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Oda e Afarizimit të Kosovës (OAK) ka punuar këtë 

hulumtim lidhur me efektin që ka pasur pandemia  

Covid-19 në sektorin privat. Duke përdorur me 

kujdes të dhënat, referencat, sondazhet dhe 

intervistat e deritanishme. Kësisoj kemi arritur të 

sjellim rezultatete konkrete rreth ndikimit të 

pandemisë COVID -19 në sektorin privat dhe në 

kontekstin e jetës reale. 

Nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se gjendja 

e bizneseve në përgjithësi është e rëndë. 

Nga rezultatet e përgjithshme të cilat kemi 

grumbulluar, rezulton se në përgjithësi bizneset 

kanë pësuar humbje gjatë kësaj kohe. Përderisa 

sektorët më të prekur rezultuan të ishin 

gastronomia, prodhimi dhe ndërtimi. 

Ndërsa sektorët që kanë përfituar më shumë gjatë 

kësaj kohe kanë rezultuar të jenë farmacitë dhe 

marketet ushqimore. 

Në përgjithësi, të anketuarit deklaruan se kanë 

reduktuar numrin e punëtorëve nga një deri në pesë 

persona, përderisa rritja e numrit të punësuarve 

gjatë kësaj kohe rezultoi të jetë solide. 

  Përderisa, ndihma nga Qeveria përgjithësisht është 

konsideruar e dobët dhe e vonuar. 
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Efekti i pandemisë në Kosovë është ndier edhe më tepër veçanarisht kur dihet se bizneset 

në vendin tonë janë ballafaquar me një mori problemesh, edhe para pandemisë globale 

Covid-19. Pra, problemet në aspektin ekonomik Kosova ka pasur edhe para pandemisë, 

në mesin e të cilave përfshihet mungesa e ligjeve të mira dhe politikave ekonomike, në 

krahasim me nevojat dhe kërkesat e biznesit. 

 

HYRJE 
Pandemia Covid-19 e cila në vendin tonë 

zyrtarisht filloj me 13 mars të vitit 2020 ishte një 

nga goditjet më të mëdha e cila i’u është dhënë 

ekonomisë së vendit ndër vite. 

Ndikimi i pandemisë Covid-19 u ndje në gjithë 

botën dhe sigurisht edhe në Kosovë. Mënyra se si 

është menaxhuar mbetet edhe më tutje diskutabile 

se ku do të mund të vepronim më mirë për t’a 

kaluar gjithë këtë situatë më lehtë. Që nga 13 marsi 

i vitit 2020 kur edhe u paraqiten rastet e para me 

Covid-19, situata ka shkuar duke u rënduar.  

Efekti i pandemisë në Kosovë është ndier edhe më 

tepër veçanarisht kur dihet se bizneset në vendin 

tonë janë ballafaquar me një mori problemesh, 

edhe para pandemisë globale Covid-19. Pra, 

problemet në aspektin ekonomik Kosova ka pasur 

edhe para pandemisë, në mesin e të cilave 

përfshihet mungesa e ligjeve të mira dhe 

politikave ekonomike, në krahasim me nevojat 

dhe kërkesat e biznesit. 

Kufizimi i lëvizjes, mbyllja e shkollave dhe 

institucioneve të tjera si dhe karantinimi ishin disa 

nga proceset nëpër të cilat kaluam dhe po 

vazhdojmë të përballemi edhe më tutje me to. 

Krahas vendimeve urgjente të ndërrmarra nga 

Qeveria e Kosovës, gjendja ekonomike në vend sa 

shkonte duke u rënduar. Përderisa, bizneset u 

mbyllen njësoj sikur shkollat dhe institucionet e 

tjera. Biznese të cilat funksionuan edhe gjatë 

kohës së karantinimit të popullates ishin të pakta 

në mesin e cilave përfshihen marketet, barnatoret, 

furrat e bukës, pompat e derivate etj. 

Pavarsisht, situatës së rënduar të ekonomisë së 

vendit ndihma nga shteti nuk është se vërehej 

shumë. Mos kalimi i pakove fiskale dhe Ligjit 

për Rimëkëmbje ekonomike edhe pas disa 

tentatiave në Kuvendin e Kosovës sa shkonin 

duke e përkeqësuar situatën. 

Me 13 mars kur u paraqiten edhe rastet e para me 

Covid-19, pikërisht atë ditë Qeveria e Kosovës 

ka marrë vendim që të merren masa lidhur me 

kufizimin e lëvizjes së qyetarëve dhe mbylljen e 

pjesës dërmues të bizneseve, ashtu që janë 

mbyllur kafiteritë, baret, pabet, qendrat tregtare, 

me përjashtim të farmacive, marketeve 

ushqimore, fabrikat e miellit dhe furrave të 

bukës.     

Poashtu, janë pezulluar të gjitha aktivitetet 

kulturore dhe sportive, janë mbyllur tregjet e 

kafshëve dhe automjeteve, janë reduktuar në 

veprime esenciale dhe staf esencial për çdo 

institucion publik, përveç stafit të sektorit të 

shëndetësisë, si dhe të sektorit të sigurisë, janë 

urdhëruar kompanitë private që ta organizojnë 

punën në atë mënyrë që shumicën e aktiviteteve 

punëtorët t’i kryejnë nga shtëpia. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendime e reja të cilat kanë ardhur nga Qeveria 

e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë 

qenë të njëpasnjëshme në baza mujore. Në 

nëntor të 2020-tës, fillon kategorizimi i 

komunave dhe kufizimi i sërishëm i orarit të 

lëvizjes së qytetarëve varësisht nga numri i të 

infektuarëve në komunat përkatëse. 

Kategorizimi i Komunave fillon nga zonat e 

kuqe të cilat janë me rrezikshmëri të lartë, zonat 

e verdha me rrezikshmëri të mesme dhe zonat e 

gjelbërta me rrezikshmëri të ulët. 

Më pas në muajin dhjetor bëhet kategorizimi i 

sërishëm i komunave duke specifikuar edhe 

orarin e lëvizjes i cili ishte vetëm deri në orën 

20:00 përderisa, në muajin nëntor liria e 

lëvizjes ishte deri në orën 19:00. Me këto 

vendime është kufizuar përveç lëvizjes edhe 

ushtrimi i aktiviteteve biznesore dhe vazhdimi 

i punës së tyre. 

Është ndaluar rrepësisht grumbullimi i më tepër 

se 4 personave, është ndaluar poashtu puna e 

bizneseve pas orës 20:00 (është punuar vetëm 

me porosi, për bizneset e gastronomisë), 

përderisa është vazhduar të punohet me staf të 

reduktuar dhe punë nga shtëpia. Ndërsa për të 

gjitha bizneset dhe qytetarët të cilët nuk kanë 

respektuar masat e parapara, janë shqiptuar 

gjoba pavarësisht gjendjes edhe ashtu të 

rënduar ekonomike që ishte krijuar tek këto të 

fundit. 

Ndërsa ende pa u konfirmuar rastet e para në 

Kosovë, nga Qeveria është marrë vendim që të 

ndërprehet procesi edukativo-arsimor në 

institucionet arsimore publike dhe private. Pra, 

nga muaji mars e deri më datën 31 maj vendi ka 

qenë i bllokuar pothuajse krejtësisht. 

Përderisa, bizneset hasën në vështirësi të mëdha 

për të operuar dhe ofruar shërbime, numri i 

punëkërkuesve në vend u rritë shumë më shumë 

sesa para pandemisë. 

Rifillimi i aktiviteteve ekonomike filloi për 

industri të ndryshme në kohë të ndryshme. Vala e 

parë e relaksimit të masave filloi nga 4 maji, kohë 

kjo që lejonte aktivitetet e ndërtimtarisë, 

patundshmërisë, shitjen e automjeteve motorike, 

shërbimet e konsulencës dhe shitësit me pakicë. 

Vala e dytë e relaksimit të masave ka filluar më 18 

maj ku bizneseve shtesë u është lejuar të rifillojnë 

aktivitetet e tyre përfshirë: dentistët dhe 

fizioterapistët, parukierët dhe sallonet e flokëve, 

tregun e gjelbër, restaurantet (merr me vete), 

qendrat e thirrjeve, muzetë, si dhe rrjetin e 

transportit urban dhe ndër-urban. 

Që nga 1 qershori, pothuajse të gjithë sektorët 

kanë filluar të operojnë, përfshirë: gastronominë, 

shërbimet e taksive, kinematë dhe teatrot, si dhe 

hapjen selektive të aktiviteteve sportive. Që nga 8 

qershori, të gjitha kufizimet e lëvizjes janë larguar 

dhe gjithashtu janë hapur kufinjtë me vendet e 

rajonit. 

Përderisa, më 17 qershor të vitit 2020 Qeveria e 

Kosovës del me vendim të ri lidhur me pandeminë 

Covid-19 pas miratimit të manualit për mbrojtje 

nga pandemia, me ç’rast obligohen të gjitha 

institucionet publike dhe private në Kosovë të 

organizojnë punën e tyre nga shtëpia, të punohet 

me staf të reduktuar si dhe të i’u përmbahen 

udhëzimeve të parapara nga IKSHPK.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Masat kufizuese edhe më tutje mbesin në fuqi në 

mesin e të cilave kufizimi i orarit të punës së 

bizneseve deri në orën 22:00, kufizimi i punës së 

tregjeve të automjeteve dhe tregjeve të kafshëve 

duke shfrytëzuar vetëm 40% të hapësirës etj. 

Vlenë të përmendet se para shpërthimit të 

pandemisë Covid-19, parashikimet për ekonominë 

e Kosovës për vitin 2020 ishin premtuese. 

Vlerësimet e bëra nga Grupi i Bankës Botërore 

(GBB), parashihnin rritje prej 4% të Bruto 

Produktit Vendor (BPV) për vitin 2020. Nga 

Administrata Tatimore e Kosovës është 

konfirmuar se bizneset deri më datën 31.12.2020 

kanë pasur qarkullim rreth 1.2 miliard Euro më 

pak, ndërsa që rreth 50 milion Euro nuk janë 

inkasuar nga ATK si rezultat i mosrealizimit të 

qarkullimit nga ana e bizneseve. Po ashtu, nga 

Dogana e Kosovës është konfirmuar se si pasojë e 

rënies së konsumit, ka pasur rënie të importit dhe 

një rritje të lehtë të eksportit. 

Përderisa aktualisht Banka Qendrore e Kosovës në 

konferencën e fundvitit lidhur me stabilitetin 

ekonomik në vend ka theksuar se ekonomia e 

vendit ka pësuar rënie për 7.2 %. 

Oda e Afarizimit të  Kosovës (OAK) në vazhdimësi ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që 

para ndërmarrjes së masave të reja për kufizimin të lëvizjes së qyetetarëve dhe kufizimit të 

veprimtarive të bizneseve të konsultohen me Odat Ekonomike dhe njohësit e ekonomisë, 

duke marrë për bazë kërkesat e bizneseve. 



 

 

 

 

 

ANALIZIMI I SITUATËS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemia ka goditur një ndër sektorët më të 

ndjeshëm që është ekonomia e vendit.  Andaj 

përmes këtij hulumtimi është bërë grumbullimi i të 

dhëna konkrete se si ka ndikuar pandemia Covid-

19 tek bizneset, cilët sektorë janë më të prekurit, 

sa është numri mesatar i punëtorëve të cilët janë 

larguar nga puna dhe si e konsiderojnë 

përfaqësuesit e bizneseve ndihmën e cila është 

ofruar nga shteti.  

Ky hulumtim ka bërë të ditur gjendjen reale të 

bizneseve në terren, ku sipas rezultateteve sektorët 

më të dëmtuar mbesin gastronimia, ndërtimtaria si 

dhe tregtia me shumicë dhe pakicë. 

Ne konsiderojmë se për shkak të kontaktit të 

drejtpërdrejtë me bizneset dhe hulumtimeve të 

cilat i bëjmë jemi ata të cilët e njohim më së miri 

gjendjen e të bërit biznes në vend dhe ekonomisë 

në përgjithësi. Ndërsa të dhënat e fundit e marra 

nga vlerësimet e përfaqësueseve të bizneseve në 

terren bëjnë që të kuptojmë edhe më tepër gjendjen 

e vështirë aktuale ekonomike në vend. 

Përderisa hulumtimet e kësaj natyre, ndihmojnë 

dhe sqarojnë të gjitha dilemat që mund të kemi 

lidhur me atë se si është menaxhuar gjendja me 

pandeminë dhe si është gjendja aktuale e 

bizneseve të vendit. 

Pasojat më të mëdha të pandemisë është 

konstatuar të jenë ndjerë pikërisht në muajt e 

fundit, kur situata ka shkuar çdo herë e më shumë 

duke u rënduar. 

Situata e rënduar në vend sipas këtij hulumtimi 

konsiderohet të ketë ardhur deri në këtë pikë si 

rezultat i vendosjes së masave kufizuese dhe 

mungesës së ndihmës nga ana e shtetit. 

Gjendja financiare e bizneseve aktualisht pas 

grumbullimit të të dhënave nga respodentët, 

vlerësohet të mos jetë aspak e kënaqshme. 

Përfaqësuesit e bizneseve të cilët u anketuan 

deklaruan se kanë pësuar humbje të mëdha ndërsa 

situatën financiare i’a kanë dalur t’a menaxhojnë për 

shkak të kursimeve të cilat i kanë grumbulluar 

ndërvite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

METODOLOGJIA E 

HULUMTIMIT 

Në kuadër të këtij hulumtimi janë përdorur metodën sasiore, 

ku si instrument matës kemi përdorur anketat dhe intervistat. 

Në mënyrë që të përfshihen të gjitha bizneset dhe për shkak 

të gjendjes edhe me tutje me pandemi hulumtimi është bërë 

përmes anketave online dhe shpërndarjes së anketave në 

mënyrë fizike apo “derë më derë”. Përderisa target grup kanë 

qenë kryesisht bizneset e mesme dhe ato të vogla, duke 

përfshirë edhe bizneset e mëdha por në numër më të vogël.  

Numri i respodentëve të përfshirë në këtë hulumtim është 

250 respodentë. 

Respodentët e përfshirë në këtë hulumtim kanë qenë nga 

sektorë të ndryshëm të fushës së të bërit biznes në vend, kjo 

n’a ka dhënë mundësinë që të analizojmë faktin se ku ka 

afektuar më  shumë pandemia Covid-19. 

Koha e marrë për shpërndarjen e anketave në terren ishte një 

muaj ndërsa bizneset e anketuara ishin nga të gjitha 

Komunat e Kosovës, me theks të veçantë Komunën e 

Prishtinës. Vlenë të ritheskosohet se ky hulumtim është bërë 

edhe  ‘derë më derë’ sigurisht çdo herë në kordinim të plotë 

me udhëzimet e dhëna nga IKSHPK. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATET E 

HULUMTIMIT 

Ky hulumtim i kryer nga Oda e Afarizimit të  

Kosovës (OAK), përmban të dhëna konkrete mbi 

gjendjen aktuale të të bërit biznes dhe gjendjen e 

ekonomisë së vendit, duke qenë se tashmë janë bërë 

një viti që nga koha kur u paraqitën rastet e para me 

virus në vend.  

Përderisa vlenë të përmendet se vendi u mbyllë dhe 

masa restriktive u morrën ende pa u paraqitur rastet 

e para me COVID-19. 

Më poshtë, do të paraqesim rezultatet konkrete të 

cilat janë marrë nga të anketuarit që kanë qenë pjesë 

e këtij hulumtimi dhe që janë në një numër 

relativisht të madh. 

Vlen të përmendet se këto rezultate janë marrë nga 

burimet e para që në këtë rast janë përfaqësuesit e 

biznesit. 

Sondazhet drejtpërdrejt janë marrë nga 250 të 

anketuar që ishin pjesë e këtij hulumtimi.  

Rezultatet kryesore të këtij hulumtimi janë: 

▪ Në pyetjen drejtuar përfaqësuesëve të 

bizneseve se si pandemia Covid-19 ndikoi 

përgjithësisht në të bërit biznes, 27% kanë 

deklaruar se ka ndikuar jashtëzakonisht keq, 

23% deklaruan se ka ndikuar keq, 40% 

deklaruan se ka ndikuar keq, 7% kanë thënë 

se nuk ka ndikuar asgjë  dhe 3% kanë 

deklaruar se ka ndikuar pozitivisht. 

 

▪ Në pyetjen se sa kohë ka qëndruar biznesi 

juaj i mbyllur si pasojë e masave të 

ndërrmara, 59.9% deklaruan se e kishin 

mbyllur biznesin e tyre për 3 muaj, 27.2% 

deklaruan se biznesin e kanë pasur të 

mbyllur për 1 muaj, 3.6% kanë deklaruan se 

ishin të mbyllur për 6 muaj derisa 

 

 

 

 

1.6% kanë thënë se ishin të mbyllur për më shumë se 

6 muaj ndërsa 8% kanë thënë nuk janë mbyllur 

asnjëherë pasi aktivitetin e tyre e kanë zhvilluar nga 

shtëpia. 

▪ Gjatë këtyre muajve që i’u referohet 

hulumtimi me shumicë rezulton se nuk ka 

pasur ngritje të numrit të punëtorëve. Kësisoj 

81.6% kanë deklaruar se nuk e kanë rritur 

numrin e punëtorëve, 14.8% kanë thënë se e 

kanë rritur numrin e punëtorëve nga 1 deri në 

5 punëtorë, 2.4% kanë deklaruar se e kanë 

rritur numrin e punëtorëve nga 5 deri në 10 

punëtorë, 0.8% kanë thënë se kanë pasur rritje 

më të madhe nga 10 deri në 20 punëtorë 

ndërsa vetëm 0.4% kanë deklaruar se kanë 

pasur rritje nga 20 deri në 30 punëtorë. 

 

▪ Ulja e të hyrave vjetore të bizneseve 

krahasuar me periudhën e njëjtë referuese të 

vitit të kalur rezulton të jetë prej më të 

ndryshmeve. Për 10% ulje të të hyrave të 

bizneseve janë deklaruar 9.5%,  10.7% kanë 

thënë se janë ulur të hyrat për 20%, 25.1% 

kanë deklaruar se të hyrat e tyre janë ulur për 

30%, 12.8% kanë thënë se i’u janë ulur të 

hyrat për 40%, 28.4% kanë thënë se kanë 

pasur ulje të të hyrave vjetore mbi 50% 

ndërsa vetëm 13.5% kanë deklaruar se nuk 

janë ulur të hyrat e tyre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

▪ Ndër sektorët të rezultoj se kanë përfituar më së 

tepërmi nga kjo situatë rezultojnë të jenë 

barnatoret dhe marketet ushqimore me 70.8%, 

tregtia me shumicë 10%, prodhimtaria me 8%, 

tregtia me pakicë 9.2% si dhe gastronomia dhe 

ndërtimtaria me 1.9%. 

 

Sektorët më të 

dëmtuar sipas 

këtij hulumtimi 

rezultojnë të jenë 

gastronomia me 

66.4%, tregtia me 

shumicë 9.3%, 

tregtia me 

pakicë 7.5%, 

prodhimi me 

15.6% ndërsa të 

tjerat përbëjnë 

0.9%. 

▪ Ngritje të të hyrave vjetore bizneset me 

shumicë kanë deklaruar se nuk kanë pasur. 

Nga ky hulumtim rezulton se 70.1% nuk kanë 

pasur ngritje, 16% kanë thënë se kanë pasur 

ngritje për 10%, 5.6% kanë thënë se kanë pasur 

ngritje 20%, 4.3% kanë thënë se kanë pasur 

ngritje pë 30%, 2.2% kanë deklaruar për 40% 

dhe vetëm 1.7% kanë deklaruar se kanë pasur 

ngritje mbi 50%. 

 

▪ Lidhur me atë se e ka qenë biznesi i juaj i 

rrezikuar përgjigjjet ishin nga më të ndryshmet 

në mesin e të cilave përfshihen përgjigjjet se 

i’a kanë dal t’a mbajnë gjallë biznesin me 

ndihmën e huamrrajes, kredive, uljen e pagave 

të punëtorëve etj. 

 

 

▪ Ndihma nga ana e shtetit gjatë kësaj kohe të 

pandemisë sipas përfaqësueseve të bizneseve 

nuk është konsideruar të jetë e duhura. Nga kjo 

rezulton se vetëm 6.4% janë deklaruar se 

ndihma nga ana e shtetit ka qenë me kohë dhe 

e duhura, 18% kanë deklaruar se ka qenë  

paksa e vonuar por e duhura si dhe 75.6% 

kanë deklaruar se ka qenë e vonuar dhe e 

varfër. 

 

▪ Përderisa vlerësimi, menaxhimi dhe ndikimi i 

pandemisë Covid-19 sipas respodentëve ka 

qenë shkatërrues duke theksuar se me një 

situatë të tillë biznesi i tyre nuk është 

ballafaquar me dekada. Sipas përfaqësusesve 

të biznesit rikthimi i ekonomisë në nivelin të 

cilin ishte para pandemisë do të marr kohë së 

paku 1 vit.  Lidhur me këtë 7.2% e 

respodentëve janë deklaruar se rikthimi në 

gjendjen e mëparshme so të marrë kohë 1 vit, 

27.2% kanë thënë se do të duhen 2 vite, 39.6% 

kanë deklaruar se do të duhen 3 vite si dhe 26% 

kanë thënë se do të duhen më tepër se 3 vite. 

 

 

▪ Sektorët më të dëmtuar sipas këtij hulumtimi 

rezultojnë të jenë gastronomia me 66.4%, 

tregtia me shumicë 9.3%, tregtia me pakicë 

7.5%,  prodhimi me 15.6% ndërsa të tjerat 

përbëjnë 0.9%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PËRFUNDIMET E 

HULUMTIMIT 

Pas përfundimit të këtij hulumtimi, mund të 

konkludojmë se klima e të bërit biznes në vend është 

përkeqësuar gjersa shumë punëtorë janë larguar nga 

puna. Gjersa masat e marra nga Qeveria si ndihmesë për 

të lehtësuar ndikimin e pandemisë COVID-19 në 

ekonomi, konsiderohet të ketë qenë një qenë një ndihmë 

e varfur për nga mjetet financiare si për punëtorët ashtu 

edhe për bizneset dhe ishte e vonuar. 

Konkluzionet kryesore nga ky hulumtim janë: 

Mbi 59.6% e bizneseve janë mbyllur për 3 muaj 

50% e të anketuarve deklaruan se nuk e kanë reduktuar 

numrin e punëtorëve gjatë pandemisë 

43.6% deklaruan se kanë ulur numrin e punëtorëve nga 

një deri në pesë punëtorë 

71.6% kanë deklaruar se nuk kanë rritur numrin e të 

punësuarve 

28.4% kanë deklaruar se të ardhurat e tyre kanë rënë 

mbi 50% ndërsa vetëm 13.6% deklaruan se të ardhurat 

e tyre nuk janë ulur gjatë kësaj kohe. 

70.1 % deklaruan se të ardhurat e tyre nuk u rritën 

krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar 

75.6% deklaruan se ndihma shtetërore ishte e vonuar 

dhe e dobët 

18% deklaruan se ndihma nga shteti ishte paska e 

vonuar por e duhura 

Vetëm 6.4% deklaruan se ndihma nga shteti ishte me 

kohë dhe e duhura 

 

 

 

 

Rimëkëmbja dhe kthimi i ekonomisë në nivelin që 

ishte para pandemisë Covid-19, për 39.6% të 

anketuarve do të duhen 3 vite kohë  

2 vite do t’i duhen vendit për t’a kthyer ekonomimë 

në nivelin që ishte para pandemisë kanë thënë 27.2% 

e të anketuarve 

Më tepër se 3 vite kanë deklaruar 26% e 

respodentëve 

Për një vit do të rikuperohet ekonomia e vendit kanë 

vlerësuar 7.2% e respodentëve 

Sektorët më të prekur konsiderohen të jenë 

gastronomia dhe prodhimtaria 

Gastronomia rezultoi të jetë më e dëmtuara për 

79.6 % të anketuarve 

Prodhimtaria konsiderohet të jetë si më e dëmtuara 

për 36.4% 

Ndër sektorët më fitimprurës rezulton të jenë 

farmacitë dhe marketet ushqimore 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFIKONET ME REZULTATE KONKRETE: 

 
Pitogram 1. Ndikimi i pandemisë COVID-19  tek bizneset 
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SI KA NDIKUAR PANDEMIA COVID-19 NË BIZNESIN 
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Këto përfundime të nxjerra nga ky hulumtim për 

pyetjet kryesore për të cilat nuk është gjetur 

përgjigje tash e sa kohë. 

Gjithashtu, numri i madh i bizneseve të anketuara 

që janë përfshirë në këtë hulumtim tregon për 

cilësinë e hulumtimit dhe besueshmërinë e 

rezultateve që do të merren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarimet e bizneseve për kohën sa kanë qëndruar të mbyllura ishin prej më të 

ndryshmeve ku me shumicë kanë deklaruar se  59% kanë qëndruar të mbyllura për 3 

muaj përderisa pjesa tjetër kanë qëndruar të mbyllur për 1 muaj, 6 muaj apo më tepër se 

6 muaj. 

 

 

Grafikoni 1. Koha sa ka qëndruar të mbyllura bizneset 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfaqësuesit e bizneseve gjegjësisht 44% e respodentëve kanë deklaruar se kanë reduktuar 

numrin e punëtorëve nga një deri në pesë punëtorë. 

 

 

Pitogram 2. Reduktimi i numrit të punëtorëve 
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Paraqitja grafike e të dhënave lidhur me uljen e të hyrave të bizneseve dhe ngritjen e të hyrave 

të tyre krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të viteve të kaluara. 
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Disa nga komentet 

kryesore të 

bizneseve lidhur me 

atë se si e kanë 

menaxhuar situatën  

me pandeminë: 
 

“Për shkak të gjendjes të 

cilën n’a solli e gjithë kjo 

situate po e shqyrtojmë 

idenë për mbylljen e 

biznesit” 

“Ja kemi dal për shkak 

të kursimeve të 

akumuluara ndër vite”  

“Kemi qenë afër 

falimentimit por kemi 

marrë  kredi dhe i’a 

kemi dal” 

“Biznesi jonë ka qenë i 

rrezikuar por e kemi 

menaxhuar disi situatën”  

“Biznesi jonë ishte i 

rrezikuar dhe është 

mbyllur. Tashmë nuk 

prodhon sepse nuk ka 

shitje për kategorinë të 

cilën ne prodhojmë”  

“Kemi kontraktuar punë 

ndërkombëtare dhe jemi 

munduar të mos 

largojmë punëtorë nga 

puna” 

“JO. Me investime vetanake, 

ulje të cmimeve, zgjerim 

tregu jashtë Kosovës, të hyra 

nga disa njësi biznesore etj.”  

 



 

 

 

 

 

 

Ndihma e dhënë nga shteti në përgjithësi është konsideruar si e vonuar dhe e varfër nga 

76% të respodentëve, me kohë dhe e duhura është konsideruar nga vetëm 6% e 

respodentëve ndërsa për 18% kjo ndihmë është konsideruar si paska e vonuar por e 

duhura. 

 
Pitogram 3. Vlerësimet e bizneseve për ndihmën e dhënë nga shteti 
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Disa nga komentet e 

bizneseve lidhur me atë 

se si e kanë vlerësuar 

ndikimin e pandemisë: 

“Ne mendojmë që 

Pandemia do t’i ketë 

efektet negative tek 

bizneset gjatë vitit 2021, 

sepse gjatë vitit 2020 

projektet kanë qenë të 

planifikuara dhe kanë 

vazhduar, mirëpo këtë 

vit do të ketë shkurtime 

të investimeve kapitale, 

prandaj kjo ndikon në 

ekonominë e vendit, 

sepse bizneset private 

në Kosovë në formë 

direkte dhe indirekte 

janë të lidhura me 

investime kapitale nga 

Qeveria” 

Teper negativ, ndikimi i 

gjithëmbarshëm i 

pandemisë. Ka pas 

efekte në të gjithë  

sektorët mirëpo disa prej 

tyre kanë qenë edhe 

më të prekur si p.sh 

gastronomia. 

“Si shumë të dëmshëm 

dhe jemi shumë të 

dëshpruar me gjithë 

këtë situatë”. 
 

 
Pandemia ka ndikuar negativisht në Kosovë 

dhe në gjithe botën. 

”Pandemia rezultoi të jetë shkatërruese për 

bizneset dhe ekonominë e vendit” 

“E vlerësojmë në përgjithësi si situatë të vështirë 

pasiqë për disa kompani ka qenë tejet e 

vështirë të funksionojnë gjatë kësaj periudhe 

dhe janë përballë me situatë të vështirë. Sa i 

përketë kompanisë tonë nuk jemi ballafaquar 

me ndonjë situatë të pamenagjueshme.” 

“Ka ndikuar negativisht! Kjo ka bërë që të 

riorganizohen kompani me strategji të re të të 

bërit biznes në vend!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimet nga përfaqësusesit e bizneseve për kohën që do të duhet për rikthimin e 

ekonomisë së vendit në nivelin të cilin ishte para shpërthimit të pandemisë Covid-19. 

 

 

Pitogram 3. Koha për rikthimin e ekonomisë së vendit në nivelin e më hershëm 
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Paraqitja e sektorëve të cilët u dëmtuan dhe atyre që përfituan nga pandemia. 
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REKOMADIMET E 

NXJERRA NGA 

HULUMTIMI 

Pas përfundimit të këtij hulumtimi, duke analizuar 

situatën paraprake në vend dhe situatën e krijuar 

gjatë pandemisë, mund të konsiderojmë se: 

Të merren masa konkrete për të siguruar ndihmë 

për bizneset në tejkalimin e kësaj situate, 

veçanërisht ato që janë ose kanë qenë shumë afër 

falimentimit. 

 Vendimet e marra nga institucionet e vendit 

duhet të jenë në koordinim me Odat Ekonomike 

duke marrë parasysh interesat e bizneseve 

 Punonjësit që janë pushuar nga puna për shkak 

të falimentimit të biznesit duhet të ndihmohen 

financiarisht 

 Të mos vendosen masa kufizuese të lëvizjes së 

qyetetarëve apo operimit të bizneseve duke parë 

se këto masa nuk po respektohen nga vetë ata që i 

kanë punuar dhe aprovuar 

 Çdo masë e ndërmarrë nga shteti për kufizimin të 

lëvizjes së qytetarëve apo operimit të punës së 

biznesit duhet të bëhet në kordinim me njohësit e 

ekonomisë 

 Si dhe në rast se këto masa kufizuese do të 

mbeten në fuqi, atëherë barra e ndihmës për 

bizneset dhe punonjësit që janë pushuar t’a merrë 

shteti 

 Të ndihmohen drejtpërdrejt sektorët që janë 

prekur më së tepërmi nga pandemia 

 Të mbështetet prodhimi vendor 

 Të krijohet arka “PATRIOT” 

 


