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Hyrje
Pandemia COVID‐19 po shkakton humbje 
jete në shkallë të gjerë dhe vuajtje të rënda 
njerëzore. E� shtë një krizë e shëndetit 
publik pa precedentë në kujtesën e gjallë, e 
cila po teston aftësinë tonë kolektive për t'u 
përgjigjur. Kjo pandemi sjell me vete 
tronditjen e tretë dhe më të madhe 
ekonomike, �inanciare dhe sociale të 
shekullit 21, pas 11 shtatorit dhe krizës 
globale �inanciare të vitit 2008. Mirëpo, 
pandemia COVID‐19 është de�inuar si kriza 
globale e shëndetit dhe s�ida më e madhe 
me të cilën jemi përballur që nga Lufta e 
D y t ë  B o t ë ro re .  B i l a n c i  a k t u a l  i  t ë 
infektuarëve nga pandemia COVID‐19 
është 7,712,176 njerëz, i të shëruarëve 
është 3,907,764 njerëz, ndërsa numri i të 
vdekurve është 427,256 njerëz. Në Kosovë, 
numri aktual i  t ë  infektuarëve nga 
pandemia COVID‐19 është 1,326 njerëz, i të 
shëruarëve është 921 njerëz, ndërsa numri 
i të vdekurve është 31 njerëz (Johns 
Hopkins  Universi ty,  13/06/2020) . 
Normalisht që këto shifra janë indikatorë i 
r ëndës ish ëm rreth  ndikimit  q ë  ka 
pandemia në aktivitetin biznesor në të 
gjithë sektorët.. 
Kjo tronditje sjell një pasojë të dy�ishtë: një 
ndalesë në prodhim tek vendet e prekura, 
duke goditur zinxhirët e furnizimit në të 
gjithë botën, dhe një rënie të madhe të 
konsumit së bashku me një kolaps të 
besimit. Masat e rrepta të ndërmarra nga 
Organizata botërore e shëndetit (WHO) si 
dhe masat e shteteve të  afektuara, 
megjithëse thelbësore për të sulmuar 
virusin, futën ekonomitë  në një gjendje të 
"ngricës së thellë" e të paparë ndonjëherë, 
nga e cila pasojat nuk nuk do të shfaqen 
drejtpërdrejtë ose në mënyrë automatike. 
Shembulli më konkret për ta shpjeguar këtë 
dukuri janë çmimet e aksioneve të cilat 
arti�icialisht po mbahen përmes injektimit 
apo pakove stimuluese �iskale.
Prioriteti më urgjent mbetet shëndeti i 
njeriut, por pandemia ka shkaktuar krizë të 
madhe edhe shëndetit ekonomik që si 
pasojë do të rëndojë shoqëritë tona në 
përgjithësi dhe biznesin në veçanti. Gjithnjë 

Deri më tani ka një rënie 
prej 35% të numrit të 
gjithëmbarshëm të 
punëtorëve tek 
kompanitë e anketuara.

70% e bizneseve i 
vlerësojnë masat me efekt 
negativ në afarizmin 
biznesor të tyre.

Niveli i shitjeve mesatare 
ka pësuar rënie prej 45% 
brenda periudhës së 
pandemisë.
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e më shumë ka të ngjarë që do të shohim 
rënie sekuenciale të GDP‐së globale 
mirëpo është akoma shumë herët për të 
vlerësuar saktësisht se sa ndikim do të 
ketë COVID‐19. Tani është veçse e qartë se 
ata që kanë fatin të shpëtojnë nga kriza e 
shëndetit, me shumë gjasë mund të 
afektohen ekonomikisht, ashtu sikurse që 
ndodhi pas krizës së vitit 2008. Përballimi 
i kësaj krize globale shëndetësore të 
p ërcjel lur  me nj ë  kriz ë  t ë  madhe 
ekonomike dhe �inanciare do të sjellë 
presione të mëdha në shoqërinë tonë. 
Edhe pasi të ketë kaluar kriza më e rëndë 
shëndetësore, njerëzit do të përballen me 
krizën e vendeve të punës. Edhe para 
�illimit të shpërthimit të pandemisë, 
ekonomia globale kishte �illuar të 
ekspozohej pranë një numri dobësish 
themelore, të cilat tani rrezikojnë të 
p ë r ke q ë s o j n ë  r ë n i e n  s i  p a s o j a  e 
pandemisë COVID‐19. Një dobësi tjetër e 
rëndësishme janë boshllëqet e krijuara në 
të ardhura, pasuri dhe stabiliteti në punë, 
të cilat kërcënojnë një pjesë të madhe të 
b i z n e s i t  d h e  p o p u l l a t ë s  s o n ë  n ë 
përgjithësi. Sa i përket ku�izimeve të 
tregtisë, ato shkaktojnë ndërprerje të 
zinxhirit të furnizimit me mallra dhe 
shërbime të tjera thelbësore, si dhe rrisin 
rrezikun e shpërthimit të një recesioni më 
të thellë dhe më të gjatë.
Tani është koha jo shumë për masa, sa për 
vetëdije urgjente qytetare në shkallë të 
gjerë.  Vetëdijësimi rreth trajtimit të 
virusit duhet të rritet menjëherë, duke 
marrë në konsideratë a) nevojën e 
menjëhershme për të adresuar vetëdijen 
rreth krizës së shëndetit publik; b) 
n e v o j ë n  p a s u e s e  p ë r  t ë  n g r i t u r 
ekonominë sistematikisht; dhe c) nevojën 
afatgjatë për qasje të reja të politikave për 
të riparuar dëmin dhe për të siguruar që 
ne jemi të përgatitur për t'i trajtuar më 
mirë goditjet e tilla në të ardhmen. 
Përtej reagimit të menjëhershëm të 
politikës shëndetësore, Kosova ka nevojë 
për veprime ambicioze për të zbutur 
rënien ekonomike dhe për të mbrojtur më 
të prekurit. Prandaj, përkujdesje më të 
theksuar kërkojnë të moshuarit si dhe ata 
me të ardhura të ulëta ose pa të ardhura 
fare.
Vetëm me veprime të koordinuara mirë 

dhe që afektojnë një shkallë të gjerë të 
popullatës, ekonomia do të jetë e gatshme 
për një ri�illim të shpejtë dhe të fuqishëm. 
Ishte inkurajuese që tashmë janë lansuar 
shumë pako �iskale, përpjekje dhe nisma të 
mëdha, por një bashkërendim më i madh 
ndërkombëtar është thelbësor për të 
siguruar që këto nisma të prodhojnë 
rezultatet më të mira, të sigurojnë tregjet 
dhe të mbështesin vendet më të rrezikuara. 
Bashkërendimi i  aktiviteteve midis 
shteteve në përgjithësi dhe institucioneve 
qeveritare dhe �inanciare në veçanti është 
fuqimisht i rekomandueshëm përgjatë dhe 
pas pandemisë.
Të shtyrë nga kjo gjendje e krijuar në 
Kosovë, organizuam këtë hulumtim që ka 
për qëllim vlerësimin e gjendjes aktuale të 
biznesit kosovar, identi�kimin e pasojave që 
mund t'i shkaktojë kjo pandemi si dhe 
vlerësimin e masave të ndërmarra dhe 
rekomandimin e masave shtesë që kanë për 
qëllim përmirësimin e shëndetit të 
bizneseve kosovare. Produkt i këtij 
hulumtimi është ky raport hulumtues që 
gjendet në faqen e E&E Consulting LLC, dhe 
IECM si dhe mund të shërbejë si bazë e 
qëndrueshme për hulumtim shkencor. 
P r e z a n t i m i  i  r e z u l t a t e v e  d h e 
rekomandimeve të tij do të bëhet përmes 
një konference virtuale e cila transmetohet 
online në faqen e UMIB (IECM). 

          
Ju	faleminderit!
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Përmledhje e rezultateve 
Dëmet që po i shkakton kjo pandemi sot 
janë pasojat dhe s�ida me të cilat nesër do 
të përballet ekonomia në përgjithësi dhe 
biznesi në veçanti. Edhe pse Qeveria e 
Kosovës ka injektuar biznesin me pako 
�iskale si dhe bankat komerciale kanë 

1shtyer afatet e përmbushjes së kësteve , 
hulumtimi tregon se kjo tek shumë biznese 
n u k  p o  m j a f t o n  p ë r  m b u l i m i n  e 
shpenzimeve të domosdoshme si dhe 
realizimin e pagave për punëtorët. Pa 
marrë parasysh intens�ikimin pasojave 
pademike në shëndetin e njeriut rikthimi i 
masave izoluese do ta rëndonte shëndetin 
e biznesit akoma më shumë. Prandaj, 
b i z n e s e t  k o s o v a r e  p r i o r e t i z o j n ë 
vetëdijësimin e masës rreth trajtimit të 

virusit përpara masave izoluese si mjet i 
mbrojtjes së shëndetit të ekonomisë dhe 
biznesit.
Për të  kuptuar gjendjen aktuale të 
bizneseve, vlerësuar pasojat e pandemisë 
COVID‐19 dhe nxjerrjen e rekomandimeve 
për trajtimin e biznesit përgjatë pandemisë 
COVID‐19, E&E Consulting si dhe Qendra e 
Inovacionit  dhe Ndërmarrës is ë  n ë 
Mitrovicë (IECM) ka realizuar anketën me 
230 biznese kosovare.

Metodologjia
E&E Consulting në bashkëpunim me 
Qendrën e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 
ka  lansuar në  mënyrë  e lektronike 
pyetësorin tek 230 biznese për të vlerësuar 
gjendjen aktuale dhe ndikimin e COVID‐19 
në të biznesin kosovar. Gjithashtu, përmes 
pyetësorit vlerësuam masat e ndërmarra 
nga Qeveria e Kosovës si dhe kuptuam nga 
b i z n e s e t  m a s a t  e  n e vo j s h m e  d h e 
domosdoshme për daljen nga kriza dhe 
rikthimin e funksionimit normal të 
b i z n e s i t .  Pë r z g j e d h j a  e  b i z n e s eve 
respondente është bërë përmes mostrimit 
të rëndomtë nga lista e bizneseve të 
regjistruara në Agjencinë e regjistrimit të 
bizneseve të Kosovës (ARBK). Mbi 60% e 
pyetësorëve të përcjellur në mënyrë 
elektronike janë plotësuar nga ana e 
bizneseve respondente.

Kompleksiteti i pandemisë COVID‐19 si 
dhe e panjohura rreth tij e bënë aq 
kompleks hulumtimin sa që natyra dhe 
forma e tij varet shumë nga natyra dhe 
qëndrueshmëria e virusit në mesin tonë. 
Ekzistojnë tre skenarë të mundshëm në 
lidhje me jetëgjatësinë e virusit: jetëgjatësi 
e shkurtër, e mesme dhe e gjatë. Bazuar në 
deklarimet e ekspertëve të mjekësisë, 
nevojitet kohë për testimin dhe pastaj 
lansimin e antiviralit për këtë virus, andaj 
ne do ta trajtojmë gjendjen e biznesit prej 
perspektives të skenarit afatsmesëm të 
jetëgjatësisë së virusit. Metodologjia e 
hulumtimit është kryesisht e bazuar në 
shembujt dhe karakteristikat e ngjashme 
gjeogra�ike,  demogra�ike të  shumë 
vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim si dhe 
në skenarin afatshmesëm të jetëgjatësisë 
së virusit.

1 Shtyerja e detyrimit të pagesës së kësteve: Këtë vendim jo të gjitha bankat e kanë respektuar, duke e mos ngarkuar bizneset me interes. 

Por, disa nga bankat komerciale kanë shtyer afa�n e pagesës duke e llogaritur interesin e rregullt, e që konsiderohet ngarkesa shtesë dhe 

lajthitje ndaj bizneseve.   
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REZULTATET E ANKETËS 
 

TË DHËNAT MBI BIZNESIN 

 

Hulumtimi është realizuar në shtatë regjionet e Republikës së Kosovës (Regjioni i 
Prishtinës 30.8%, Regjioni i Mitrovicës 15.9%, Regjioni i Pejës 10.6%, Regjioni i 
Prizrenit 9.6%, Regjioni i Ferizajit 9.6%, Regjioni i Gjilanit 12% dhe Regjioni i Gjakovës 
11.5%)   ku numri i përfaqësimit të bizneseve në hulumtim në regjionin e Prishtinës 
është bërë mbi bazën e madhësisë së regjionit. 
 
 

 

Gjithashtu, hulumtimi është realizuar kryesisht me biznese individuale (59.3%), ndërsa 
një pjesë e konsiderueshme e tyre ishin korporata (20.4%), ortakëri të përgjithshme 
(16.6%) si dhe një pjesë e vogël e tyre ishin ortakëri komandite. 
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Numri mesatar i punëtorëve para pandemisë COVID-19 tek bizneset respondente ishte 
55 punëtorë, përderisa numri mesatar i punëtorëve të biznese të anketuara përgjatë 
pandemisë ishte 35 punëtorë. Pra, deri më tani ka një rënie prej 35% të numrit të 
gjithëmbarshëm të punëtorëve tek kompanitë e anketuara. 
 

 

 

 

Veprimtaritë bzinesore në hulumtim ishin pothuajse proporcionalisht të targetuara 
ndërmjet tri veprimtarive kryesore: vepimtaritë shërbyese (35.4%), veprimtaritë 
tregtare (33.6%) si dhe veprimtaritë prodhuese (25.2%). 
 
 
 

1 2

12380

7947

NUMRI I PUNËTORËVE GJATË DHE 
PAS PANDEMISË COVID‐19
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Rreth 73% e bizneseve të anketuara ishin mikro-biznese me më pak se 10 punëtorë apo 
me qarkullim nga 50,000 EUR deri në 300,000 EUR. Ndërsa, pjesa tjetër e bizneseve të 
anketuara ishin biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha me mbi 10 punëtorë dhe me 
qarkullim nga 700,000 EUR deri në 40.000.000 EUR.  
 
 
 
 
 
 

 

Nga viti 2019 në vitin 2020 vërehet një rrije në përqindje e bizneseve me qarkullim nga 
50,000 EUR deri në 40.000.000 EUR dhe një zvogëlimn ë pëqindje i bizneseve të mëdha 
me mbi 40.000.000 EUR. 
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VËSHTIRËSITË DHE EFEKTET E PANDEMISË – COVID – 
19 NË KOMPANINË TUAJ 

 

Masat izoluese të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës vlerësohen nga shumica e bizneseve 
respondente si negative. Afër 70% e këtyre bizneseve i vlerësojnë masat me efekt 
negativ në afarizmin biznesor të tyre, 24% të bizneseve i vlerësojnë masat me efekt 
neutral, ndërsa vetë 7.1% prej tyre i vlerësojnë se masat kishin efekt pozitiv në 
afarizmin biznesor të tyre.  
Përmes ngarkesës së opsioneve si vështirësi në të bërit biznes gjejmë se tri vështirësitë 
kryesore me të cilat bizneset po ballafaqohen janë kufizimi i lëvizjes, paniku dhe 
burokracia e institucioneve publike.  
 

 

Shumica e stafit të bizneseve kosovare angazhimin e tyre përgjatë pandemisë e kishin 
bërë në vendin e tyre të punës. Pra, 67.5% e bizneseve kosovare angazhimin e stafit e 
bënin në vendin e punës, ndërsa 32.5% e bizneseve kosovare angazhonin stafin online 
(në distancë). 
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Niveli i shitjeve përgjatë pandemisë ka pësu rënie në mbarë botën por edhe në Kosovë. 
Afër 84% e bizneseve respondente deklarojnë se niveli i shitjeve është zvogëluar, 11% 
prej tyre deklarojnë se niveli i shitjeve është i njejtë, respektivisht 4% deklarojnë se 
niveli i shitjeve ka pësu rënie. Niveli i shitjeve mesatare të bizneseve kosovare ka pësu 
45% rënie brenda periudhës së pandemisë. 
 

 

Përqindja më e madhe e bizneseve kosovare deklarojnë se nuk mund ta përballojnë 
gjendjen pandemike më të gjatë se sa tre muaj.  Pra, 52.2% e bizneseve respondente 
deklarojnë se periudha maksimale që mund të mos operojnë me rezultat pozitiv 
financiar ose pa humbje është deri në tre muaj, 28.6% nga tre deri në gjashtë muaj, 
11.6% nga gjashtë deri në nëntë muaj, si dhe 7.6% nga nëntë deri në dymbëdhjetë muaj. 
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Numri mesatar i punëtorëve që bizneset kosovare planfikojnë të reduktojnë përgjatë 
muajve Prill-Maj ishte 5 punëtorë. Përderisa, 14.1% e bizneseve deri tani janë detyruar 
që një numër të punëtorëve ta largojnë nga puna, 46.8% e bizneseve tjera kosovare nuk 
planifikojnë largimin e ndonjë punëtori nga puna. Saktësisht, 29.1% deklarojnë që nëse 
vazhdon situata e pandemisë nga një muaj deri në dy muajt në vazhdim ato detyrohen 
të largojnë punëtor nga puna, përderisa 10% e bizneseve kosovare deklarojnë që nuk 
mund ta përballojnë situatën pandemike në kohëzgjatjen prej më shumë se një muaji pa 
larguar ndonjë punpnjës nga puna. 
 
 
 

 
Shumica (71.9%) e bizneseve kosovare hasën në vështirësi financiare përgjatë 
periudhës së pandemisë, ndërsa pjesa tjetër e biznese respondente (28.1%) deklaruan 
se nuk kanë pasur vështirësi financiare përgjatë pandemisë. 
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Rreth 55.3% e bizneseve respondente deklaruan se kishin kredi aktive nga bankat për 
përmbushjen e aktiviteteve afariste, ndërsa 44.7% deklaruan se nuk kanë pranuar një 
asistencë të tillë financiare. 
 
 
 
 

 

Mirëpo, është shqetësues fakti që 53.8% e bizneseve të cilat disponojnë kredi aktive nga 
institucionet financiare deklaruan se nuk janë të sigurta në aftësinë e tyre për shlyerje 
të kësteve (jo likuide), ndërsa 46.2% e bizneseve të cilët kanë kredi aktive shprehen të 
sigurta në aftësinë e tyre për liukuiditet. 
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Bizneset respondente që aplikuan për kredi rreth 56% e tyre nuk aplikuan për shtyerje 
të afatit [për riprogramin e kredisë] për pagesën e këstit, ndërsa 44% prej tyre aplikuan 
për zgjatjen e afatit për pagesën e këstit të kredisë. 
 
 
 
 
 

 

Bizneset respondente të cilat nuk kanë aplikuar në riprogramin e detyrimeve 50.5% e 
tyre preferojnë kohëzgjatjen e grejs periudhës prej tre deri në gjashtë muaj, 38.7% prej 
një deri në tre muaj si dhe 10.8% prej zero deri në një muaj.   
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Gatishmëria e e institucioneve financiare mbi kërkesat e bizneseve respondente rreth 
riprogramimit të kredive, shtyerjes së afatit për pagesën e kësteve, ofrimit të 
shërbimeve elektronike është mjaft e kënaqshme. Ekziston një pakënaqshmëri e 
bizneseve respondente mbi tarifat e aplikuara nga institucionet financiare rreth 
kërkesave të tyre. 
 

 

Për të analizuar shkallën e ndikueshmërisë së pandemisë në biznes, pjesa dërmuese e 
respodentëve kanë vlerësuar se mungesa e stafit (si rezultat i kufizimit të lëvizjeve) ka 
pasur ndikim të lartë, duke ndikuar në zvogëlimin e kërkesave nga klientët. Pra, 
mungesa e stafit në vendin e punës si rezultat I izolimit, zvogëlimi i kërkesave nga 
klientët e tyre, mungesa e likuiditetit (për kryerjen e obligimeve të pagave, qirasë dhe 
kësteve kreditore), pengesat e krijuara në lidhje me furnizimet konsiderohen si faktorë 
me ndikim të lartë në afarizmin biznesor të bizneseve respondente. Mirëpo, periudha e 
pandemisë COVID-19 nuk shquhet edhe me ndikim të lartë për bizneset resondente nga 
shkëputjet e kontratave me klientët. 
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Masat mbrojtëse që Qeveria e Kosovës domosdoshmërisht duhet t’i ndërmarrë për ta 
ndihmuar ekonominë në përgjithësi dhe biznesin në veçanti janë shtyerja e detyrimeve 
tatimore, ri-kategorizimi i bizneseve për raportime financiare, si dhe subvencionimi i 
shpenzimeve të pagës dhe shpenzimeve të qirasë. 
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KONKLUZIONET DHE 
REKOMANDIMET 
 

Bazuar në rezultatet e gjeneruara në kuadër të këtij hulumtimi, në vijim do të paraqiten disa 
konkluzione dhe rekomandime. Ajo, çfarë është evidente edhe nga aspekti teorik dhe ai 
empirik vërehet se pandemia ka shkaktuar një tronditje në aspektin e likuiditetit në pjesën 
dërmuese të bizneseve.  
Dy shqetësimet kryesore janë rënia numrit të të punësuarëve prej 35.8 % si dhe efekti 
negativ i masave izoluese që ishin ndërmarrë si rezultat i panikut e që rënduan shëndetin e 
biznesit në masë të madhe. Ndërsa, inkurajues është fakti se nëse pandemia vazhdon sipas 
skenarit afatmesëm mbi 47% e bizneseve respodente janë deklaruar se nuk planifikojnë 
largimin e punëtorëve nga puna.   
Pra, bazuar në rezultatet e këtij hulumtimi mund të themi se: 

1. Pakoja fiskale e miratuar nga Qeveria e Kosovës mund të ndikoi pozitivisht në 
skenarin afatshkurtër të pandemisë COVID-19, por nuk mjafton për trajtimin e 
skenarit afatmesëm dhe afatgjatë të pandemisë COVID-19; 

2. Pa marrë parasysh intensifikimin e rasteve me COVID-19 dhe deri në zbulimin e 
antiviralit bizneset janë për masa vetëdijësuese dhe kursesi për masa izoluese (Pakoja	
më	e	qëlluar	fiskale	e	biznesit	është	konsumatori); 

3. Të gjithë sektorët, llojet dhe madhësitë e biznesit janë të afektuara dhe do të vazhdojnë 
të afektohen nga pandemia për sa kohë zbulohen raste të reja me COVID-19; 

4. Problemet kyçe me të cilat po ballafaqohet biznesi sot janë financimi i pagave, 
financimi i qirasë dhe kthimi i kredive. Prandaj, dora e shtetit mund të ndërhyjë në: 
a. shtyerjen e pagesës së tatimeve (edhe zvogëlimin apo anulimin e tatimeve për 

sektorë të veçantë);  
b. Shtyerjen e afatit të kredive duke prioretizu sektorët e afektuar nga pademia 

COVID-19; 
c. kompenzimin e qirasë si dhe financimin e pagave standarde të punëtorëve duke 

përfshi edhe kontributet; 
d. shtyerjen e licencave të kompanive minerare, hoteliere, gastronimike dhe 

sektorëve tjerë të afektuar nga pandemia COVID-19; 
5. Agjencitë qeveritare në bashkëpunim me institucione e arsimit të lartë duhet të 

ofrojnë konsulencë profesionale në fusha të ndryshme dhe asistencë teknike në 
aplikimin e pakove fiskale dhe përmbushjen e detyrimeve në distancë. 

6. Vetëdijësim i I shoqërisë në përgjithësi dhe i biznesit në veçanti për aplikimin e 
pagesave online si mënyrë për distancim nga kartmonedhat që mund të jenë bartëse 
të virusit COVID-19.  

 
 
Përfundimisht, 
 
Përderisa politikbërësit që nga Marsi po zhvillojnë politika fiskale, monetare dhe 
rimëkëmbëse për të ruajtur funksionimin e tregut financiar dhe mbështetur familjet dhe 
bizneset, përsëri është i nevojshëm një veprim më i madh politikash për të siguruar që 
rreziqet financiare të mos çojnë në dislokim më të madh ekonomik. 
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Innovation and Entrepreneurship Center Mitrovica (IECM) 
Ukshin Kovaçica 
40000 Mitrovicë, Kosovë 
Tel: +383 43 75 75 37 
E-mail: iecm@umib.net 
Web: www.umib.net/iecm 
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