimit në Fusha të Reja
të Veprimtarisë” kompanitë më të mëdha duken të jenë më active në vitin 2015 se sa
kompanitë më të vogla: 20% e përgjigjeve krahasuar me 11%.

Ndryshimi i sektorit të kompanive të studiuara (jo shumë e zakonshme)
36 kompani kanë ndryshuar sektorin kryesorë dhe 389 nuk e kanë ndryshuar atë.
Ndryshimet më së shumti janë raportuar/shënuar nga shitja me pakicë në atë të
proshimtarisë dhe nga ajo e shitjes me shumicë në atë të shitjes me pakicë.
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5. PËRFUNDIME (DHE REKOMANDIME)
Intervistat e paraqitura më lartë dhe pengesat e sipërpërmendura paraqesin koston dhe
besueshmërinë në energjinë elektrike. Oda rekomandon veprimi të menjëhershëm,
ashtu që të ketë energji elektrike të përballueshme dhe të besueshme.
Supozohet/Mendohet që centrali elektrik do të ishte I nevojshëm.
Një pengesë tjetër e madhe përfshinë koston e financimit dhe në lidhje me këtë
është/ekziston çasja në financim. Një diskutim me Bankën Qendrore të Kosovës dhe me
bankat komerciale mbi krijimin/hartimin e kosotos së kapitalit, më konkretisht mbi
rrezikun e komponentës, mund të shpije në një kosto të përballueshme të financimit, si
dhe të çasjes.
Qëndrueshmëria politike është e një rëndësie thelbesorë, si për investimet e
drejtpërdrejta vendore poashtu edhe per ato të huaja. Rezultati I këtij studimi ka
zbuluar një paqëndrueshmëri relativisht të lartë politike, e cila ka mundur të jetë e
rritur/e zmadhuar për faktin se akoma nuk ishte instaluar një qeveri e ri në kohën kur
është bërë studimi. Megjithkëtë, Oda, në emër të komunitetit biznesor të Kosovës, do të
vazhdoj që në mënyrë konstruktive të bëj presion në institucionet përgjegjëse për ta
rritur/shtuar stabilitetin.
Një pjesë relativishtë e lartë e kompanive e kanë përmendur konkurrencën e padrejtë të
bërë nga ekonomia gri dhe atë të bërë nga prodhimet e kualitetit të ulët. Në këtë
kontekst, standarded e detyrueshme do të mund të ndihmonin në zgjidhjen e këtyre
problemeve.
I ndërlidhur me ekonominë gri është fakti se një numër I madh I ndërmarrjeve janë
informale. Oda do të dëshironte që ta stimulonte Qeverinë që të ndërmarrë veprime
positive për të stimuluar ndërmarrjet ne sektorin gri dhe atë të zi që ato të bëhen
formale.
Sa I përket investimeve, është vërejtur se një numër I madh I ndërmarrjeve kanë bërë
investime në vitin 2014, dhe madje ato planifikojnë që të investojën akoma më shumë
në vitin 2015. Kjo është një shenjë shumë pozitive dhe inkurajuese, posaçërishtë pasi
sektori I prodhimtarisë dhe ai I shitjes me shumicë planifikojnë që të investojnë më
shumë, duke pasur parasysh faktin se kontributi I tyre në GDP-në nacionale/kombëtare
është shumë I lartë. Shpresohet që ky investim në rritje poashtu të krijoj
përtëritje/ndryshim. Kompanitë e vogla planifikojnë që t’i rrisin investimet pak më
shumë se mesatarja; kjo është një gjë jo e mirë pasi që gjenerata më e madhe e të
punësuarve vije nga sektori I shkallës së vogël. Megjithkëtë, kjo çështje ka nevojë për
një vëzhgim/kontrollë të kujdeësëshme. Në rast se investimet ngelin mbrapa, atëherë
duhet të implementohen masat korrigjuese dhe stimuluese.
Pritshmëritë e shitjeve për vitin 2015 tregojnë se veçanërishtë firmat më të mëdha
presin që të kenë shitje më të mëdha. Këto duken të manifestohen më shumë në
sektorin e prodhimtarisë, e cila është një shënje inkurajuese pasi që në përgjithëse ajo
gjeneron më shumë vlerë të shtuar.
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Studumi ka zbuluar që ekzistojnë mungesa të brendshme në lidhje me/që kanë të bëjnë
me menagjmentin e kompanive. Megjithkëtë, një numër I këtyre mungesave duken të
jenë simptomë e një mungese themelore të ekspertizës së kualifikuar. Një intervenim i
shënjestruar, ndoshta përmes trajnimit, këshillimit apo konsultimit, do të duhej që të
përcaktohej ashtu që ndërmarrjet të lejoheshin për ta bërë një hap përpara dhe ti
përmirësojnë sipërmarrësitë dhe menagjmentet e tyre.
Më goditëset/sfiduese janë idetë/qëllimet rreth planit biznesor dhe [gjërave] të tjera.
Kompanitë kanë më pak probleme kur ato kanë plane biznesore; kjo është posaqërishtë
e vërtetë për kompanitë më të mëdha, dhe për sektorin e shitjes me shumicë.
Ekziston një fakt I rëndësishëm se të pasurit e një plani biznesor (si shenjë e
menagjmentit serioz) shpije në më pak pengesa. Secili mund të supozoj se një
menagjement më I pjekur/më I stazhionuar I bën kompanitë që ato të jenë të pajisura
më mirë për tu marrur/ballafaquar me pengesa. Do të mund të ishte një politikë e mirë
që të dizajnohej një program mbarëkombëtarë e cila do të përqëndrohej që të fillonte
një plan biznesor, apo me një model biznesi të gjeneratës. Ballafaqimi me realitetin
përmes planit bizensor dhe formulimi/krijimi I strategjive dhe/apo veprimeve në lidhje
me atë lejon krijimin e një të ardhmeje më të mirë.
Një individ/person në sektorin e shëndetësisë dëshironte që ta fillontë një biznes të tij. Ai
kishte I sigurtë se do të tërhiqte një numër të mirë të klientëve, por nuk e dinte se vërtetë do
ta kuptonte në mënyrë të mjaftueshme që ta mbulonte investimin dhe të përfitonte. Ai
ishte ndihmuar nga një këshillues/konsulent i OEK-s që ta hartonte një plabn biznesi. Të
gjithë numrat/figurat ishin të vërteta dhe asnjë syresh nuk ishte e fryrë/zmadhuar.
Investimi ishte llogaritur me numrat e vërtetë, ashtu si ishte llogaritur edhe vetë ndërtimi.
Klientët e mundshëm ishin vlerësuar sa më mirë që ishte e mundur dhe më pas ishin
reduktuar pak, 10%. Financimi ishte bërë me fonde vetanake dhe me një kredi bankare
shtesë.
Punët kishin filluar. Herë pas here, ai do të zgjohej natën, duke hezituar dhe duke qene I
pasigurtë nëse do t’ia dilte që të mbijetone. Ai do ti kthehej planit të tij të biznesit që ta
kontrollonte atë edhe një herë, vetëm që ta kuptonte se ajo çfarë ishte duke bërë ishte e
mundur dhe se do të mund të funksiononte.

Supozohet që për tu rritur ekonomia e Kosovës, si kusht paraprak do të ishte që
kompanitë dhe ekonomia të jenë dinamike, dhe të shfrytëzohen mundësitë të cilat
paraqiten. Politika të veçanta për të gjeneruar një qëndrim të tillë dhe mundësi të tilla
mund të zhvillohen.
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6. METODOLOGJIA
Në këtë raport janë analizuar pengesat në rritje për bizneset në Kosovë me ndihmën e
një studimi biznesor të zhvillur nga ana e Odës Ekonomike të Kosovës. Studimi
shfrytëzon një pyetësorë I cili ishte zhvilluar posaçërisht për situatën e ekonomisë në
Kosovë. Dy ekspertë të jashtëm, Klaus Abberger (ETH Zurich) dhe Gernot Nerb (Instituti
IFO, Munich) kanë zhvilluar, së bashku me stafin e OEK-s nga departamenti përkatës i
politikave dhe analizave ekonomike, pyetjet e studimit. Pyetësori është
paratestuar/testuar më parë me insitucione të ndryshme në Kosovë, si me Bankën
Qendrore të Republikës së Kosovës, Ministrinë e Financave dhe me intervisa në mesin e
disa firmave. Peytësori përbëhet nga katër pjesë:
Pjesa e parë konsideron disa karakteristika të firmës.
Pjesa e dytë, përqëndrohet në vlerësimet e situatës ekonomike të firmës lidhur me
shitjet dhe investimin.
Pjesa e tretë përmban një sërë pyetjesh lidhur me pengesat e veprimtarisë së firmës.
Pengesat janë klasifikuar në tri kategori të gjëra të pengesave të jashtme: Mjedisi
ekonomik, kushtet administrative dhe rregullative, si dhe infrastuktura dhe kushtet e
përgjitshme. Përpos faktorëve të jashtëm, janë përfshirë edhe një sërë pyetjesh lidhur
me problemet e brendshme.
Pjesa e fundit e pyetësorit përbëhet prej pyetjeve të cilat kanë të bëjnë me shërbimet e
Odës Ekonomike të Kosovës.
Karakteri i studimit është cilësorë. Pra, të anketuarit kryesisht janë pyetur që të
përgjigjen mbi shkallët verbale cilësore. Për shembull, alternativat tipike të përgjigjeve
janë: ska pegesë/e vogël, pengesë/e madhe apo nuk aplikohet.
Madhësia dhe struktura e modelit/mostrës plotëson kriteret statistikore për të fituar
rezultate përfaqësuese/përkatëse. Të dhënat janë mbledhur në bazë të intervistave
personale/individuale. Stafi i OEK-s ka vizituar bizneset në periudhën kohore prej 1
deri më 12 dhjetorë 2014. Bizneset e vizituara janë përzgjedhur nga baza e të dhënave e
Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). Në Tabelën 1 është paraqitur struktura e
modelit/mostrës.
Tabela 1: struktura e modelit/mostrës
Madhësia e firmës

<2
2 deri<10
10 deri<50
50 e më shumë
Shuma

Shuma
Ndërtimtaria Prodhimtaria Të tjera
Pakicë Shërbimet Shitja me shumicë
2
6
1
18
13
16
44
4
61
36
26
53
0
22
25
11
16
0
10
6
55
119 5
111
80

Shitja me
1
18
27
11
57

41
179
153
54
427
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SHTOJCË: REZULTATET E REGRESIONIT
Për ta thelluar të kuptuarit e efekteve të karakaterisitikave të firmës në perceptimin e pengesave,
duhen vlerësuar modelet e regresit/regresionit. Ndryshimi/variabli i varur është llogaritja e
pengesave të mëdha, të cilat firmat i raportojnë. Të anketuarit pyeten që të raportojnë madhëzinë e
firmave sipas numrit të të punësuarëve (në një shkallë kategorike/të prerë me <2, 2 deri<10, 10
deri<50 dhe baraz apo më shumë se 50), sektorin e veprimtarisë kryesore, pronarin kryesorë të
firmës (private vendore, private e huaj, qeveritare apo e shtetit, të tjera), gjininë e personit sipas së
cilës firma është regjistruar (femërore, mashkullore, të dyjat). Tabela A.1 tregon rezultatet e
regresit/regresionit. Modeli Nr. 1 dhe ai Nr. 2 përmbajnë rezultatet e regresit/regresionit të numrit
të pengesave të raportuara mbi këto karakteristika. Variablet, të cilat pasqyrojnë karakteristika e
firmës, janë emëruar me një “f” prirëse. Pasi që madhësia e firmës është e ndryshueshme në bazë të
rangimit, kontrastet/dallimet janë të koduara si dallime të prapambetura/të kundërta. Modeli Nr. 1
është një model linear regresi/regresioni, I vlerësuar nga katrorët e zakonshëm më të vogël. Pasi që
numri I pengesave të raportuara është një llogaritje e ndryeshueshme, është vlerësuar edhe një
model quassi-Poisson i cili është paraqitur si Modeli Nr. 2. Megjithkëtë, që të dyja modelet ofrojnë
rezultate të njejta. Firmat e vogla raportojnë probleme më të mëdha se sa mikro firmat. Pothuajse
nuk ka/ekziston dallim në mes të firmave të vogla dhe atyrë të madhësisë së mesme. Firmat e mëdha
janë të prirura që të raportojnë më shumë probleme; megjithkëtë rritha nuk është e rëndësishme.
Poashtu, edhe sektori i veprimtarisë kryesore ka rëndësi. Shërbimet në shitje me pakice, e
posaçërishtë në atë me shumicë, në mënyrë më te shprehur raportohen më shumë pengesa se sa në
sektorin bazë, e cili është ndërtimtaria. Pra, sa I përket numrit të pengesave të raportuara, madhësia
e firmes dhe sektori I veprimtarisë kanë efekte të rëndësishme/domethënëse. Megjithatë, është
poashtu me rëndësi të vihet në pah se karakteristika e tjera të firmës, gjinia e personit sipas së cilit
firma është regjistruar dhe tipi i pronësisë nuk kanë efekt/ndikim të rëndësishëm. Sidoqoftë, pjesa
më e madhe e firmave në mostër/model janë firma private vendore kështu që ndonjë dallim I
plotë/shëndoshë nuk mund të jetë I mundshëm.
Studimi poashtu pyet për/në lidhje me mjetet e veçanta/specifike të menagjimit. Firmat pyeten nëse
kanë plan të shkruar formal të biznesit, nëse kanë raport të shkruar formal financiar dhe nëse
zbatojnë rregulla formale të cilësisë se menagjimit. Në tabelën e regresit/regresionit këto
variabla/ndryshime janë paraqitur me një “m” prirëse. Modeli Nr. 3 është një model linear
regresi/regresioni dhe Modeli Nr. 4 është përsëri një model quassi-Poisson. Me të dyja modelet,
vlerësimet tregojnë se firmat të cilat kanë planë të shkruar formal të biznesit raportojnë dukshëm
më pak probleme të mëdha se sa firmat të cilat nuk kanë një plan të tillë. Plani biznesor është një
deklarim formal I një seti/grupi të qëllimeve/synimeve biznesore, arsyet sipas së cilave ato besohen
të jenë të arritshme, dhe plani për t’I arritur këti qëllime. Pra, të pasurit në dispozicion të një plani
biznesor tregon një menagjement strategjik dhe të përqëndruar. Poashtu, ndikim të rëndësishëm ka
edhe aplikacioni I një raporti të shkruar formal financiar. Megjithkëtë, firmat të cilat kanë një raport
të tillë shënojnë/paraqesin më shumë probleme të mëdha se sa firmat të cilat nuk kanë një raport të
tillë, edhe pse ndikimi I dhën nuk është aq I fuqishëm sa ndikimi I të pasurit të një plani biznesor.
Arsyeja përse ndikimi është në drejtimin e kundërt nuk mund që të konkludohet/vendoset nga
studimi. Një sqarim I mundur mund të jetë ai se firmat janë pjesërishtë të detyrura/imponuara nga
jashtë që ta përpilojnë një raport të tillë.
Modeli i regresit/regresionit Nr. 5 është një model linear, i cili përfshinë efektet e ndërveprimit e të
pasurit të një plani biznesor dhe madhësinë e firmës. Vlerësimet tregojnë se efekti/ndikimi I të
pasurit të një plani biznesor është posaçërishtë i fuqishëm për firmat e mëdha. Firmat e mëdha të
cilat kanë një plan biznesor raportojnë një sasi/numër shumë më të vogël të problemeve të mëdha
se sa firmat e tjera të mëdha. Modeli gjithashtu përmban bashkëveprimin në mes të të pasurit të një
plani biznesor dhe sektori. Vlerësimet tregojnë se ekziston një reduktim I ndjeshëm I raporteve të
mëdha të raportuara, I cili është veçanërisht i fuqishqëm në shitjet me shumicë dhe I cili është
sektori që në përgjithësi raporton problemet më të mëdha.
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Tabela 2: Rezultatet e regresit/regresionit
Dependent variable: Sum of major obstacles
OLS
Model No.
f.sizeSmall

f.sizeMedium

f.sizeLarge

f.sectorManufacturing

f.sectorOther

f.sectorRetailing

f.sectorServices

f.sectorWholesaling

f.genderFemale

f.genderMale

f.ownerOther

f.ownerPrivate domestic individuals, companies,
organizations

f.ownerPrivate foreign individuals, companies,
organizations

m.businessplanYes

m.reportYes

m.standardsYes

m.businessplanYes:f.sizeSmall

(1)
**

glm:
quasipoisson

OLS

(2)

(3)
**

*

glm:
quasipoisson

OLS

(4)

(5)
*

4.401

0.653

3.299

0.492

2.719

(1.879)

(0.271)

(1.838)

(0.261)

(2.397)

-0.317

-0.036

0.029

0.002

0.654

(1.204)

(0.136)

(1.159)

(0.127)

(1.510)

1.793

0.189

2.001

0.227

(1.683)

(0.179)

(1.629)

(0.170)

1.679

0.258

0.114

0.060

2.941

(1.701)

(0.230)

(1.666)

(0.222)

(2.983)

***

6.713

(2.319)

3.895

0.535

0.062

0.159

5.416

(4.894)

(0.565)

(4.812)

(0.549)

(5.207)

1.982

0.283

5.477

**

***

4.542

0.602

(1.775)

(0.229)

*

(1.773)

(0.225)

(2.982)

3.873

0.529

1.527

0.251

5.914

(1.877)

(0.241)

(1.882)

(0.238)

(3.072)

***

***

***

**

**

**

*

***

7.552

0.857

5.411

0.584

11.248

(1.976)

(0.234)

(1.960)

(0.230)

(3.190)

1.714

0.222

3.149

0.402

(4.540)

(0.565)

(4.378)

(0.536)

1.294

0.174

2.517

0.299

(2.944)

(0.403)

(2.823)

(0.381)

-4.714

-1.436

-7.774

-1.672

(8.927)

(2.098)

(8.590)

(1.977)

3.579

0.442

2.325

0.349

(5.051)

(0.690)

(4.862)

(0.647)

3.648

0.445

3.962

0.526

(6.117)

(0.785)

(5.841)

(0.734)

***

***

-5.440

-0.669

(1.136)

(0.138)

*

*

0.409
(4.488)
***

2.157

0.284

2.847

(1.147)

(0.144)

(1.094)

-1.457

-0.111

(1.254)

(0.150)
1.633
(3.423)

m.businessplanYes:f.sizeMedium

-0.581
(3.576)

m.businessplanYes:f.sizeLarge

-9.207**
(4.215)

f.sectorManufacturing:m.businessplanYes

-3.237
(3.566)
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Tabla 2 (vazhdim)
f.sectorOther:m.businessplanYes
f.sectorRetailing:m.businessplanYes

-4.591
(3.726)

f.sectorServices:m.businessplanYes

-6.162
(3.855)
**

f.sectorWholesaling:m.businessplanYes

-9.452

(4.041)
Constant

Observations
2

R

-0.098

0.968

3.614

1.292

4.484

(5.092)

(0.695)

(5.283)

(0.695)

(2.863)

417

417

413

413

0.066
2

Adjusted R

*

425

0.159

0.188

0.036

0.125

0.154

Residual Std. Error

10.352 (df
= 403)

9.879 (df =
396)

9.670 (df =
407)

F Statistic

2.178 (df
= 13; 403)

***

***

***

4.680 (df
= 16; 396)

5.539 (df =
17; 407)
*

Note:

**

p<0.1, p<0.5,

***

p<0.01

Edhe pse pengesat janë kryesisht faktorë të jashtëm, të cilët nuk mund të jenë të ndikuara
drejtëpërdejtë nga kompania, duket që me një menagjment I cili ka objektiv (një plan biznesor
në dispozicion) faktorët e jashtem mund që të shuhen. Kur radhiten pengesat kryesore të
firmave, të cilat kan plnë formal biznesi, atëherë radhitja përfundimtare është shumë e
ngjashme me radhitjen e përgjithshme, posaçërisht sa I përket dy problemeve kryesore të cilat
janë kostoja dhe besueshmëria në energjinë elektrike. Pra, në këtë drejtim, firmat të cilat kanë
një plan biznesor dhe ato të cilat nuk e kanë nuk janë shumë të ndryshme. Megjithkëtë, dallimet
në aspekete të tjera janë të dukshme. Tabela A.2 përman përqindjen e firmave të cilat kanë
planë biznesor sipas sektorit. Planet Biznesore janë më të zakonshme në ndërtimtari. Në
prodhimtari, afro gjysma e firmave raportojnë të kenë një plan biznesor. Në tregtinë e
prodhimit me pakicë dhe në sektorin e shërbimeve planet biznesore nuk janë aq të shpeshta. Sa
I përket shitjes me shumicë, diç më pak se gjysma e të anketuarve kanë një plan biznesor.
Megjithkëtë, rezultatet e regresit/regresionit tregojne se, posaçërishtë në këtë sector, firmat të
cilat kanë një planë biznesor raportojnë të kenë më pak probleme të mëdha se sa firmat të cilat
nuk kane ndonjë plan biznesi. Ndikimi domino I planit biznesor në shitjet me shumicë është
poashtu I dukshëm në Tabelën A.3 e cila përmban numër mesatar të problemeve të mëdha të
cilat janë raportuar nga ana e firmave të ndara në sektorë dhe të cilat kanë planë bisnesor.
Tabela 3: Përqindja e firmave të cilat kanë planë biznesor, mvarësisht nga sektori
Plan Bizensor
Sektori
Ndërtimtaria
Prodhimtaria
Shitja me Pakicë
Shërbimet
Shitja me Shumicë

Po
0.24
0.48
0.63
0.61
0.56

Jo
0.76
0.52
0.37
0.39
0.44
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Tabela 4: Përqindja e firmave të cilat kanë planë biznesor, mvarësisht nga madhësia e firmës

Numri mesatar i probelemeve të mëdha të raportuara
Plan Bizensor
Sektori
Ndërtimtaria
Prodhimtaria
Shitja me Pakicë
Shërbimet
Shitja me Shumicë

Po
6.6
9.4
11.6
11.2
18.1

Jo
5.2
4.7
5.4
4.4
6.2

Sa I përket madhësisë së firmës, me përjashtim të mikro firmave, ekziston një tendencë
që sa më e madhë që të jenë firmat aq më shpeshë ato të kenë një paln biznesor (shiko
Tabelën A.4). Afro gjysma e mikro firmave (me më pak se dy të punësuar) raportojnë të
kenë një plan formal biznesor. Sidoqoftë, kjo mund të jetë një pikë/çëshje për studime
të ardhme se çfarë nënkuptojnë ato me plan formal biznesor. Tabela A.5 tregon numrin
mesatar të pengesave të mëdha të raportuara nga ana e formave, të ndara sipas
madhësisë dhe të cilat kanë një plan biznesor. Përllogaritjet ilustrojnë rezultatet e
regresit/regresionit të cilat firmat me plan biznesor I raportojnë të jenë me të mëdha se
sa që I kanë firmat tjera. Ajo poashtu tregon që ky ndikim posaqërishtë është I theksuar
tek firmat e mëdha. Firmat e mëdha pa plan biznesor raportojnë dukshëm më shumë
probleme të mëdha se sa firmat e mëdha të cilat kanë plan biznesor.

Tabela 5: Përqindja e firmave të cilat kanë planë biznesor, mvarësisht nga madhësia
e firmës
Plan Bizensor
Madhësia (të punësuarit)
<2
2 deri<10
10 deri<50
50 e më shumë

Po
0.49
0.61
0.48
0.43

Jo
0.51
0.39
0.52
0.57

Tabela 6: Përqindja e firmave të cilat kanë planë biznesor, mvarësisht nga madhësia
e firmës
Numri mesatar i probelemeve të mëdha të raportuara
Plan Bizensor
Madhësia (të punësuarit)
<2
2 deri<10
10 deri<50
50 e më shumë

Po
7.85
10.8
11.6
18.0

Jo
1.5
6.4
5.3
4.1
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