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Të ndëruar miq dhe kolegë,
Pas studimit tremujorë mbi indikatorin e
klimës së biznesit, Oda Ekonomike e
Kosovës bëri një studim të “Fytave të
ngushta-Bottleneck” mbi faktorët që
pengojnë rritjen ekonomike në Kosovë.
Ky studim është i pari i këtij lloji në Kosovë.
Jo vetëm që dokumenton faktorët jashtë
kompanisë, por gjithashtu hedh dritë mbi
faktorët brenda kompanisë, faktorë këta të
cilët pengojnë rritjen. Është studimi i vetëm
i këtij lloji tani të njohur dhe të çmuar në nivel
ndërkombëtarë. 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 përmes 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 për herë të tretë, përsëri 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 Kosovë luan një rol të rëndësishëm në krijimin
e këtyre vlerave të brendshme dhe vendjes së tyre në tregun rajonal dhe ndërkombëtarë.
Rritja e sektorit privat në Kosovë do të ndikojë në përmirësimin e mirëqenies sociale dhe
ekonomike në Kosovë. Gjithashtu do të kontribojnë 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 t`u shpërndahet të gjitha kompanive që morën pjesë në studim, të
gjitha institucionet qeveritare, organizatat e bizneseve, zyrat diplomative, organizatat
donatore dhe të gjithë aktorët ku drejtpërdrejt apo tërthorazi ndikojnë dhe kontribojnë
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 studimin mbi klimën e binzesit dhe
tendencat ekonomike në vend. Ky studim është duke vazhduar që nga fillimi i vitit 2013 dhe
deri më tani janë kryer 16 valë të këtij studimi.
Ky studim i klimës së biznesit ofron informata shumë të dobishme. Megjithatë, ende nuk ka
identifikuar faktorët themelorë të cilët tregojnë perceptimin mbi klimën e biznesit nga ana e
kompanive.
Prandaj, Oda Ekonomike e Kosovës është duke e bërë edhe një studim kërkimorë për të
identifikuar pengesat më të mëdha të cilat janë duke penguar funksionimin normal të
kompanive. Këto pengesa të mundshme mund të jenë të natyrës së jashtme dhe brendshme.
Pengesat e jashtme mund të jenë si në vijim:
- Mjedisi/ ambienti ekonomik,
- Kushtet administrative dhe rregullative, dhe
- Aspekte të natyrës infrastrukturore.
Pengesat e brendshme janë të lidhura me çështje menaxheriale dhe operacionale.
Kostoja e energjisë elektrike (51.1%) nga ana e bizneseve është raportuar të jetë pengesa më
e madhe për vitin 2016, që paraqet një rritje të konsiderueshme nga viti i kaluar, kur "Kostoja
e energjisë elektrike", ishte 32.5%. Pengesa tjetër më e madhe është "Konkurrenca e padrejtë
nga ekonomia e hirtë" (35.1%), e ndjekur nga "Mungesa e stabilitetit politik" (34.1%).
Njësoj si dy vjet më parë, kur kostoja e energjisë është paraqitur si pengesë e madhe (57%),
këtë vit kostoja e energjisë është renditur edhe një herë në vendin e parë.
Pas gati dy dekadave pas luftës, komuniteti i biznesit në Kosovë është ende duke vuajtur nga
ndikimi politik në ekonomi. Situata politike nuk mund të konsiderohet shumë e qëndrueshme.
Kjo është paraqitur si një tregues i performancës së bizneseve edhe në rezultatet e Anketës
së Klimës së Biznesit që OEK-u e realizon në baza tremujore.
Pothuajse gjysma e kompanive theksuan se normat e interesit nga sektori bankar
konsiderohen shumë të larta dhe jo të përballueshme për bizneset, sidomos për kompanitë
mikro dhe të vogla, kryesisht nga sektori i tregtisë me pakicë dhe ai i prodhimit.
Pritjet e shitjeve për vitin 2017 parashikohen të jenë më të larta në krahasim me shitjet e
kryera në vitin 2016 nga ana e kompanive. Rreth 80% e firmave të intervistuara thanë se
shitjet e tyre do të rriten në 2017.
Kategoria e pengesave administrative përmban disa nga pengesat që bizneset kanë
përmendur në vitet e fundit si komponentë që ndikojnë negativisht në komunitetin e biznesit,
të tilla si sistemi i taksave (31.1%), vështirësitë në regjistrimin e biznesit (27%), mungesa e
ligjeve adekuate (26%) dhe rregullat dhe procedurat doganore (24%) etj.
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Studimi përfundon me një numër të konkluzioneve dhe rekomandimeve. Këto mund të
adresojnë pengesat më të theksuara të jashtme dhe të brendshme, duke krijuar një mjedis të
përshtatshëm në të cilin kompanitë mund të veprojë më mirë dhe ndihmohen për të
kapërcyer, ose të përballen me pengesa të jashtme dhe të brendshme.
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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 thënë më mirë në ngritje, i kontribon
ekonomisë në një masë të madhe. Andaj është e rëndësishme të kuptohet se cilët faktorë janë
duke penguar bizneset në veprimtarinë e tyre. Në një ekonomi në tranzicion mjedisi
ekonomik për biznese po ndryshon shpejt. 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, realizimi i këtij studimi në baza vjetore, çfarë edhe
synohet-është studimi i tretë i këtij lloji- i cili do të jetë edhe më i miri.
Ky studim hedhë dritë mbi problemet, të cilat janë perceptuar nga bizneset. Ndryshe nga disa
studime ad-hoc të ndërlidhura me këtë temë, jo vetëm “fytat e ngushta” në ambientet jashtë
kompanive (p.sh. infrastrukturë, taksa, çasje në financa etj.), por poashtu probleme me
origjinë brenda 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 tretë të këtij lloji. Të dhënat janë të
ndara sipas sektorit në të cilin kompania është duke operuar si dhe madhësisë së kompanisë.
Për herë të parë, ne kemi përfshirë në aspektin regjional, me qëllim që të identifikohen
pengesat në bazë të ndikimeve rajonale.
OEK ofron një raport të progresit të pengesave të jashtme dhe të brendshme me të cilat
kompanitë ballafaqohen në të bërit biznes. Ky informacion do t’ju ndihmojë të gjithë
agjentëve ekonomik – politikave ekonomike si dhe vetë menaxhmentit- që të implementojnë
masa për të përmirësuar mjedisin biznesor.
Rezultatet e paraqitura në këtë raport janë bazuar në një studim të gjërë biznesor. Oda
Ekonomike e Kosovës ka zhvilluar pyetësorin dhe mëpastaj e ka implementuar studimin.
Studimi është bërë përmes intervistave personale në periudhën kohore nga 20 dhejtorit
2016 deri me 15 Janar 2017. Oda Ekonomike e Kosovës për qëllim të studimit ka intervistuar
372 kompani. Studimi reflekton situatën e kompanive gjatë vitit 2016. Raporti është
përgatitur nga znj. Olivera Ceni- Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Politikave.
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
investimin e planifikuar dhe pritjet e shitjeve për vitin 2017.
Rezultatet janë analizuar në bazë të sektorit dhe madhësisë. Të madhësisë, mikro prej 1 – 2
punëtorë, të vogla nga 2 deri në 10, të mesme nga 10 deri në 50, dhe e madhe 50-100 dhe mbi
100 punëtorë.
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2. PENGESAT JASHTË KOMPANISË
Oda Ekonomike e Kosovës, për të tretin vit me radhë, për qëllime të studimit, ka hulumtuar
tri lloje të ndryshme të faktorëve të jashtëm. Tipi i parë ka të bëjë me infrastrukturën dhe
kushtet e përgjithshme, i dyti me mjedisin ekonomik dhe i treti me aspektin administrativ
dhe çështjet rregullative.

2.1 Dhjetë pengesat kryesore për veprimtari biznesore në Kosovë
Hulumtimi ka radhitur dhjetë pengesa kryesore, të paraqitura si në vijim:
Top dhjetë barrierat
0
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20

30

40

50

Kostoja e energjisë

51.1

Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë

42.6

Jo-stabiliteti politik

35.1

Kërkesa e pamjaftueshme

34.1

Korrupsioni

33.5

Raportimi financiar i pazhvilluar

32.9

Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo
konkurrues
Sistemi I taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)

60

31.8
31.1

Profitabiliteti shumë I ulët

29.8

Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

29.5

Kostoja e energjisë elektrike (51.1%) nga ana e bizneseve është raportuar të jetë pengesa
më e madhe për vitin 2016, e cila është një rritje e konsiderueshme nga viti i kaluar, kur
"Kostoja e energjisë elektrike", ishte 32.5%. Pengesa tjetër më e madhe është
"Konkurrenca e padrejtë nga ekonomia e hirtë" (35.1%), e ndjekur nga "Mungesa e
stabilitetit politik" (34.1%). Siç konkluduam edhe në raportin e vitit të kaluar, OEK-u nuk
besoi se kostoja e problemit të energjisë elektrike u bë më e vogël (pasi që një rënie e
konsiderueshme u prezantua në raportin e vitit të kaluar), por e konsideroi si një situatë
ku bizneset ia dolën të organizojë më mirë veten e tyre në mënyrë që të përballen me
problemin në fjalë. Megjithatë, reagimet e fundit nga bizneset edhe një herë kanë
konfirmuar se kostoja e energjisë vazhdon të jetë pengesa më e madhe.
Në krahasim me dy vitet e fundit, në këtë vit kompanitë kosovare raportuan se janë
ndikuar negativisht nga ekonomia informale, një sindrom i njohur në realitetin e Kosovës
që është një ekonomi në tranzicion. Në Kosovë, kategoria e hirtë e biznesit përfaqëson një
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treg ekonomikisht aktiv dhe është shumë e vështirë për t'i sjellë në treg real. Ministria e
Financave nëpërmjet agjencive të saj kombëtare (administratën tatimore dhe doganore),
ka ndërmarrë hapa konkretë në reduktimin e këtij fenomeni, por megjithatë rezultatet
janë ende të vogla.
Pas gati dy dekada pas luftës, komuniteti i biznesit në Kosovë është ende duke vuajtur
nga influenca politike në ekonomi. Situata politike nuk mund të konsiderohet shumë e
qëndrueshme. Kjo është raportuar si tregues i performancës së binzeseve edhe në
rezultatet e Anketës Klimës së Biznesit që OEK-u prezanton në baza tremujore. Gjatë
ndryshimeve dhe aktiviteteve politike indeksi i besimit të biznesit bie, kjo na çon në
përfundimin se udhëheqësit e biznesit gjatë një pasigurie të gjatë politike, si në periudhën
provohej të ndërtohej një qeveri e re, jo-funksionimi i parlamentit, etj, hezitojnë të rrisin
investimet e tyre në këtë periudhë, por në të njëjtën kohë zvogëlohet edhe aktiviteti
biznesor.
91% e kompanive të intervistuara nga komuna e Gjakovës thanë se kostoja e energjisë
elektrike është një ndër problemet kryesore, pasuar nga rajoni i Pejës ku 76% e
kompanive të intervistuara deklaruan që një ndër barrierat kryesore është kostoja e
energjisë elektrike.
2.1.1 Top dhjetë pengesat (dallimet në mes të vitit 2014, 2015 dhe 2016)

Top dhjetë pengesat
Kostoja e energjisë

51.1
32.5
57
42.6

Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë

24.4
32
35.1

Jo-stabiliteti politik

23.1
35.5
34.1
30.7

Kërkesa e pamjaftueshme
24.3

33.5

Korrupsioni

24

Raportimi financiar i pazhvilluar

34.6
32.9
31.8
31.1

Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo
konkurrues

19.6
31.1

Sistemi I taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)

37.1
23.9
29.8

Profitabiliteti shumë I ulët

35.3

23.8
29.5

Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

Viti 2016

Viti 2015

Viti 2014
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2.2. Përmbledhje e pengesave për bizneset: Mjedisi ekonomik
Në kategorin e parë që ka të bëjë me mjedisin ekonomik, tri problemet kryesore të
raportuara nga kompanitë që morën pjesë në këtë studim janë: “Konkurrenca jolojale nga
ekonomia e hirtë” (42.6%), “Normat e larta të interesit” (41.7%), and “Kërkesa e
pamjaftueshme” (34.1%).
Pothuajse gjysma e kompanive kanë treguar se normat e interesit nga sektori bankar
konsiderohen shumë të larta dhe të pa përballueshme për bizneset, sidomos për
kompanitë mikro dhe të vogla, kryesisht nga sektori i tregtisë me pakicë dhe sektori i
prodhimit. Ndërmarrjet mikro duket se vuajnë më pak, ndoshta për shkak se ato mund
të mbështeten në financimin informal (familjare, diaspora etj)
Ambienti ekonomik
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë

42.6

Kamatat e larta

41.7

Kërkesa e pamjaftueshme

34.1

Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

29.5

Barriera të tjera ekonomike

27.1

Mungesa e stafit të kualifikuar

26

Probleme të likuiditetit

25.9

Mungesa e kapaciteteve dhe pajisjeve

24.7

Përdorimi i parasë së kompanisë për qëllime personale

20.5

Kamatat e larta
60
50
40
30
20
10
0
Problem madhorë
Mikro <2

Problem mesatar
Të vogla 2 to <10

Nuk është problem
Të mesme 10 to < 50

Nuk aplikohet
Të mëdha 50 e më shumë

Këtë vit kompanitë që morën pjesë në anketë raportuan edhe një herë problemin e
kërkesës së pamjaftueshme (34%) si një nga pengesat kryesore në seksionin e mjedisit
ekonomik. Rreth gjysma e kompanive të sektorit të tregtisë me pakicë thanë se kërkesa e
pamjaftueshme është problemi i tyre më i madh. Sektori i shërbimeve ka deklaruar
gjithashtu se bizneset e tyre janë duke vuajtur për shkak të mungesës së kërkesës nga
ana e konsumatorëve, si dhe aspektin që konsumatorët nuk paguajnë në kohë (29%).
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Barrierat: Ambienti ekonomik ndër vite
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë

42.6

24.4

Mungesa e kapaciteteve dhe pajisjeve

24.7
24.4

15.2

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar

32

26
26.2

14.3

Kërkesa e pamjaftueshme

30.7

24.3
27.1

Barriera të tjera ekonomike

18.9

34.1

32.3

25.9

Probleme të likuiditetit

44.9

14.5
29.5

Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

Viti 2016

Viti 2015

Viti 2014

2.2.1 Përmbledhje e pengesave për kushtet administrative dhe rregullatore
Kjo kategori përmban disa nga pengesat që bizneset i kanë përmendur në vitet e fundit,
si komponentë që kanë ndikuar negativisht në komunitetin e biznesit, të tilla si sistemi i
taksave (31.1%), vështirësitë e regjistrimit të biznesit (27%), mungesa e ligjeve adekuate
(26%), rregullat dhe procedurat doganore (24%) etj.
Kushtet administrative dhe rregullatore
Sistemi i taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)

31.1

Regjistrimi i biznesit

27.3

Ligjet adekuate

25.6

Rregulloret doganore, procedurat, burokracia

23.9

Ambienti ligjor (p.sh. zbatimi i kontratave)

21.9

Barriera të tjera administrative ose rregullatore

20.6

Qasja në tokë

18

Licencat e eksport/importit

17.4

Kosot e lartë për të dëshmuar standarde ndërkombëtare

16.5

Lejet e ndërtimit

16.4

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale

15.6
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Krahasuar me vitin 2015, kompanitë në vitin 2016 raportan se rregullat dhe procedurat
doganore janë përmirësuar dhe kanë ndikim më të vogël në bizneset e tyre. Megjithatë,
përqindja e kompanive që e paraqesin si barrierë është ende e lartë, kryesisht në sektorët
e tregtisë me pakicë dhe të prodhimit, pasuar nga sektori i shërbimeve. Prej atyre
kompanive që e raportojnë rregulloren doganore si pengesë të tyre më të madhe, rreth
35% e kompanive janë të klasës së mesme, dhe 30% e kompanive të vogla.
Rreth 70% e kompanive nga rajoni i Ferizajt, thanë se sistemi i taksave është një pengesë
e madhe për ta, e ndjekur nga barriera e procedurave doganore (45%).

Barrierat: Kushtet administrative dhe rregullatore ndër vite
23.9

Sistemi i taksave (p.sh. normat, administrimi,
procedurat)

37.1
31.1

Regjistrimi i biznesit
27.3
21.3
Rregulloret doganore, procedurat, burokracia

36.6
23.9
18.7

Ligjet adekuate

35.5
25.6
22.2

Ambienti ligjor (p.sh. zbatimi i kontratave)

33
21.9

Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016

Licencat e eksport/importit
17.4
11.7
Barriera të tjera administrative ose rregullatore

25.2
20.6
17.5
16.3
15.6

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale

19.6
Lejet e ndërtimit

11.7
16.4
14.7

Qasja në tokë

9.9
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2.2.2 Përmbledhja e pengesave të infrastrukturës dhe kushteve të përgjithshme
Bazuar në rezultatet e studimit, kjo kategori e pengesave renditet ndër problemet më të
rëndësishme të kompanive në Kosovë. Në këtë kategori "Kostoja dhe besueshmëria e
energjisë elektrike", "Paqëndrueshmëria politike" dhe "Korrupsioni" janë raportuar më
së shumti, duke qenë poashtu në mesin e dy pengesa kryesore për vitin 2016.

Infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme
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Kostoja e energjisë elektrike
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Jo-stabiliteti politik

35.1

Korrupsioni

33.5

Krimi (p.sh. vjedhje,grabitje, vandalizëm)

28.9

Kostoja e furnizimit me ujë

Barriera të tjera infrastrukturore

Transporti

60

27

26.8

25

Ndërsa krahasuar me pengesat gjatë dy viteve të fundit, shohim se kostoja dhe
besueshmëria e energjisë elektrike është ende në krye të barrierave. Në fakt, kostoja e
energjisë elektrike si pengesë është rritur në përqindje nga viti i kaluar. Korrupsioni po
ashtu prap u përmend nga komuniteti i biznesit, në përqindje të lartë. Sa i përket
perceptimit rajonal të korrupsionit, Peja është rajoni kryesor; rreth 62% e kompanive
pjesëmarrëse në studim nga rajoni i Pejës kanë raportuar korrupsionin si një pengesë të
madhe. Kryesisht mikro kompanitë.
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Barriera: Infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme

Kostoja e energjisë elektrike

32.5

Besueshmëria e energjisë elektrike

47.4
25.8

Krimi (p.sh. vjedhje,grabitje, vandalizëm)

Barriera të tjera infrastrukturore
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Korrupsioni
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Jo-stabiliteti politik

Transporti

57
51.1

35.1

21.4
25
20.5

25.9
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2.3 Pengesat sipas sektorit
Për dallim nga viti i kaluar ku bizneset nuk raportuan dallime të rëndësishme në barriera,
këtë vit vihet re një diferencim ndërmjet sektorëve.
Sektori i shitjes me pakicë ka raportuar të ketë pengesa më të mëdha nga të gjitha
kategoritë e analizuara në këtë raport, i ndjekur nga sektori i prodhimit dhe ai i
shërbimeve. Problemet janë më të dukshme në kategorinë e "Infrastrukturës dhe
kushteve të përgjithshme", për të gjithë sektorët.
Megjithatë, janë disa dallime të dukshme gjithashtu. Për shembull, kompanitë e tregtisë
me pakicë kanë raportuar pengesa më të mëdha në koston e furnizimit me ujë, sesa për
shembull ato të sektorit të ndërtimit.
Nën këtë kategori, sektori i shitjes me pakicë ka shumë më shumë pengesa në transport
sesa tregtia me shumicë.
Sa i përket mjedisit ekonomik, kompanitë e tregtisë me pakicë dhe të prodhimit ankohen
për normat e larta të interesit dhe konkurrencën e pandershme nga ekonomia e hirtë.
Lidhur me kushtet administrative dhe rregullatore firmat në të gjithë sektorët kanë
probleme të mëdha me sistemin e taksave, por ndikimi është raportuar të jetë disi më
pak negative për sektorët e tregtisë me shumicë dhe atë të ndërtimit.
Gjithashtu regjistrimi i biznesit duket të jetë një problem i madh për bizneset,
veçanërisht për ata që janë në sektorin e tregtisë me pakicë, shërbimeve dhe sektorin e
shitjes me shumicë.
Kostot e larta për të dëshmuar standardet ndërkombëtare duket të jenë një pengesë e
madhe për sektorin e shitjes me shumicë.
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Barrierat sipas sektorëve
Fakorët e brendshëm në industri
Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo konkurrues
Profitabiliteti shumë I ulët
Nuk ka investimeve të mjaftueshme për trajnime të stafit
Nuk është zhvilluar biznes plan adekuat
Raportimi financiar i pazhvilluar
Mungesa e kanaleve të shpërndarjes

Infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme
Kostoja e furnizimit me ujë
Transporti
Besueshmëria e energjisë
Jo-stabiliteti politik
Barriera të tjera infrastrukturore
Krimi (p.sh. vjedhje,grabitje, vandalizëm)
Kostoja e energjisë elektrike
Korrupsioni

Ambienti ekonomik
Kamatat e larta
Probleme të likuiditetit
Përdorimi i parasë së kompanisë për qëllime personale
Barriera të tjera ekonomike
Kërkesa e pamjaftueshme
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë
Mungesa e kapaciteteve dhe pajisjeve
Mungesa e stafit të kualifikuar
Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

Kushtet administrative dhe rregullatore
Regjistrimi i biznesit
Lejet e ndërtimit
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale
Barriera të tjera administrative ose rregullatore
Licencat e eksport/importit
Kosot e lartë për të dëshmuar standarde ndërkombëtare
Ambienti ligjor (p.sh. zbatimi i kontratave)
Qasja në tokë
Ligjet adekuate
Rregulloret doganore, procedurat, burokracia
Sistemi i taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)
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2.4 Pengesat sipas madhësisë së kompanisë
Sipas madhësisë së firmës, firmat e mëdha raportojnë një numër të konsiderueshëm të ulët
të pengesave të mëdha në kategorinë e faktorëve të brendshëm se sa firmat e tjera. Lidhur
me kushtet administrative dhe rregullatore firmat e vogla dhe të mesme shpesh ankohen për
procedurat e regjistrimit të biznesit dhe vonesat. Për kompanitë e mëdha procedura e
regjistrimit të biznesit nuk është një pengesë e rëndësishme. Mjedisi ligjor është raportuar të
jetë një problem i madh edhe një herë për ndërmarrjet e vogla, dhe tentojnë të kenë ndikim
më pak negativ tek ndërmarrjet mikro.
Sa i përket mjedisit ekonomik, normat e larta të interesit për ndërmarrjet e vogla duket të
jenë të papërballueshme, ndjekur nga ndërmarrjet e mesme dhe mikro, ku është raportuar si
problem për 40% të kompanive të internivstuara.

Barrierat sipas madhësisë së firmave
Fakorët e brendshëm në industri
Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo konkurrues
Profitabiliteti shumë I ulët
Nuk ka investimeve të mjaftueshme për trajnime të stafit
Nuk është zhvilluar biznes plan adekuat
Raportimi financiar i pazhvilluar
Mungesa e kanaleve të shpërndarjes
Infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme
Kostoja e furnizimit me ujë
Transporti
Besueshmëria e energjisë
Jo-stabiliteti politik
Barriera të tjera infrastrukturore
Krimi (p.sh. vjedhje,grabitje, vandalizëm)
Kostoja e energjisë elektrike
Korrupsioni
Ambienti ekonomik
Kamatat e larta
Probleme të likuiditetit
Përdorimi i parasë së kompanisë për qëllime personale
Barriera të tjera ekonomike
Kërkesa e pamjaftueshme
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë
Mungesa e kapaciteteve dhe pajisjeve
Mungesa e stafit të kualifikuar
Konsumatorët nuk paguajnë me kohë
Kushtet administrative dhe rregullatore
Regjistrimi i biznesit
Lejet e ndërtimit
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale
Barriera të tjera administrative ose rregullatore
Licencat e eksport/importit
Kosot e lartë për të dëshmuar standarde ndërkombëtare
Ambienti ligjor (p.sh. zbatimi i kontratave)
Qasja në tokë
Ligjet adekuate
Rregulloret doganore, procedurat, burokracia
Sistemi i taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)
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2.5 Pengesat sipas rajoneve
Në nivel rajonal, kompanitë duket se vuajnë më shumë nga barrierat në rajonin e Prishtinës,
Pejës dhe Ferizajt. Kostoja dhe besueshmërinë e energjisë elektrike për të gjithë rajonet është
raportuar të jetë një problem i madh. Kompanitë nga Ferizaji kanë deklaruar të kenë më
shumë probleme sa i takon mungesës së konkurrueshmërisë së produkteve të tyre. Rajoni i
Pejës ka përmendur korrupsionin, sistemin e taksave dhe krimin ndër problemet më të
mëdha. Bizneset në Gjakovë duket se kanë më shumë probleme me norma të larta interesi.
Kompanitë e rajonit të Prizrenit kanë raportuar më pak barrierat.
Barrierat sipas rajoneve
Fakorët e brendshëm në industri
Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo konkurrues
Profitabiliteti shumë I ulët
Nuk ka investimeve të mjaftueshme për trajnime të stafit
Nuk është zhvilluar biznes plan adekuat
Raportimi financiar i pazhvilluar
Mungesa e kanaleve të shpërndarjes
Infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme
Kostoja e furnizimit me ujë
Transporti
Besueshmëria e energjisë
Jo-stabiliteti politik
Barriera të tjera infrastrukturore
Krimi (p.sh. vjedhje,grabitje, vandalizëm)
Kostoja e energjisë elektrike
Korrupsioni
Ambienti ekonomik
Kamatat e larta
Probleme të likuiditetit
Përdorimi i parasë së kompanisë për qëllime personale
Barriera të tjera ekonomike
Kërkesa e pamjaftueshme
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë
Mungesa e kapaciteteve dhe pajisjeve
Mungesa e stafit të kualifikuar
Konsumatorët nuk paguajnë me kohë
Kushtet administrative dhe rregullatore
Regjistrimi i biznesit
Lejet e ndërtimit
Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale
Barriera të tjera administrative ose rregullatore
Licencat e eksport/importit
Kosot e lartë për të dëshmuar standarde ndërkombëtare
Ambienti ligjor (p.sh. zbatimi i kontratave)
Qasja në tokë
Ligjet adekuate
Rregulloret doganore, procedurat, burokracia
Sistemi i taksave (p.sh. normat, administrimi, procedurat)

Ferizaj
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3. PENGESAT E BRENDËSHME
Në kapitullin tre do të diskutohen faktorët e brendëshëm. Megjithatë, problemet për
kompanitë lindin jo vetëm nga pengesat që kanë origjinën e tyre brenda kompanisë, por
edhe nga problemet në industri sa i takon politikave ekonomike kombëtare.
Midis problemeve të përmendura më shpesh janë "Raportimi financiar i pazhvilluar", e
ndjekur nga "Cilësia e produkteve / shërbimeve është shpesh jo konkurruese" dhe
"Profitabiliteti shumë i ulët", në kryesim. Ky lloj problemi mund të jetë një simptomë e
mangësive të tjera në kuadër të kompanisë. Kompanitë mikro të sektorit të shërbimeve
(29%) duket se kanë përfitim më të ulët në krahasim me sektorët e tjerë.

Fakorët e brendshëm në industri
Raportimi financiar i pazhvilluar

32.9

Kualiteti i produkteve/shërbimeve është shpesh jo konkurrues

31.8

Profitabiliteti shumë I ulët

29.8

Nuk është zhvilluar biznes plan adekuat

20.4

Nuk ka investimeve të mjaftueshme për trajnime të stafit

19.9

Mungesa e kanaleve të shpërndarjes

17.8

Edhe pse këto pengesa të brendshme janë rritur, ato janë më pak të rëndësishme në
krahasim me pengesat e tjera të përmendura gjatë vitit 2016.
Barriera: Fakorët e brendshëm në industri
Mungesa e kanaleve të shpërndarjes
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3.1 Faktorët e brendshëm sipas sektoreve
Raportimi financiar duket të jetë një pengesë e madhe kryesisht për shitësit me pakicë
dhe sektorin e shërbimeve. Në anën tjetër të gjithë sektorët raportojnë për aftësinë e ultë
konkurruese të produkteve / shërbimeve të tyre. Firmat e ndërtimit kanë raportuar disa
faktorë të brendshëm. Nga kjo kategori pengesa më e madhe për sektorin e ndërtimit
duket të jetë mungesa e raportimit financiar.
Fakorët e brendshëm në industri_sipas sektorëve
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Kualiteti i
Profitabiliteti shumë I ulët Nuk ka investimeve të Nuk është zhvilluar biznes
produkteve/shërbimeve
mjaftueshme për trajnime
plan adekuat
është shpesh jo
të stafit
konkurrues

Ndërtim

Prodhim

Tregti me pakicë

Raportimi financiar i
pazhvilluar

Tregti me shumicë

Mungesa e kanaleve të
shpërndarjes

Shërbime

3.2 Faktorët e brendshëm sipas madhësisë së klasës
Faktorët e brendshëm duket të jenë një problem i madh për bizneset e vogla. Ata kanë
raportuar të jenë në një situatë të disfavorshme për shkak të mungesës së cilësisë së
produkteve / shërbimeve, mungesa e raportimit financiar dhe profitabilitetit shumë të
ulët. Faktorët e brendshëm duket të jetë shumë më pak problem për kompanitë e mëdha.
Nga kompanitë e mëdha si problem raportohet më shumë "Profitabiliteti shumë i ulët".
Fakorët e brendshëm në industri_sipas madhësisë
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4. TENDENCAT E KOMPANIVE
Në vitin 2016 kompanitë e anketuara për studim treguan nivelin e e mëposhtëm të
shitjeve:

Cilat janë vlerësimet tuaja për shitjet në këtë vit (2016 në EUR)?
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10 000 deri 50 000

50 000 deri 500 000

Më shumë se 500 000

Shitjet në vitin 2016 kanë qenë të kënaqshme. Rreth 40% e kompanive të intervistuara
kanë thënë se kanë shitur produktet e tyre në mes të 50 000 deri 500 000 Euro.
Pritjet për shitje për vitin 2017 parashohin rritje krahasuar me shitjet e kompanive në
vitin 2016. Rreth 80% e kompanive të anketuara thanë se shitjet e
produkteve/sherbimeve të tyre do të shënojnë rritje në vitin 2017.
Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitje, për vitin e ardhshëm, 2017?
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Lidhur me pritjet për vitin 2017, kompanitë e vogla kanë pritjet më të larta. Trend të
premtues parasheh edhe kategoria e kompanive të mesme. Edhepse investimet private
duket të jenë më së shumti të drejtuara/udhëhequra nga kompanitë e vogla ose të mesme,
këtë vit pritet që edhe kompanitë e mëdha t’i rrisin investimet e tyre.
Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitje, për vitin e ardhshëm, 2017? Sipas
madhësisë së klasave
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Trende pozitive shfaqen në të dy kategoritë. Të gjithë sektorët e anketuar presin që shitjet
e tyre të rriten në vitin 2017, disa më pak e disa më shumë, megjithatë, trendi mbetet
dukshëm pozitiv, sidomos për sektorin e tregtisë me pakicë, prodhimit dhe të shërbimeve.
Publikimi i OEK-ut në baza tremujore i "Indeksit të Klimës së Biznesit" do të vëzhgojë
vadhimësinë e realizimit të këtyre pritjeve.

Cilat janë pritshmëritë tuaja për shitje, për vitin e ardhshëm, 2017? Sipas
sektorëve
Prodhim

Tregti me pakicë
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A keni fituar klientë të rinj gjatë këtij viti?
8.7

Po

Jo

91.3

Ne gjatë intervistimit të kompanive, i kemi pyetur se a kanë fituar klientë të rinjë gjatë
vitit 2016. Më shumë se 90% e kompanive kanë deklaruar se kanë fituar klientë të rinjë.
50% e kompanive të cilat janë përgjigjur me “PO” në këtë pyetje, kanë fituar klientë të
rinjë në përqindje prej 10-30% nga gjithsejtë totali i klientëve gjatë vitit 2016.

Nëse "Po", çfarë është përqindja?
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Kompanitë e vogla kanë fituar më shumë klientë të rinj (rreth 10-30%), përcjellur nga
kompanitë e mesme. Situata duket të jetë shumë positive për të gjithë sektorët dhe
kategoritë e klasave të kompanive.

Klientët e rinj_sipas madhësisë së klasave
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Sa i përket sektorëve, edhepse sektori i shitjes me pakicë ka raportuar pengesa të mëdha,
ata poashtu kanë thënë se kanë fituar klientë të rinjë. Kompanitë që “Kanë fituar klientë
të rinj” për më shumë se 30% përbëjnë përqindje të vogël, sidoqoftë sektori i shërbimeve
ka deklaruar se kanë fituar më shumë klientë të rinj me këtë përqindje.

Klientët e rinj_sipas sektorëve
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Si janë zhvilluar investimet e firmës tuaj në vitin 2016 në krahasim
me vitin 2015? Ato
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0
Janë rritur

Mbeten të pandryshuara

U zvogëluan

Rreth 56% e kompanive pjesëmarrëse në anketë kanë thënë se investimet e kompanive
të tyre janë rritur në vitin 2016 krahasuar me ato të vitit 2015. Vetëm 3% thanë se
investimet e tyre kanë rënë. Shumica e kompanive të vogla kanë deklaruar se investimet
e tyre janë rritur.

Si janë zhvilluar investimet e firmës tuaj në vitin 2016 në krahasim
me vitin 2015? Sipas madhësisë së klasave
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Si janë zhvilluar investimet e firmës tuaj në vitin 2016 në krahasim me vitin
2015? Sipas sektorëve
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Njejtë si në vitin e kaluar, sa i përket investimeve sektoriale, sektori i tregtisë me pakicë
ka raportuar të ketë pasur më shumë investime, përcjellur nga sektori i prodhimit dhe ai
i shërbimeve. Sektori i ndërtimit ka raportuar të ketë bërë shumë pak investime në këtë
vit.

Çfarë prisni, si do të zhvillohen investimimet e firmës tuaj në vitin
2017 në krahasim me vitin 2016? Ato do të
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Kur janë pyetur kompanitë rreth pritjeve për investime, rreth 60% e kompanive të
intervistuara presin të rrisin investimet. Një numër shumë simbolik i kompanive (2%),
presin t’i zvogëlojnë investimet.
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Çfarë prisni, si do të zhvillohen investimet e firmës tuaj në vitin 2017 në
krahasim me vitin 2016? sipas sektorëve
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Përsëri, sektori i shitjes me pakicë, prodhimit dhe sektori i shërbimeve presin që të rrisin
investimet gjatë vitit 2017. Kompanitë e vogla, përcjellur nga kompanitë e mesme kanë
pritje më të larta për investime në këtë vit.

Çfarë prisni, si do të zhvillohen investimet e firmës tuaj në vitin 2017
në krahasim me vitin 2016? Sipas madhësisë së klasave
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Në anketën e “fytave të ngushta”, kompanitë janë pyetur edhe për llojin e investimeve që
planifikojnë të bëjnë gjatë vitit 2017. Kompanitë kosovare të të gjithë sektorëve kryesisht
kanë planifikuar të zëvendësojnë mjetet/makineritë e vjetra dhe të modernizojnë asetet
ekzistuese (43.1%). Një përqindje e konsiderueshme (30%), presin të zgjerojnë linjën e
prodhimit dhe shërbimeve ekzistuese. Nga ky raport ne kuptojmë se vetëm disa kompani
(14 kompani nga 372 të intervistuara), brengosen për ndotjen e ajrit apo sigurinë.

Investimet e planifikuara për vitin 2017, do të jenë të këtij lloji
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Për qëllim të këtij studimi, kompanitë janë pyetur rreth mjeteve të menaxhimit të cilat
ata i aplikojnë. Vetëm 17% e kompanive pjesëmarrëse në anketë kanë deklaruar se ato
aplikojnë instrumentet e menaxhimit të cilësisë për ISO standarde. 46% e kompanive që
kanë thënë se i aplikojnë (janë të certifikuar) ISO standardet, janë nga sektori i prodhimit.
Kategoria e lartëpërmendur e kompanive, më së shumti është e përbërë nga kompanitë e
vogla (41%). Situata duket më e mirë sa i përket raporteve të shkruara financiare (78%).
Nga kompanitë të cilat kanë deklaruar se aplikojnë raportet e shkruara financiare, rreth
40% janë nga sektori i shitjes me pakicë, përcjellur nga sektori i prodhimit 21% dhe
sektori i shërbimeve 20%. Kompanitë e madhësisë së vogël, duket të jenë më formale
lidhur me raportimin financiar.
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A aplikoni ndonjë ose disa nga mjetet e mëposhtme të menaxhimit?
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5. BARRIERAT E PËRGJITHSHME DHE SFIDAT
Oda Ekonomike e Kosovës duke pasur për qëllim identifikimin e problemeve të cilat ishin
shumë të përfolura gjatë vitit 2016, kryesisht për mos liberalizimin e vizave, skemat e
granteve, Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA) dhe fenomeni i dhënies së ryshfetit,
ka vendosur të sjellë raportin e “Fytave të ngushta” me përgjigje/inpute nga kompanitë
kosovare të cilat janë intervistuar. Mos liberalizimi i vizave është raportuar të jetë
problem për rreth 75% të kompanive të intervistuara nga të gjithë sektorët. Sidoqoftë,
shumica që e kanë raportuar këtë si barrier, janë pjesë e sektorit të tregtisë me pakicë
(33%) dhe atij të prodhimit (25%).

Jo liberalizimi i vizave për Kosovën, ka ndikuar:
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Kur janë pyetur se në cilin segment ishin më së shumti negativisht të ndikuara, rreth 33%
kanë përmendur “Reduktimin e aftësive konkurruese” dhe “Humbjen e klientëve
ndërkombëtar/prishjen e marrëveshjeve” (32%).
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Shumica e kompanive që thanë se eksportet e tyre kanë shënuar rënie për shkak të mos
liberalizimit të vizave, janë nga sektori i shitjes me pakicë (31%), përcjellur nga sektori i
prodhimit (25%). Ndikim më të vogël shihet se ka pasur në sektorin e shitjes me shumicë,
atë të shërbimeve dhe veçanërisht në sektorin e ndërtimit.

Nëse kishte një ndikim negativ, ishte në: Rënie eksporti
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Rreth 60% e kompanive pjesëmarrëse në anketë, konsiderojnë MSA-në si një mundësi të
mirë për zgjerimin e tregut të tyre. Një përqindje më e vogël mendojnë se MSA do t’u
ndihmojë të vendosin produktet e tyre në tregje të BE-së (17%), rreth 13% konsiderojnë
MSA-në si një mundësi për përmirësimin e produkteve/shërbimeve të tyre. Një përqindje
e konsiderueshme e kompanive (10%), mendojnë se MSA nuk do të ketë ndonjë ndikim.

Si e shihni Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit?
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A keni përfituar ju nga ndonjë grant/subvencion?

10.3

Po
Jo

89.7

Gjithashtu, në këtë studim, do të prezantojmë raportimin e bizneseve lidhur me grantet
që u janë ndarë bizneseve. Vetëm rreth 10% e kompanive të anketuara kanë përfituar
nga grantet/subvencionet e ofruara nga qeveria vitin e kaluar. Është e lehtë të arrijmë në
përfundime apo konkluzione për opinionet e tyre rreth transparencës së dhënies së
këtyre granteve. Rreth 80% e kompanive kanë thënë se grantet të cilat duhet të ishin
mbështetëse dhe të orientuara në zhvillim të biznesit, nuk ishin transparente. Nga
kompnitë që kanë përfituar nga këto grante (60%), janë nga sektori i prodhimit; vetëm
5% ishin nga sektori i ndërtimit. Regjioni i Prishtinës udhëheq me (26%) më grantet e
fituara gjatë vitit 2016, përcjellur nga Gjakova dhe regjioni i Mitrovicës me nga 10% secila.

A mendoni që subvencionet/grantet për mbështetje dhe zhvillim të
bizneseve janë transparente?
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78.9
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A janë të shfrytëzueshme dhe të orientuara në zhvillim të biznesit
këto subvencione?

20.2
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Në disa raste

Përceptimi i bizneseve të anketuara për transparencë në dhënie të granteve duket të ketë
afektuar opinionin për grante si “Jo të shfrytëzueshme dhe jo të orientuar në zhvillim të
biznesit”për rreth 46% të tyre.

Çfarë u duhet më shumë kompanive kosovare?
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77.8

Kompanitë kosovare kanë më shumë nevojë për mbrojtje
Kompanitë kosovare kanë më shumë nevojë për mbështetje

Duke konsideruar faktin se bizneset në baza ditore diskutojnë për mbështetjen dhe
mbrojtjen që ju duhet, ne i kemi pyetur ata në këtë konstekst se çka ju duhet atyre më
shumë. Rreth 78% e tyre kanë thënë se u duhet më shumë mbështetje sesa mbrojtje. 38%
e kompanive të cilët kanë raportuar se u duhet mbështetje janë nga sektori i shitjes me
pakicë; 21% nga sektori i shërbimeve dhe 20% nga sektori i prodhimit.
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Kompanive kosovare u mungon mbështetja për licensim, standardizim dhe vlerësim të
konformitetit. Rreth 19% e kompanive të anketuara që deklaruan që nuk kanë
mbështetje janë kryesisht nga sektori i shitjes me pakicë dhe ai i shërbimeve. Kompanitë
e vogla duket të kenë më së shumti vështirësi nga kjo kategori e barrierave, përcjellur
gjithashtu nga kompanitë e mesme.

A kanë mbështetje të mjaftueshe bizneset kosovare për: licencim,
standardizim dhe vlerësime të konformitetit?
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A keni dhënë mito/ryshfet gjatë operimit të biznesit tuaj?
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Vetëm një përqindje e vogël e kompanive kanë konfirmuar të kenë dhënë ryshfet gjatë
operimit të biznesit. Sidoqoftë, prej tyre, më shumë se gjysma kanë dhënë ryshfet 2-3
herë gjatë vitit; rreth 30% kanë dhënë 4 e më shumë herë ryshfet.

Nëse PO, sa herë gjatë vitit 2016?
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6. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në këtë vit, komuniteti i biznesit në Kosovë për herë të tretë ka renditur "Koston e
energjisë elektrike" dhe "Konkurrencën jo lojale nga ekonomia e hirtë" ndër pengesat më
të mëdha.
Konkurrenca jolojale nga ekonomia e hirtë: ulja vitin e kaluar nga 35 në 23 përqind ishte
një tregues i mirëpritur në opinionin e komunitetit të biznesit, për të mbështetur kalimin
në ekonominë formale, e cila kishte dhënë rezultate. Për fat të keq dhe çuditërisht mund
të shohim një rritje dramatike nga 23 në 42 përqind, edhe më të larta se dy vjet më parë.
Kombinoni këtë me faktorin e paqëndrueshmërisë politike dhe nuk mund të shmanget
përshtypja se qeveria duhet të bëjë më shumë për të nxitur sektorin e hirtë në të bardhë
(real). Faktori i korrupsionit është padyshim i lidhur me të.
Me sa duket tani pamundësia e qeverisë për të arritur masat e mjaftueshme nga
parlamenti, kthehet si pengesë për komunitetin e biznesit, gjë kjo që vitin e kaluar nuk
ishte shfaqur në të njejtën masë. Do të ishte mirë në qoftë se politikanët do të mund të
ndërmarrin veprime së bashku.
Kërkesa e pamjaftueshme: vazhdon të jetë një faktor pengues, por rritja e BPB-së duhet të
gjejë ndikimin e saj përmes kanalizimit të saj në krijim të kërkesave më të mëdha.
Ndoshta, rritja e numrit të ndërmarrjeve ka krijuar më shumë konkurrencë dhe kështu
janë rritur problemet për realizimin e shitjeve.
Rritja e rëndësisë së faktorit të ekonomisë së hirtë, në mënyrë paralajmëruese lë të
kuptohet rritjen e numrit të ndërmarrjeve informale.
Për herë të parë OEK ka bërë ndarjen midis rajoneve në Kosovë. E gjetur e habitshme
ishte se në rajonin e Pejës, ndërmarrjet e tregtisë me pakicë kanë vuajtur dukshëm më
shumë nga korrupsioni dhe ekonomia e hirtë. Rreth 70% e kompanive nga rajoni e
Ferizajt, thanë se sistemi i taksave është një pengesë e madhe për ta, e ndjekur nga
barrierat e doganës dhe procedurave doganore (45%).
Natyrisht se qeveria duhet të bëjë më shumë. Së pari, në përmirësimin e prodhimit të
energjisë elektrike dhe vendimmarrja për këtë po merr shumë kohë të gjatë. Kjo përbënte
një qështje të madhe dy vjet më parë (edhe para kësaj kohe ishte faktorë pengues, por
OEK nuk kishte nxjerrë studimin para dy vjetëve që të kishim informatën) dhe ende asnjë
përmirësim, nuk është marrë asnjë vendim deri me tani. Për më tepër, qeveria duhet të
jetë më e dukshme dhe stabile dhe të rrit përpjekjet për të nxitur ndërmarrjet informale
të bëhen formale.
Edhe pse ky studim nuk ka nxjerrë në pah rëndësinë e Sistemit të Arsimit Profesional,
OEK-u dhe anëtarët e saj mendojnë se cilësia studentëve të diplomuar është e nevojshme
të përmirësohet. Vende të lira pune shpesh nuk mund të plotësohen me punëtorë
mjaftueshëm të kualifikuar. Oda Ekonomike e Kosovës, pas disa javësh do të kthehet me
të gjeturat mbi disponueshmërinë e fuqisë punëtore dhe potencialet e punësimit të
komunitetit të biznesit në Kosovë.

38

HAPJA E RRUGËS PËR BIZNES
MË TË MIRË NË KOSOVË

7. METODOLOGJIA
Pengesat e rritjes për bizneset në Kosovë janë analizuar në këtë raport me ndihmën e
një ankete të bizneseve të kryer nga Oda Ekonomike e Kosovës. Anketa përdor një
pyetësor, i cili në vecanti u zhvillua dhe modifikua për gjendjen ekonomike në Kosovë.
Pyetësori me pyetje specifike është zhvilluar nga stafi i OEK-ut, respektivisht nga
departamenti i analizave ekonomike dhe politikave. Pyetësori përbëhet nga katër
pjesë:
Pjesa e parë shqyrton disa karakteristika të firmës.
Pjesa e dytë fokusohet në vlerësimet e situatës ekonomike të firmës në lidhje me shitjet
dhe investimet.
Pjesa e tretë përmban pyetje lidhur me pengesat për veprimtarinë e firmave. Pengesat
janë klasifikuar në tri kategori të pengesave të jashtme: mjedisi ekonomik, kushtet
administrative dhe rregullatore, si dhe infrastruktura dhe kushtet e përgjithshme.
Përveç faktorëve të jashtëm, është përfshirë gjithashtu një pyetje për pengesat e
brendshme.
Në fund të pyetësorit ne kemi shtuar një seksion të veçantë në lidhje me barrierat e
biznesit në fusha më të gjera.
Karakteri i anketës është edhe cilësore edhe sasiore. Pra, të anketuarit janë pyetur për
të dhënë përgjigje në bazë kualitative verbale, po ashtu u është kërkuar të japin
rekomandimet e tyre në fusha të caktuara. Opsionet për përgjigje janë për shembull:
asnjë pengesë / pengesë e moderuar / pengesë e madhe ose nuk zbatohet.
Madhësia dhe struktura e mostrës plotëson kriteret statistikore për të fituar rezultate
përfaqësuese. Të dhënat janë mbledhur nga intervistat personale. Stafi i OEK-ut vizitoi
bizneset në mes të 20 dhjetor 2016 dhe 15 janar 2017. Bizneset e vizituara janë
përzgjedhur nga baza e të dhënave e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK).
Struktura e mostrës është paraqitur në Tabelën 1.
Për shkak se hulumtimi është kryer në ditët e para të vitit 2017, ato do të konsiderohen
dhe do të pasqyrojnë situatën në vitin 2016.
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Tabela 1:
Numri i punëtorëve?
<2
Aktiviteti
juaj
kryesorë
është?

Total

10 to < 50
41

50 e më
shumë
13

Prodhim

10

2 to <10
18

Total

Tregti me pakicë

47

59

17

8

131

Tregti me shumicë

4

24

14

3

45

Ndërtim

1

8

5

8

22

Shërbime

23

35

18

11

87

85

144

95

43

367

82

