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Të dashur miq dhe kolegë,
Iniciativa për të filluar me publikimin e “Monitorit të Biznesit në
Kosovë” të Odës Ekonomike të Kosovës, është një hap shumë i
rëndësishëm për informimin e saktë të komunitetit të biznesit
brenda dhe jashtë vendit për perceptimin e komunitetit të
biznesit rreth klimës biznesore në vend.
Oda Ekonomike e Kosovës përmes këtij studimi synon që përveç informimit të komunitetit të
biznesit për perceptimin e trendëve të biznesit kosovar, po ashtu të promovojë vlerat e biznesit
kosovar dhe të kontribuojë në përafrimin e tyre me vlerat evropiane.
Oda Ekonomike e Kosovës përmes aktiviteteve të saj, ka për qëllim ngritjen e nivelit të
përgjithshëm të vetëdijes së shoqërisë rreth vlerave të ndërmarrësisë që posedon Kosova. Në
këtë aspekt rol të rëndësishëm në krijim e këtyre vlerave brenda vendit dhe plasimin e tyre në
tregun rajonal dhe atë ndërkombëtar posedon komuniteti i biznesit, i cili ndikon në
përmirësimin e mirëqenies ekonomike dhe shoqërisë në përgjithësi si dhe në përmirësimin e
imazhit të vendit tonë si dhe në tërheqjen e investitorëve të huaj përmes formave të ndryshme
të partneritetit.
Ky publikim do tu shpërndahet para së gjithave të gjitha kompanive që morën pjesë në studim,
të gjitha institucioneve qeveritare, organizatave të biznesit, zyrave diplomatike, organizatave
donatore dhe të gjithë akterëve të tjerë që në mënyrë direkte ose indirekte ndikojnë në
informimin dhe promovimin e aktivitetit ekonomik të Kosovës, dhe në përgjithësi ngritjen e
imazhit dhe vlerave të Kosovës brenda dhe jashtë vendit.
Studimi që publikohet që nga viti 2013, do të vazhdojë të realizohet në baza të rregullta
tremujore.

Me nderime,
Safet Gërxhaliu
Kryetar
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Përmbledhja ekzekutive
Oda Ekonomike e Kosovës në fillim vitin 2013 ka filluar për herë të parë të implementojë
sondazhin e klimës biznesore në Kosovë. Informatat e gjetura në sondazh mund të ndihmojnë
në vendimmarrjen nga njerëz që janë të kyçur në biznes dhe politikë. Gjithashtu, është i
mirëseardhur edhe për investorët e huaj direkt. Hulumtimi i Monitorimit të Bizneseve
konsiderohet si burim informacioni shumë i rëndësishëm për aktivitetet ekonomike në vend.
Ky standard aplikohet në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në vendet me ekonomi
shumë të zhvilluar. Ky hulumtim fokusohet në katër sektorë: prodhim, ndërtim, shërbime dhe
sektorin e tregtisë. Hulumtimi mbledh informacione nga menaxherët e bizneseve në vlerësimet
e tyre në situatën ekonomike si dhe parashikimet e tyre në të ardhmen e ardhshme. Informatat
kualitative mund të mblidhen shpejt, lehtë dhe shpesh janë më të besueshme se ato
kuantitative. Rezultatet japin njohuri rreth tendencës e jo njohuri kuantitative. Ato i plotësojnë
statistikat zyrtare kuantitative – të cilat mund të dërgohen më vonë.
Gjetjet kryesore nga ky hulumtim tregojnë që (të kualifikuara nga kompanitë) në sektorin e
prodhimit gjendja biznesore e përgjithshme në vend është e kënaqshme. Prodhimi gjatë tre
muajve të fundit në 57 për qind të kompanive është rritur, përkatësisht mbeti i pandryshuar në
33 për qind të rasteve dhe u përkeqësua në rreth 8.4 për qind të kompanive prodhuese; 14
përqind e kompanive kanë deklaruar se çmimet e tyre janë rritur në tre muajt e fundit; rreth
11 përqind e tyre kanë ulur çmimet e tyre, ndërsa shumica e kompanive kanë mbajtur çmimet
e tyre të pandryshuara (75 përqind e kompanive.
Kompanitë e sektorit të prodhimit janë shumë optimiste për trendin e eksportit në të ardhmen.
Mbi gjysma e kompanive të anketuara presin që eksportet e tyre të rriten, 20 përqind e tyre
presin të mbajnë të njëjtë trendin e eksporteve. Asnjëra nga kompanitë e anketuara të sektorit
të prodhimit nuk pret të ketë rënie në eksport.
Për më tepër, ky studim ka trajtuar edhe barrierat me të cilat hasen bizneset në Kosovë. Nga
të dhënat e mbledhura është konkluduar se mungesa e mjeteve financiare, kamatat e larta dhe
konsumatorët nuk paguajnë me kohë janë disa nga pengesat më të mëdha të të bërit biznes
në Kosovë.
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1. Parathënia dhe metodologjia
Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë për gjashtë vite me radhë, respektivisht ka publikuar cdo
tremujorë monitorin e biznesit për të matur perceptimin e njerëzve të biznesit rreth klimës
biznesore në vend. Informatat e gjeneruara nga ky hulumtim mund të iu ndihmojnë njerëzve
të biznesit dhe politikës në vendimmarrje. Gjithashtu ky informacion është i mirëseardhur
edhe për investitorët e jashtëm. Hulumtimet e monitorimit të biznesit konsiderohen si
informacion shumë të rëndësishëm për aktivitetet ekonomike në vend. Ato aplikohen në
vendet e BE-së , si dhe në vendet me ekonomi shumë të avancuar në gjithë botën.
Hulumtimi do të zhvillohet çdo tre muaj duke siguruar të dhëna se si kompanitë e shohin
gjendjen aktuale biznesore dhe si e vlerësojnë të ardhmen. Në këtë mënyrë, OEK-u do të
mundësoj parashikimin e tendencave ekonomike.
Ky hulumtim është i dizajnuar dhe i udhëhequr nën përgjegjësinë e OEK-ut. OEK-u në fillimin e
këtij raporti teknikisht është asistuar nga Prof. Siegfried Schoenherr, Dr. Gernot Nerb dhe Dr.
Klaus Abberger nga Instituti Gjerman për Hulumtim (IFO) dhe Universiteti ETH i Cyrihut. Me
mbështetjen e ofruar, OEK-u ka dizajnuar, kontrolluar dhe proceduar këtë hulumtim sipas
standardeve ndërkombëtare (sipas modelit IFO).
Për hulumtimin e raundit të njëzetë janë grumbulluar informata nga 505 kompani. Kompanitë
ishin zgjedhur nga listat e ofruara nga autoritetet zyrtare të Kosovës. Pjesëmarrja në anketë
ishte vullnetare, pasi cilësia e rezultateve varet nga gatishmëria e sipërmarrësit për të marrë
pjesë në intervistë. Intervistat u kryen nga intervistuesit në formën “ballë për ballë” ndërmjet
fillimit dhe fundit të Janarit 2018. Rezultatet e anketës janë përdorur vetëm për të gjeneruar
statistika të përgjithshme dhe nuk përdoren për qëllime të tjera. Të dhënat individuale të marra
nga anketat nuk janë përdorur për ndonjë publikim. Të dhënat e mbledhura janë hartuar dhe
analizuar nga OEK-u.
Ky hulumtim mbledh informata nga menaxherët e bizneseve të ndryshme në vlerësimet e tyre
për gjendjen ekonomike, synimet e tyre dhe pritshmëritë në të ardhmen e afërt. Informatat
kualitative mund të mblidhen shpejtë, lehtë dhe janë më të besueshme se të dhënat
kuantitative.
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Rezultatet japin njohuri rreth tendencave e jo njohuri sasiore (kuantitative). Ato plotësojnë
statistikat zyrtare sasiore të cilat dërgohen më vonë.
Anketa është projektuar për të mbledhur pikëpamjet e menaxherëve të lartë në lidhje me
çështje të tilla, si situata e biznesit, vëllimi i prodhimit, librat e porosive, çmimet dhe punësimin,
për të vlerësuar klimën e biznesit në vend. Pyetjet me opsione mundësojnë vlerësimin apo
gjykimin rreth zhvillimeve ekonomike në tre apo gjashtë muajt e fundit. Përgjigjet janë të
formuluara si vijon: "rritur, ka mbetur i pandryshuar, ka rënë" apo "të përmirësuar, ka mbetur
i pandryshuar, përkeqësuar". Duke përdorur një shkallë tre-pikësh për përgjigjet me opsione,
anketa ofron një variacion të vogël të të dhënave. Kjo lejon të fitohen rezultate statistikorepërfaqësuese edhe nëse kemi një grumbullim të vogël të numrit të kompanive, se ajo në rastin
kur kemi anketë kuantitative (sasiore). Për të rritur më tej përfaqësimin, mostra është e ndarë
në strata nga sektorët kryesorë që kontribuojnë (Prodhim (për përpunimin e ushqimit, riciklimi,
përpunimi i drurit, përpunimit të metaleve dhe prodhimi i materialit ndërtimor), në ndërtim,
tregti me shumicë dhe pakicë, të shërbimeve të përzgjedhura (transport, shërbime
profesionale dhe hotele e restorante ) dhe sipas madhësisë së kompanive (të vogla, të mesme,
të mëdha).
Një fraksion i lartë i mostrës në lidhje me kompanitë e mëdha dhe të mesme dhe ato të ulta në
lidhje me kompanitë e vogla. Arsyeja për këtë është se performanca biznesore në kompanitë e
vogla , si rregull është më homogjene se në kompanitë e mëdha. Bujqësia nuk është përfshirë
për shkak se lëvizjet afatshkurtra të këtij sektori janë të varura të stinët dhe kushtet klimatike
dhe më pak me zhvillimet e përgjithshme ekonomike. Në të ardhmen syhonet që mostra të
përbëhet nga 600 kompani. Tabela 1 paraqet numrin e pyetësorëve të plotësuar sipas
sektorëve dhe madhësisë së mostrës. Siç mund të vërehet nga tabela 1 madhësia e klasës nuk
është në përputhje me klasifikimin standard, por ky klasifikim është bërë duke marrë parasysh
kontekstin kosovar d.m.th. një kompani e madhe është konsideruar në qoftë se ka 50 dhe më
shumë të punësuar. Ky klasifikim është aplikuar edhe nga Zyra e Administratës Tatimore të
Kosovës.
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Tabela 1: Përmbledhje e pyetësorit sipas sektorëve dhe madhësisë së klasave
Sektorët

Shërbimet
Tregti me pakicë
Prodhim
Tregti me shumicë
Ndërtim
Gjithsej

Pyetësorët

131
188
95
62
29
505

%

Të vogla
(0 – 9)

Të mesme
(10 – 49)

Të Mëdha
(> 50)

26
37
19
12
6
100

94
156
34
30
12
326

26
26
44
25
9
105

11
6
17
7
8
49

59%

30%

11%

Përqindja nga
madhësia

Tabela 2: Pesha
Sektori

Vlera e shtuar
(pjesërisht e vlerësuar)

Pesha

399.431
398.162
361.654
361.654
511.959
2032.86

0.2
0.2
0.18
0.18
0.25
1

Prodhim
Ndërtimtari
Tregti me shumicë*
Tregti me pakicë*
Shërbime
Gjithsej

Burimi: KAS; * Meqë ne nuk mundëm të siguronim informata në kontributet e tregtisë me pakicë dhe shumicë, ne i morëm
kontributet të njëjta.
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2. Vështrimi sipas sektorëve
Në këtë seksion përgjigjet në tri pyetjet e zakonshme janë analizuar sipas sektorëve.
Sa i takon vlerësimit të gjendjes aktuale, rezultate më të ulëta vijnë nga tregtia me pakicë
d.m.th. vlerësimet e tyre nuk janë premtuese, ndërsa ndërtimi është në këtë drejtim sektori
më optimist. Për 6 muajt e ardhshëm, përsëri sektori i tregtisë me pakicë është sektori me
pritshmëritë më të ultë, edhe pse shumë më mirë në krahasim me referencën për tre muajt e
ardhshëm. Sektorët me pritshmërinë më të lartë janë prodhimtaria dhe sektori i shërbimeve.
Figura 1 tregon se më së paku të kënaqur me gjendjen e tanishme të biznesit janë kompanitë
që operojnë në sektorin e shitjes me pakicë, e ndjekur nga sektori i shitjes me shumicë.
Dukshëm më e mirë është - sipas kompanive të intervistuara - gjendja e tanishme e biznesit në
ndërtim, prodhim dhe sektorin e shërbimeve.

Figura 1: Vlerësimi i gjendjes së biznesit (% e kompanive)
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Në lidhje me pritshmëritë për punësimin në tre muajt e ardhshëm më tepër se 61 për qind e
kompanive të prodhimit presin që punësimi të rritet. Kjo është parashikimi më optimist nga të
gjithë sektorët e ekonomisë kosovare. Nga ana tjetër, një përqindje shumë e lartë e kompanive
(69%) që veprojnë në sektorin e shitjes me pakicë presin që punësimi të mbetet i njëjtë.
Megjithatë, pritjet që punësimi të bjerë kapin një përqindje në mes 2-10 për qind të kompanive
në të gjithë sektorët. Pra, në total, perspektiva e punësimit në të ardhmen e afërt është
mesatarisht pozitive (shih figurën 2).

Figura 2: Pritshmëritë e punësimit për tre muajt e ardhshëm (% e kompanive)
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2
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Përkeqësohet

Përsëri, lidhur me pyetjet e parashtruara, duke lëvizur në një hapësirë kohore më të gjatë
(gjashtë muaj) pritet që të kemi përmirësim të gjendjes biznesore, më shumë se dy të tretat e
bizneseve parashikojnë që situata e tyre biznesore të përmirësohet. Vetëm më pak se 12 për
qind e kompanive presin që gjendja të keqësohet. Perspektivat më të mira për 6 muajt e
ardhshëm janë vërejtur nga sektori i prodhimit, ku 79 për qind e kompanive presin që situata
do të përmirësohet, pasuar nga sektori i shërbimeve, ndërtimit,tregti me shumicë dhe më pak
optimist është sektori i shitjes me pakicë.
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Për sa i përket parashikimit të pafavorshëm d.m.th. se situata do të përkeqësohet përsëri
bizneset në sektorin e shitjes me pakicë është gjetur të ketë pritshmëri të pakta, ndërsa pritjet
për sektorët e tjerë janë gati të njëjta dhe sillen mes 3-7 përqind.

Figura 3: Pritshmëritë për gjendjen e biznesit për 6 muajt e ardhshëm (% e kompanive)
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3. Analizat sektoriale
3.1 Prodhimtaria
Gjetjet e paraqitura në figurën 4 në përgjithësi tregojnë se kompanitë në sektorin e prodhimit
nuk kanë probleme në mbajtjen e stoqeve të pa shitura: afërsisht 70 për qind e kompanive
kanë treguar se stoqet e tyre të pa shitura janë normale, ndërsa rreth 21 për qind kanë
deklaruar se stoqet e tyre të pa shitura janë në sasi të vogël. Mbetet e hapur pyetja, nëse kjo
mungesë e stoqeve është për shkak të mungesës së financave apo problemeve të furnizimit.
Vetëm 2.1 për qind e kompanive nuk kanë stoqe (rezerva) duke lënë të kuptohet që ata
prodhojnë sipas kërkesës (“just in time”).
Figura 4: Stoqet e produkteve të pa shitura (% e kompanive)
69.1

21.3

7.4
2.1

Shumë të vogla

Adekuate

Shumë të larta

Zakonisht nuk mbajmë
stoqe

Rreth 49 për qind e kompanive prodhuese janë përgjigjur se pjesa më e madhe e porosive të
paplotësuara është relativisht e vogël (figura 5). Ndërsa, 42 për qind e kompanive deklaruan
ato janë adekuate. Pjesa prej rreth 10 për qind e kompanive thanë që porisitë e paplotësuara
janë relativisht të larta.
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Figura 5: Porositë e tanishme të paplotësuara (% e kompanive)
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Rreth 32 për qind e kompanive të intervistuara nuk eksportojnë (figura 6). Nga ato që
eksportojnë, prej tyre rreth 34 për qind deklaruan që porositë e pa-përmbushura për eksport
janë të ulta, ndërsa, 29 përqind nuk kanë probleme me porositë e pa-kompletuara – për
eksport.
Figura 6: Porositë e pa-kompletuara për eksport (% e kompanive)
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Nuk eksportojmë

Rezultatet e paraqitura në figurën 7 zbulojnë se për pothuajse 55 përqind e kompanive
prodhuese, kërkesa në tre muajt e fundit (kompanitë janë intervistuar në janar 2018) është
përmirësuar, për 36 përqind ajo mbeti e njëjtë, ndërsa për 9.5 për qind të kompanive kërkesa
është zvogëluar në tre muajt e fundit.
Figura 7: Kërkesa në 3 muajt e fundit (% e kompanive)
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Në përputhje me përgjigjet që lidhen me situatën e kërkesës në tre muajt e mëparshëm, kërkesa
gjatë tre muajve të fundit në 57 për qind të kompanive është rritur, përkatësisht mbeti i
pandryshuar në 33 për qind të rasteve dhe u përkeqësua në rreth 8.4 për qind të kompanive
prodhuese (figura 8 ).
Figura 8: Prodhimi në tre muajt e fundit (% e kompanive)
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Nuk kemi prodhim të brendshëm

Për sa i përket ndryshimeve të çmimeve në tre muajt e mëparshëm vetëm 14 përqind e
kompanive kanë deklaruar se çmimet e tyre janë rritur; rreth 11 përqind e tyre kanë ulur
çmimet e tyre, ndërsa shumica e kompanive kanë mbajtur çmimet e tyre të pandryshuara (75
përqind e kompanive).
Figura 9: Çmimet në 3 muajt e fundit
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Shumica e kompanive në sektorin e prodhimit presin që veprimtaria e tyre prodhuese në tre
muajt e ardhshëm të rritet (76%); 29 për qind presin që niveli i prodhimit do të mbetet i
pandryshuar dhe vetëm katër përqind thanë që prodhimi do të bjerë (figura 10).

Figura 10: Pritshmëritë për prodhimin në 3 muajt e ardhshëm
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1.1
Nuk kemi prodhim të
brendshëm

Pritjet e eksportit janë të përshkruara në figurën 11. Siç shihet, kompanitë janë shumë
optimiste për trendin e eksportit në të ardhmen. Mbi gjysma e kompanive të anketuara presin
që eksportet e tyre të rriten, 20 përqind e tyre presin të mbajnë eksportet në gjendje të
pandryshuar. Gjetje interesante është që asnjëra nga kompanitë e anketuara të sektorit të
prodhimit nuk pret të ketë rënie në eksport.
Figura 11: Pritshmëritë për eksport në 3 muajt e ardhshëm (% e kompanive)
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Një pyetje e përfshirë në pyetësor ishte e lidhur me shfrytëzimin e kapaciteteve. Siç mund të
vërehet nga figura 12, një pjesë e madhe e kompanive (30%) punojnë me më pak se 51 përqind
të kapaciteteve të tyre. Vetëm dy për qind janë përgjigjur se i shfrytëzojnë plotësisht
kapacitetet e tyre. Në krahasim me shumicën e vendeve të tjera evropiane, shkalla e
shfrytëzimit të kapaciteteve është mjaft e ulët në sektorin e prodhimit të Kosovës
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Figura 12: Përdorimi i kapaciteteve (% e kompanive)
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3.2 Indikatori i konfidencës (besueshmërisë)

Ndërkohë që treguesi i klimës së biznesit fokusohet në situatën e fitimit të ndërmarrjeve
(aktuale dhe të pritshme), treguesi i konfidencës (indeksi i konfidencës) vë më shumë theks në
aktivitetin e biznesit (aktual dhe të pritur) pavarësisht se sa është fitimprurës. Treguesi i
konfidencës është përdorur gjerësisht në analizën ekonomike të Komisionit Evropian dhe është
në dispozicion për të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
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Figura 13: Indikatori i konfidencës- Sektori i prodhimit
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Indikatori i konfidencës së bizneseve të sektorit prodhues ka shënuar një rritje të lehtë
krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2017. Megjithatë rritja e besimit të bizneseve ndër vite
vërehet dukshëm krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2015 dhe 2016. Viti që lam pas, në
përgjithësi ka treguar për optimizimin e sektorit prodhues në vend, me gjithë rënien e lehtë që
pati në fillim të sezonit të verës.
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4. Barrierat e zhvillimit sektorial
Një kapitull i pyetësorit u përqendrua në identifikimin e barrierave me të cilat kompanitë janë
ballafaquar. Siç mund të vërehet nga Tabela 4, mungesa e mjeteve financiare është pengesa
kryesore me të cilën bizneset përballen dhe kjo është më e theksuar në sektorin e prodhimit
dhe tregtisë me shumicë. Kamatat e larta është gjetur si një tjetër barrierë e rëndësishme me
të cilën përballen bizneset kosovare. “Mungesa e mjeteve financiare” paraqitet të jetë barriera
kryesore për sektorin prodhues në vend.

Tabela 3: barrierat për të bërë biznes sipas sektorëve (në përqindje)
Tregtia me
shumicë
23

Ndërtimtaria

Prodhimi

Mungesa e porosive

Tregtia
me pakicë
19

31

23

13

Mungesa e stafit të kualifikuar

15

32

48

34

21

Kapacitete teknike të vogla

10

15

14

14

8

Mjete financiare të pamjaftueshme

48

53

31

51

19

Mungesë e hapësirës dhe mjeteve

12

15

3

15

11

Vështirësi në marrjen e kredive

22

11

28

20

11

Kamatat e larta

32

31

31

38

17

Konsumatorët nuk paguajnë me kohë

26

48

48

47

24

Kostoja e punës

7

21

21

14

5

Barriera të tjera

15

7

7

9

5
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Shërbimet

5. Qëndrimet e përgjithshme dhe konkluzat
Ky Monitor i Biznesit ka mbledhur informacion nga menaxherët e biznesit në vlerësimin e tyre
mbi situatën ekonomike dhe mbi synimet e tyre dhe pritshmëritë për të ardhmen e afërt.
Saktësisht 504 kompani janë intervistuar në sektorët e prodhimit, ndërtimit, shërbimeve dhe
tregtisë. Gjetjet kryesore të nxjerra nga ky studim sipas vlerësimeve të kompanive në sektorët
e përfshirë në studim situata e biznesit në Kosovë aktualisht duket të jetë e kënaqshme.
Kompanitë në sektorin e tregtisë me pakicë janë më së paku të kënaqura me gjendjen e tyre
aktuale të biznesit, ndërsa prodhimi është sektori ku kompanitë janë më të kënaqura.
Në lidhje me pritshmëritë për punësimin në tre muajt e ardhshëm më tepër se 61 për qind e
kompanive të prodhimit presin që punësimi të rritet. Kjo është parashikimi më optimist nga të
gjithë sektorët e ekonomisë kosovare.
Vetëm më pak se 12 për qind e kompanive presin që gjendja të keqësohet. Perspektivat më të
mira për 6 muajt e ardhshëm janë vërejtur nga sektori i prodhimit, ku 79 për qind e kompanive
presin që situata do të përmirësohet, pasuar nga sektori i shërbimeve, ndërtimit,tregti me
shumicë dhe më pak optimist është sektori i shitjes me pakicë. Për sa i përket parashikimit të
pafavorshëm d.m.th. se situata do të përkeqësohet përsëri bizneset në sektorin e shitjes me
pakicë është gjetur të ketë pritshmëri të pakta, ndërsa pritjet për sektorët e tjerë janë gati të
njëjta dhe sillen mes 3-7 përqind. 76 përqind e kompanive të prodhimit pret rritet prodhimi në
tre muajt e ardhshëm. Rrjedhimisht sipas këtyre ritjeve, gjysma e kompanive të sektorit të
prodhimtarisë në nivel vendi të përfshirë në këtë hulumtim, pret që vëllimi i eksportit në
tremujorin e ardhshëm të rritet.
Rreth 30% e kompanive të sektorit të prodhimit punojnë me më pak se 51 përqind të
kapaciteteve të tyre. Vetëm dy për qind janë përgjigjur se i shfrytëzojnë plotësisht kapacitetet
e tyre. Në krahasim me shumicën e vendeve të tjera evropiane, shkalla e shfrytëzimit të
kapaciteteve është mjaft e ulët në sektorin e prodhimit të Kosovës.
Përveç në përgjithësi dhe në analizat e detajuara sipas sektorëve ky studim po ashtu ka
vlerësuar barrierat e biznesit. Nga të dhënat e mbledhura është gjetur se mungesa e mjeteve
financiare, kamatat e larta dhe konsumatorët nuk paguajnë me kohë duket të jenë pengesa më
të dukshme për të bërë biznes në Kosovë.
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