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Rritja e njohurive në sektorët e NMVM -ve brenda 
industrisë së turizmit.

Analiza rreth modelit të biznesit të NMVM -ve, 
funksionimin, financat, nivelin e njohurive për 
turizmin e qëndrueshëm dhe vlerat etike (çfarë 
dinë dhe çfarë duhet të dinë).

Identifikimi i fushave prioritare dhe sfidat për 
integrimin e praktikave të qëndrueshmërisë.

PËRMBLEDHJE E QËLLIMIT 
DHE OBJEKTIVAT E 
HULUMTIMIT
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Intervistat kryesore informative: 
individët ekspertë janë identifikuar për 
njohuritë specif ike që kanë në  
sektorin e turizmit në Kosovë.

D i s k u t i m e t e f o k u s g r u p e v e : 
diskutime të strukturuara me një grup 
të vogël, homogjen njerëzish të 
i d e n t i f i k u a r m e k r i t e r e t ë 
parazgjedhura.

Anketa Online: kjo është përbërë nga 
një grup pyetësorësh të strukturuar me 
NMVM me qëllim të marrjes së 
i n f o r m a c i o n i t m b i p ë r v o j a t , 
perceptimet, pritjet dhe situatat ose 
kushtet e tyre të drejtpërdrejta.
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Numri më i lartë i bizneseve të anketuara 
është në Prishtinë me 30%, vijuar me 25% 
në Pejë. Ndërsa numri më i vogël i 
bizneseve operon në Mitrovicë dhe Ferizaj 
me 6% dhe 2% respektivisht.

Mbi 40% e kompanive operojnë në sektorin 
e BUJTINAVE (hotele, motele, hostel). 
Ndërsa rreth 20% si operatorë të udhëtimit, 
12.5% si restorante dhe 10% si zyre turistike.

Rreth 30% e të anketuarve janë pronar/e në 
kompani. Ndërsa 25% janë menagjer/e. 
20% e të anketuarve kanë role tjera 
administrative që nuk bien në asnjë nga 
rolet e listuara.

Afër 20% e kompanive janë themeluar në 
vitin 2019. 20% e kompanive janë themeluar 
para vitit 2010. Shumica e kompanive janë 
të reja ku 50% janë themeluar pas vitit 
2018.
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Përafërsisht gjysma e bizneseve kanë 
uebsajt. Kjo tregon se ka ende mjaft hapsirë 
për të përmirësuar komunikimin kompani-
konsumator. Kompanitë duhet të rrisin 
kapacitetet dhe të shfrytzojnë më shumë 
teknologjinë informative për komunikim me 
klient.

është një balansë e mirë e punësimit sipas 
gjinisë ku 46% e të punësuarve janë të 
gjinisë femërore.

Të dhënat konfirmojnë që kompanitë 
përdorin rrjetet sociale në masë të madhe.   
Kryesisht kompanitë që nuk kan rrjete 
sociale e kan qarkullimit vjetor më pak se 
20,000€.

Numri i të punësuarve nuk ka ndryshuar 
ndër vite. Kjo do të thot që COVID-19 ka 
pasur ndikim negativ duke mos lejuar  
zgjerimin dhe rritjen e numrit të punëtorëve.

5

6

7

8

PROFILI I TË 
ANKETUARVE

9

46.9%
53.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Po Jo

A keni link të uebsajtit të kompanisë tuaj

85.9%

12.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Po Jo

A keni link të rrjeteve sociale (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter)

440 445

Viti 2019 Numri aktual

Numri i të punësuarve në vitin 2019 dhe aktual

45.9%
54.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gjinia femërore Gjinia mashkullore

Gjinia e të punuësuarve në kompaninë tuaj



KONKLUZIONE DHE 
REKOMANDIME

10



Turizmi është ndikuar ndjeshëm me një rënie masive të kërkesës vendore dhe 
ndërkombëtare për arsye të kufizimeve globale të udhëtimit duke përfshirë 
mbylljet që kanë ndodhur për shkak të COVID-19, sidomos në vitin 2020.

Të dhënat tregojnë se kërkesa për turistë është rritur ndjeshëm në vitin 2021 në 
krahasim me vitin 2020, që nënkupton se ka disa shenja të rimëkëmbjes në 
fushën e turizmit. Rritja e numrit të personave të vaksinuar pritet të rrisë 
gradualisht besimin e turistëve dhe të kontribuojë në lehtësimin e kufizimeve të 
udhëtimit.

Qeveria duhet të këtë një rol më aktiv në sigurimin e infrastrukturës dhe aftësive 
për sektorin e turizmit dhe të gjejë modele të reja dhe inovative të funksionimit.

Në mënyrë që industria e turizmit të jetë e qëndrueshme në kohën pas 
COVID-19, kompanitë e turizmit duhet të adoptojnë inovacione teknologjike dhe 
dixhitale.
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KONKLUZIONE  
INTERVISTAT KRYESORE INFORMATIVE
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Të intervistuarit kanë role të 
ndryshme për të mbështetur 
turizmin në Kosovë si: realizimi i 
strategjisë së turizmit, mbështetja 
p ë r m e s t r a j n i m e v e d h e 
kurikulave për hoteleri dhe 
gastronomi. Krijimi i politikave 
turistike në nivel të vendit si dhe 
koordinimin e akterëve në 
sektorin e turizmit.

Të gjithë nën-sektorët e turizmit 
janë prekur nga pandemia, duke 
perfshirë agjensitë turistike, 
g u i d a t , g a s t r o n o m i a , 
akomodimmet, transporti etj. 
duke rezultuar në ulje të numrit të 
turistëve sidomos në vitin 2020.

Sipas një studimit në Kosovë, 
pandemia ka dëmtuar deri në 
92% sektorin e guidave, hotelet 
86%, agjensionet turistike rreth 
80% dhe gastronomia 54%. 
M u n g o n m b ë s h t e t j a d h e 
kordinimi nga niveli qendrorë për 
sektorin e turizmit.

Sektori i turizmit është deri diku i 
përballueshëm ndaj rreziqeve të 
të vogla lidhura me ndryshimet 
klimatike, por fatkeqësisht nuk ka 
organizim të duhur, si shoqëri, 
institucione dhe vetëdijësim. Nuk 
k a p ë r g a t i t i j e n ë r a s t t ë 
ndryshimeve drastike klimatike.

Nuk ka ende ligj dhe strategji për 
të mbështetur të ardhmen e 
sektorit të turizmit në Kosovë. Por 
Qeveria e fundit ka marrë më 
seriozisht pjesën e turizmit ku 
pritet aprovimi I strategjisë së 
turizmit. 

Të o f rohen teks te dhe të 
përkrahen profesorët që janë 
kompetentë dhe profesional në 
fushën e turizmit. 

Veprimet kryesore të nevojshme 
për të mbështetur një eko-
turizëm të qëndrueshëm në 
Kosovë, duhet të bëhen fillimisht 
përmes planeve zhvil l imore 
komunale dhe të caktohen zonat 
se ku duhet të zhvillohet eko 
turizmi.

Menaxhimi i duhur i mbeturinave 
dhe ujërave të zeza sidomos në 
zonat e mbrojtura. Ngritja e 
vetëdijesimit rreth rëndësisë së 
natyrës dhe kundër degradimit të 
natyrës dhe promovimi i saj. 

Intervistat konfirmojnë ndikimin negativ të pandemisë në sektorin e turzimit. Për të adresuar sfidat duhet të promovohet bashkëpunimi 
midis organizatave të turizmit dhe nivelit qendror dhe lokal sidomos për avancimin e digjitalizimit dhe ngritjes së kapaciteteve në sektorin 

e turzimit.
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KONKLUZIONE  
DISKUTIMET E FOKUS GRUPEVE
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Pandemia ka pasur pasoja 
afatgjate për kompanitë ku kjo u 
konfirmua edhe përmes fokus 
grupeve. S i pasojë shumë 
kompani u mbyllen disa muaj 
gjatë vitit 2020. Koha e mbylljes 
u shfrytëzua për disa ndryshime 
infrastrukturore dhe pastrime të 
hapësirave.

Gjithëashtu pandemia ka ndikuar 
në largimin nga puna të disa 
punëtorëve dhe janë anuluar  
rezervimet. Por viti 2021 ka 
p ë r m i r ë s i m e t ë d u k s h m e 
krahasuar me vitin paraprak. Në 
përgj i thësi ka mungesë të 
mbështjetjes nga Qeveria.

Bizneset nuk janë të shqetësuara 
për të ardhmen e tyre pasi janë 
optimistë se nuk do të këtë 
mbyllje në të ardhmen dhe presin 
se do të mbështeten dhe 
përkrahen nga Qeveria.

Tur istët kryesisht kërkojnë 
ruajtjen e zonave të virgjëra, 
shtimin e hapësirave të gjelbërta, 
qetësi më të madhe dhe mos 
hedhja e mbeturinave, siguria, 
mos   perdorimi i pllastikës dhe 
k ë r k e s a p ë r u s h q i m e 
vegjetariane dhe vegane. 

Bizneset konfirmojnë që nuk i 
k a n ë n d r y s h u a r t a r i f a t e 
shërbimeve/produkteve për 
shkak të pandemisë.

Kompanitë janë në fazat e para të 
k u p t i m i t t ë m o d e l i t t ë 
qëndrueshëm dhe tregojnë 
gat ishmërinë për të v i juar 
trajnime në këtë drejtim. Për 
momëntin kompanitë nuk i kanë 
kapacitetet për të bërë përafrimin 
e praktikave të qëndrueshme në 
biznesin e tyre.

Kompanitë nuk janë dukë bërë 
inovacione eko-miqësore por 
j a n ë t ë i n t e r e s u a r a p ë r 
të investuar në panele solare dhe 
eko-bujtina.

Qasjet inovat ive që do të 
provonin bizneset janë: zhvillimi i 
pakove të reja turistike dhe 
marketing digjital, zgjatja e 
tu r i zmin der i në 12 mua j , 
planifikimi për trajtimin e ujërave 
të zeza, zvogëlimin e përdorimit 
të p las t ikës dhe b ic ik le ta 
elektrike. 

Diskutimet nga fokus grupet konfirmojnë që kompanitë janë të hapura për ngritjen e kapaciteteve në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe investimeve në sektorin e turizmit.
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KONKLUZIONE  
SHËRBIMI DHE OPERIMI I KOMPANIVE

Të dhënat konfirmojnë ndikimin 
negativë që ka pasur mbyllja nga 
COVID-19 gjatë vitit 2020 ku 
numr i i tu r i s tëve ka rënë 
dukshëm. Por të dhënat tregojnë 
që viti 2021 ka filluar fuqishëm 
dhe ka pasur dyfishim të turistëve 
krahasuar me vitin 2020.

64% e kompanive kanë një 
qarkullim vjetor 20,000€ apo më 
pak. 22% kanë një qarkullim 
v j e t o r p r e j m ë s h u m ë s e 
60,000€.  Pra një miks mjaft i 
mirë në këtë studim.

Të d h ë n a t t r e g o j n ë s e 
performanca më e mire për rreth 
70% të kompanive në 3 vitet e 
fundit ka qenë gjatë veres pra në 
Korrik dhe Gusht. Ndërsa për 
50% të kompanive performanca 
më e keqe ka qenë në Janar dhe 
Shkurt.

N ë m ë n y r ë q ë t ë k ë t ë 
qëndrueshmëri në të hyrat e 
kompanive duhet të rritet oferta 
duke i bërë produktet dhe 
shërbimet më atraktive edhe 
gjatë sezones dimërore (p.sh. 
skijimi, ecja malore etj).

80% të kompanive burimet 
kryesore të të ardhurave i kanë 
n g a s h i t j e t . R r e t h 1 0 % t ë 
kompanive nga grantet dhe 15% 
kanë të ardhura të kombinuara. 
N d ë r s a m ë p a k s e 2 % e 
kompan ive i kanë k red i të 
bankare burim kryesor të të 
ardhurave.

Mbi 90% e kompanive përdorin 
kanalet online për promovim. 
N d ë r s a 3 6 % k r y e s i s h t 
promovojnë kompaninë me 
referime nga rrethi. Më pak se 
10% e kompanive promovojnë 
kompaninë  në television, media 
dhe shtyp.

Kanali për shitje dhe marketing 
që përdoret më së shumti është 
Facebook dhe Instagram me 81% 
dhe 64% respektivisht.

40% nuk i promovojnë kompanitë 
për shkak se nuk mund të 
përballojnë kostot shtesë të 
lidhura me promovim/reklamim. 
Ndërsa 5.6% thojnë se nuk kanë 
a f t ë s i d h e n j o h u r i p ë r t ë 
promovuar kompaninë.

Të dhënat konfirmojnë që në 53% të kompanive pandemia COVID-19 ka ndikuar keq dhe është dashur të mbyllin kompaninë nga 1 muaj 
deri 6 muaj. 27% të kompanive i është dashur të mbyllin për më shume se 6 muaj ndërsa 15% të kompanive janë mbyllur tërësisht.  

Në më pak se 5% të kompanive nuk ka ndikuar pandemia.
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KONKLUZIONE  
KAPITALI PRODHUES DHE FINANCIAR

Rreth 80% të kompanive kanë 
kapacitete për t'iu përshtatur 
kërkesave të sektorit të turizmit 
dhe kanë qasje direkte në 
infrastrukturë rrugore, ndërsa 
vetëm 50% thojnë që gjendja 
infrastrukturore e transportit 
është e përshtatshme për nevojat 
e tyre.

Rreth 50% të kompanive kanë 
kërkesa nga konsumatorët për të 
adaptuar praktika miqësore me 
mjedisin.

40% të kompanive janë të 
informuara për pajisjet eko-
miqësore dhe vetëm 19% kanë 
qasje të mjaftueshme në pajisjet 
për të mbështetur eko-shërbimet 
dhe produktet.

97% të kompanive planifikonë të 
zgjerohen por kanë një qasje të 
ulët në grante, kredi dhe burime 
tjera financiare.

Më shumë se 50% të kompanive 
nuk janë përfitues të granteve 
dhe nuk kanë qasje në kredi 
banakre dhe bur ime t je ra 
financiare.

3% të kompanive kanë automjete 
elektrke/hibride, kjo tregon që 
Kosova ka ende mjaft hapsirë për 
të rritur qëndrueshmërinë në 
fushën e turizmit.

Kërkesat nga konsumatorët për 
të adoptuar praktika miqësore në 
mjedisë kryesisht kanë të bëjnë 
me riciklim të mbeturinave, 
energji të pastër dhe sistemet e 
riciklimit të ujit dhe ujërave të 
zeza.

Nevojat kyqe nga konsumatorët 
për të investuar kryesisht kanë të 
bëjnë me riciklim të mbeturinave, 
e n e r g j i s o l a r e , n g r i t j e t ë 
kapaciteteve dhe në digjitalizimin 
e shërbimeve.

Kompanitë duhet  të maksimizojnë efektivitetin dhe efikasitetin në përdorimin e kapitalit prodhues dhe financiar, si dhe të praktikojnë 
politika që mbajnë cilësinë dhe materiale ekologjike dhe të përdorin maksimalisht inovacionin dhe aftësitë njerëzore. Duke zbatuar këto 

praktika kompanitë do të kenë përfitime të ndryshme brenda organizatës.
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KONKLUZIONE  
KAPITALI NATYROR

Rreth 90% të kompanive kanë 
qasje në burim të ujit të pastër, 
ndërsa vetëm 34% kanë qasje në 
energji të pastër.

Afër 80% të kompanive kanë 
qasje të mjaftueshme në zonat 
me bukuri natyrore (liqene, 
lumenj, male).

77% të kompanive kanë qasje të 
mjaf tueshme në zonat me 
trashëgimi kulturore.

Vetëm 31% të kompanive thojnë 
që gjendja e pasurive natyrore 
(lumenj, pyje, liqene, etj) është 
shumë e mirë në zonat ku 
operojnë. Ndërsa 30% thojnë që 
gjendja e pasurive natyrore është 
e varfër.

23% të kompanive besojnë se 
ndotja ndikon plotësisht në 
eksperiencën e klientëve. Rreth 
20% besojnë se ndotja kryesisht 
ka një ndikim në eksperiencën e 
klientëve. Ndërsa 15% besojnë se 
ndotja nuk ndikon aspak në 
eksperiencën e klientëve.

R r e t h 7 2 % t ë k o m p a n i v e 
përfshihen në aktivitete që 
mbështesin mbrojtjen e mjedisit. 
Aktivitetet kryesisht përfshijnë 
in ic ia t iva për prodhimin e 
energjisë së pastër, aksione 
pastrimi, kampanja informuese 
për mjedisin, riciklim dhe mbjellje 
të pemëve.

Të zvogëlohen ndikimet negative në destinacionet turistike, përfshirë zvogëlimin në përdorimin e burimeve natyrore dhe uljen e prodhimit 
të mbeturinave.
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KONKLUZIONE  
KAPITALI NJERËZOR

Të rriten investimet në burimet njerëzore dhe njohurive si dhe të ofrohen mundësi të ndryshme dhe të kënaqshme për punë, kreativitet 
personal dhe rekreacion.

Të gjitha kompanitë janë të 
interesuara të mësojnë për 
mundësitë që mbështesin trendet 
s o c i a l e , m j e d i s o r e d h e 
ekonomike.

X

72% të kompanive kanë qasje të 
lehtë për të punësuar staf të ri.

85% të kompanive tregojnë që 
stafi është i pajisur me aftësitë e 
nevojshme.

77% të kompanive kanë politika 
të brendshme që promovojnë 
mirëqenien e punonjësve por 
vetëm 33% e kompanive i 
sigurojnë punëtorët me sigurim 
shëndetësor.

Gjysma e kompanive preferojnë 
të punësojnë fuqi punëtore të 
aftë (jo-familjare) dhe më pak se 
5% e kompanive preferojnë të 
punësojnë anëtarët e familjes. 
Një numër mjaft i madhë i 
kompanive rreth 45% preferojnë 
një përzirje e të dyjave.

15% të kompanive nuk e kanë të 
vështirë zbatimin e politikave 
rreth shëndetit dhe sigurisë të 
punëtorëve. Ndërsa rreth 22% e 
kanë kryesisht të vështirë dhe 9%  
plotësisht të vështirë. 

Përgjigjet për trendet sociale, 
mjedisore dhe ekonomike që 
ndikojnë në kompani janë të 
shumëllojshme dhe bien në 
njërën nga kategoritë si: shumë 
të vetëdijshëm, deri diku të 
ve tëd i j shëm, kemi n johur i 
mesatare dhe nuk kemi njohuri.

Sipas kompanive ka shkathtësi të 
ndryshmë që mungojnë dhe më 
kryesoret janë: shkollimi dhe 
ekperienca adekuate, aftësitë 
komunikuese dhe menaxhimi, 
dhe njohja e gjuhëve të huaja.
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KONKLUZIONE  
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Rreth 20% e të anketuarve 
nënvizojnë se nuk është aspak e 
lehtë të drejtosh biznes në 
Kosovë. 30% mendojnsë së është 
pak a shumë lehtë të drejtosh një 
biznes në Kosovë.

Gati 40% të bizneseve janë 
mesatarisht të kënaqur me 
furnizuesit aktual. 20% janë të 
kënaqur dhe 15% të bizneseve 
janë të pakënaqur me furnizuesit 
aktualë.

44% apo 28 e të anketuarve 
nënvizojnë se politikat dhe 
rregulloret e Qeverisë janë në 
nivel jo të kënaqshëm për sa i 
përket përshtatmërisë për të 
mbështeetur sektorin e turizmit. 
Rreth 30% mendojnë se këto 
politika janë mesatarisht të 
përshtatshme.

30% apo 22 biznese besojnë se 
strukturat e biznesit aspak nuk 
funksionojnë për të mbështtur 
industrinë e turizmit. Ngjajshëm 
edhe për sistemin juridik. 

Sipas të dhënave kompanitë 
kanë besim më të madhë te 
shoqëria civile për të mbështetur 
industrinë e turizmit.

Korrupsioni, qeverisja joefikase, 
sistemi juridik jo-efikas dhe 
aktivitetet kriminale kanë një 
nivel të njëjtë të ndikimit negativ 
në sektorin e turizmit. Qeverisja 
jo-efikase ka një ndikim më të 
lartë negativë.

62% apo 40 kompani mendojnë 
se kultura jonë është shumë 
miqësore me turistët.

Të rritet mbështetja nga institucionet dhe të promovohet administrimi i burimeve natyrore dhe zhvillimin i kapaciteteve humane. Gjithashtu 
të rritet promovimi i mirëqenies në bashkësitë lokale.
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KONKLUZIONE  
QËNDRUESHMËRIA DHE INOVACIONI

Më pak se gjysma e kompanive i njohin praktikat e qëndrueshmërise. Kjo tregon se bizneset ende janë në fazë të hershme të aplikimit të 
praktikave të qëndrueshmërise dhe duhen edhe me tej të punohet me bizneset në Kosovë për të rritur vetëdijsimin e këtyre praktikave. 

Kjo mund të arrihet përmes trajnimeve, punëtorive dhe takimeve individuale.

Rreth 45% të kompanive i njohin 
praktikat e qëndrueshmërisë së 
biznesit ndërsa 38% të biznesit 
nuk i njohin këto praktika. 17.5% 
pranojnë se janë pak a shumë të 
n j o h u r m e p r a k t i k a t ë 
qëndrueshmërisë.

Mbi 50% të kompanive nuk kan 
strategji të Qëndrueshmërise. 
Ndërsa 34% të kompanive kanë 
strategji të qëndrueshmërise. 
12.5% nuk e dinë nëse kanë 
strategji për CSR që nënkupton 
se nuk kanë një strategji të tillë.

Përgjigjet për nisma inovative që 
kanë dëgjuar kompanitë janë të 
ndryshme dhe bien në njërën 
nga kategoritë si: energji solare, 
makina dhe bicikleta elektrike, 
dhe riciklim.

53% të kompanive e definojnë 
qëndrueshmërinë si “kryerja e 
biznesit në mënyrë etike dhe 
profesionale.”

Ndërsa vetëm 14% e definojnë 
qëndrueshmërinë si “marrja e 
in ic ia t i vave për të k r i jua r 
përfitime për shoqërinë” dhe 
ve tem 12 .5% s i “mar r j a e 
iniciativave për të zvogëluar 
ndikimin e kompanisë në mjedis”.

Kompanitë janë duke investura 
në praktika eko miqësore dhe më 
kryesoret janë: paisje eficiente 
dhe energji solare, paketim të 
reciklueshëm, dhe kultivimi i 
gjelbrimit.
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GJETJET E DETAJUARA 
ANKETA ONLINE 



Të dhënat konfirmojnë ndikimin që ka pasur 
mbyllja nga COVID-19 gjatë vitit 2020 ku 
numri i turistëve ka rënë dukshëm. Por të 
dhënat e mbledhura tregojnë që viti 2021 
ka filluar fuqishëm dhe ka pasur dyfishim të 
turistëve krahasuar me vitin 2020.

Shumica e kompanive kanë një qarkullim 
vjetor 20,000€ apo më pak. 22% kanë një 
qarkullim vjetor prej më shumë se 60,000€.

Të dhënat tregojnë se performanca më e 
mire për kompanitë në 3 vitet e fundit ka 
qenë gjatë verws pra Qershor, Korrik dhe 
Gusht.

Ndërsa sa i përket performancës më të 
keqe të dhënat tregojnë se kanë qenë 
muaji Janar dhe Shkurt.
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Rreth 50% e të gjitha aktiviteteve ndodhin 
ne rajone ku ka male. Ndërsa 42% e 
aktiviteteve janë në qytete.

Gati 80% thojnë që burimet kryesore të të 
ardhurave janë nga shitjet. Rreth 10% tư 
kompanive thojnë nga grantet dhe 15% 
kanë të ardhura të kombinuara. Ndërsa më 
pak se 2% e kompanive i kanë kreditë 
bankare burim kryesor të të ardhurave.
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Mbi 90% e kompanive përdorin kanalet 
online për promovim. Ndërsa 36% kryesisht 
promovojnë kompaninë me referime nga 
rrethi. Më pak se 10% e kompanive 
promovojnë kompaninë  në television, 
media dhe shtyp.

Kanali për shitje dhe marketing që përdoret 
më së shumti është Facebook dhe 
Instagram me 81% dhe 64% respektivisht.

7
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40% nuk i promovojnë kompanitë për shkak 
se nuk mund të përballojnë kostot shtesë të 
lidhura me promovim/reklamim. Ndërsa 
5.6% thojnë se nuk kanë aftësi dhe njohuri 
për të promovuar kompaninë.

Të dhënat konfirmojnë që në 53% të 
kompanive pandemia COVID-19 ka ndikuar 
keq dhe është dashur të mbyllin kompaninë 
nga 1 muaj deri 6 muaj. 27% të kompanive i 
është dashur të mbyllin për më shame se 6 
muaj ndërsa 15% të kompanive janë mbyllur 
tërësisht. 

Në më pak se 5% të kompanive nuk ka 
ndikuar pandemia.

9
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Rreth 80% të kompanive kanë kapacitete 
për t'iu përshtatur kërkesave të sektorit të 
turizmit dhe kanë qasje direkte në 
infrastrukturë rrugore, ndërsa vetëm 50% 
thojnë që gjendja infrastrukturore e 
transportit është e përshtatshme për 
nevojat e tyre.

Rreth 50% të kompanive kanë kërkesa nga 
konsumatorët për të adaptuar praktika 
miqësore me mjedisin.

40% të kompanive janë të informuara për 
pajisjet eko-miqësore dhe vetëym 19% 
qasje të mjaftueshme në pajisjet për të 
mbështetur eko-shërbimet dhe produktet. 
Ndërsa 3% të kompanive kanë automjete 
elektrke/hibride.

97% të komapnive planifikonë të zgjerohen 
por kanë një qasje të ulët në grante, kredi 
dhe burime tjera financiare. Më shumë se 
50% të kompanive nuk janë përfitues të 
granteve dhe nuk kanë qasje në kredi 
banakre dhe burime tjera financiare.
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PO JO

A keni kapacitet të mjaftueshëm për t'iu përshtatur kërkesave të sektorit të turizmit? 78.1% 21.9%

A parashikoni ndonjë kërkesë nga konsumatorët tuaj për të adaptuar praktika 
miqësore me mjedisin ( p.sh. riciklimi i mbeturinave, energjia e pastër, sistemet e 
riciklimit të ujit)?

50% 50%

A është gjendja infrastrukturore e transportit e përshtatshme për nevojat tuaja? 
(qasja në transportin publik, gjendja e rrugëve, kostoja e karburanteve)? 53.1% 46.9%

A jeni të informuar për pajisjet eko-miqësore për të mbështetur industrinë e turizmit? 40.6% 59.4%

A keni qasje të mjaftueshme në pajisjet për të mbështetur eko-shërbimet dhe 
produktet tuaja (p.sh. panelet solare, filtrimin e ujërave të zeza, koshat e plehrave, 
koshat e riciklimit)?

18.8% 81.3%

A keni qasje direkte në infrastrukturën rrugore? 78.1% 21.9%
A keni automjete elektrike/hibride? 3.1% 96.9%
A po planifikoni të zgjeroni kompaninë tuaj? 96.9% 3.1%



Kërkesat nga konsumatorët për të adaptuar 
praktika miqësore me mjedisë kryesisht 
kanë të bëjnë me riciklim të mbeturinave, 
energjia e pastër dhe sistemet e riciklimit të 
ujit dhe ujërave të zeza.
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X

Largimi i artikujve që kanë 
vetëm një perdorim. 
Përdorimi i produkteve sa 
më natyrale dhe nga 
komuniteti ku veprojme.

Përdorimi i Energjisë së 
pastërt, termoizolim 
materiale natyrale, sisteme 
mbledhje (psh. nga kulmi) e 
riciklim uji

Kategorizimi dhe riciklimi i 
mbeturinave dhe 
mirëmbajtja e natyrës

Akomodim alternativ 
(environmentally 
friendly)

Rregullimin e ujerave te 
zeza

Mundesia e marrjes se 
bicikletave me qira, 
perdorimi i paneleve 
solare per furnizimin me 
rryme

Cilat janë disa nga kërkesat kryesore që ju kanë ardhur nga 
klientët për të adaptuar praktika miqësore me mjedisin?



Nevojat kyqe nga konsumatorët për të 
investuar kryesisht kanë të bëjnë me 
riciklim të mbeturinave, energjia solare, 
ngritje të kapaciteteve dhe në digjitalizimin 
e shërbimeve.
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Blerja e pajisjeve te reja si: 
biqikletat elektrike, automjete 
hibride, vendosje të paneleve 
solare, kosha për reciklim dhe 
paisje tjera teknologjike.

Transport dhe paisje malore. Si 
dhe ngritja e kapaciteteve 
njerëzore të sistemeve 
informative dhe staf që flasin 
gjuhë të huaja.

Përmirësimi i kushteve në casje 
në financa përmes kredive 
stimuluese me perqindje te ulet 
te kamatave.

xx

Cilat janë nevojat kyqe për të investuar në kompaninë tuaj? 

Investim në produkte dhe 
shërbime të vetëqëndrueshme 
dhe ekologjike si dhe zgjerimi i 
biznesit në sherbime 
alternative.

Shtimi i kapacitetet perpunuese 
rritja e siperfaqeve me të 
mbjellura, rritja e kapaciteteve 
akomoduese dhe hapesirave 
rekreative si dhe trajnimi i 
stafet. 

Investime në infrastrukturë 
rrugore, në energjinë e pastërt/
ripërtrishme dhe në riciklimin e 
mbeturinave.

Dizajnimi dhe ndërtimi i një Pike 
Informuese për Turizëm në 
qendër të qytetit.

Krijimi i një uebsajti bashkohor 
ku të integruara janë edhe e-
comerce që të ju mundësohet 
klientëve rezervimi online. 

Zhvillimi i Strategjive të 
marketingunt dhe digjitalizimi i 
shërbimeve. Gjithëashtu 
zhvillimi i kurrikulave, 
shkëmbimi i përvojave me 
tregjet që e kanë të zhvilluar 
turizmin.



Rreth 90% të kompanive kanë qasje në 
burimin e ujit të pastër, ndërsa vetëm 34% 
kanë qasje në energji të pastër.

Afër 80% të kompanive kanë qasje të 
mjaftueshme në zonat me bukuri natyrore 
(liqene, lumenj, male) dhe në zonat me 
trashëgimi kulturore.

Vetëm 31% të kompanive thojnë që gjendja 
e pasurive natyrore (lumenj, pyje, liqene, etj) 
është shumë e mirë në zonat ku operojnë. 
Ndërsa 30% thojnë që gjendja e pasurive 
natyrore është e varfër.
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A keni qasje në burimin e ujit të pastër? 89.1% 10.9%

A keni qasje në energji të pastër (nga burime të ripërtrishme)? 34.4% 65.6%

A keni qasje të mjaftueshme në zonat me bukuri natyrore (liqene, lumenj, male)? 78.1% 21.9%

A keni qasje të mjaftueshme në zonat me trashëgimi kulturore? 76.6% 23.4%

29.7%

39.1%

31.3%

Cila është gjendja e pasurise natyrore (lumenj, 
pyje, liqene, etj.) në zonat ku operoni?

E varfër E mirë Shumë e mirë



23% të kompanive besojnë se ndotja 
ndikon plotësisht në eksperiencën e 
klientëve. Rreth 20% besojnë se ndotja 
kryesisht ka një ndikim në eksperiencën e 
klientëve. 15% besojnë se ndotja nuk 
ndikon aspak në eksperiencën e klientëve. 

Rreth 72% të kompanive përfshihen në 
aktivitete që mbështesin mbrojtjen e 
mjedisit. Aktivitetet kryesisht përfshijnë 
iniciativa për prodhimin e energjisë së 
pastër, aksione pastr imi , kampanja 
informuese për mjedisin, riciklim dhe 
mbjellje të pemëve.
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28.1%

71.9%

A përfshiheni në aktivitete që 
mbështesin mbrojtjen e mjedisit?

Jo Po



Të gjitha kompanitë janë të interesuara të 
mësojnë për mundësitë që mbështesin 
trendet sociale, mjedisore dhe ekonomike. 
72% të kompanive kanë qasje të lehtë për 
të punësuar staf të ri dhe 85% të 
kompanive tregojnë që stafi është i pajisur 
me aftësitë e nevojshme.

77% të kompanive kanë politika të 
brendshme që promovojnë mirëqenien e 
punonjësve por vetëm 33% e kompanive i 
s i g u r o j n ë p u n ë t o r ë t m e s i g u r i m 
shëndetësor.

Gjysma e kompanive preferojnë të 
punësojnë fuqi punëtore të aftë ( jo-
familjare) dhe më pak se 5% e kompanive 
preferojnë të punësojnë anëtarët e familjes. 
Një numër mjaft i madhë i kompanive rreth 
45% preferojnë një përzirje e të dyjave.
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PO JO

A jeni i/e interesuar të mësoni për mundësitë që mbështesin trendet sociale, 
mjedisore dhe ekonomike të rëndësishme për kompaninë tuaj? 100% 0%

A ka kompania juaj qasje të lehtë për të punësuar staf të ri? 71.9% 28.1

Në përgjithësi, a janë të pajisur punonjësit tuaj me aftësitë e nevojshme? 84.4% 15.6%

A keni politika të brendshme që promovojnë mirëqenien e punonjësve? 76.6% 23.4%

A u siguroni punëtorëve tuaj përfitime të tilla si sigurimi shëndetësor? 32.8% 67.2%

A keni politikë të brendshme në kompani rreth sigurisë dhe shëndetit të puntorëve 
tuaj? 65.6% 34.4%

14.1%

17.2%

37.5%

21.9%

9.4%

Nëse keni politika në kompani rreth sigurisë dhe 
shëndetit të puntorëve tuaj, sa e vështirë është 

zbatimi i tyre?

1-Aspak 2-Sadopak 3-Pak a shumë 4-Kryesisht 5-Plotësisht

4.7%

50.0%
45.3%

Në aspekt të punëmarrësve në kompaninë tuaj, 
cilat janë preferencat ?

Preferohen të punësohen anëtarët e familjes

Preferohet fuqia punëtore e aftë (jo-familjarë)

Një përzierje e të dyjave

15% të kompanive nuk e kanë të vështirë 
zbatimin e politikave rreth shëndetit dhe 
sigurisë të punëtorëve. Ndërsa rreth 22% e 
kanë kryesisht të vështirë dhe 9%  
plotësisht të vështirë. 

4
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Përgjigjet për trendet sociale, mjedisore 
dhe ekonomike që ndikojnë në kompani 
janë të shumëllojshme dhe bien në njërën 
nga kategoritë si: shumë tw vetëdijshëm, 
deri diku të vetëdijshëm, kemi njohuri 
mesatare dhe nuk kemi njohuri.

Sipas kompanive ka shkathtësi të ndryshmë 
që mungojnë dhe më kryesoret janë: 
shkollimi dhe ekperienca adekuate, aftësitë 
komunikuese dhe menaxhimi, dhe njohja e 
gjuhëve të huaja.

5
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Deri në çfarë mase jeni të vetëdijshëm për trendet sociale, mjedisore dhe ekonomike 
që ndikojnë në kompaninë tuaj? Ju lutemi të specifikoni për secilën 3 kategori.

Jemi shumë të vetëdijshëm për trendet sociale, mjedisore dhe ekonomike.

Trendet sociale mirë , mjedisore dhe ekonomike shumë mirë. 

Trendet sociale deri diku, mjedisore-mjaftueshem dhe ekonomike deri diku.

Kemi njohuri mesatare.

Nuk e di, nuk kemi njohuri.

Sipas përvojës suaj, cilat shkathtësi zakonisht mungojnë tek punëtorët?

Aftesitë e komunikimit, menaxhimit dhe organizimit.

Mungesa e shkollimit dhe eksperienca e përgjithshme në fushën e gastronomise.

Njohja e gjuhëve të huaja, përdorimi i kompjuterit dhe i disa programeve apo 
aplikacioneve. 

Durimi, konsistenca, dëshira, diciplina, etika në punë.

Njohja e trashëgimisë kulturore dhe trajnimet në fushën e turizmit.



Rreth 20% e të anketuarve nënvizojnë se 
nuk është aspak e lehtë të drejtosh biznes 
në Kosovë. 30% mendojnsë së është pak a 
shumë lehtë të drejtosh një biznes në 
Kosovë.

Gati 40% të bizneseve janë mesatarisht të 
kënaqur me furnizuesit aktual. 20% janë të 
kënaqur dhe 15% të bizneseve janë të 
pakënaqur me furnizuesit aktualë.
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Sa jeni të kënaqur me furnizuesit tuaj aktualë?



44% apo 28 e të anketuarve nënvizojnë se 
politikat dhe rregulloret e Qeverisë janë në 
nivel jo të kënaqshëm për sa i përket 
përshtatmërisë për të mbështeetur sektorin 
e turizmit. Rreth 30% mendojnë se këto 
politika janë mesatarisht të përshtatshme.

30% apo 22 biznese besojnë se strukturat e 
biznesit aspak nuk funksionojnë për të 
mbështtur industrinë e turizmit. Ngjajshëm 
edhe për sistemin juridik. 

Sipas të dhënave kompanitë kanë besim 
më të madhë te shoqëria civile për të 
mbështetur industrinë e turizmit.
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Deri në çfarë mase mendoni se politikat dhe 
rregulloret e qeverisë janë të përshtatshme për 

të mbështetur sektorin e turizmit?
PO JO

A jeni në dijeni të politikave dhe 
rregulloreve qeveritare që kanë 
të bëjnë me sektorin e Turizmit 
në Kosovë?

50% 50%

A ofron kultura jonë vlera 
kulturore të mjaftueshme (histori, 
monumente kombëtare, muze)?

78.1% 21.9%



Korrupsioni, qeverisja joefikase, sistemi 
juridik jo-efikas dhe aktivitetet kriminale 
kanë një nivel të njëjtë të ndikimit negativ 
në sektorin e turizmit. Qeverisja jo-efikase 
ka një ndikim më të lartë negativë.

62% apo 40 kompani mendojnë se kultura 
jonë është shumë miqësore me turistët.
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38.1%

44.4%

17.5%

0%
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Jo Po Pak a shumë

A jeni të njohur me praktikat e Qëndrueshmërisë 
së Biznesit?

53.1%

14.1%

12.5%

12.5%

7.8%

Si e definoni ju qëndrueshmërinë?

Kryerja e biznesit në mënyrë
etike dhe profesionale

Marrja e iniciativave për të
krijuar  përfitime për
shoqërinë

Marrja e iniciativave për të
zvogëluar ndikimin e
kompanisë në mjedis

Sigurimi i një mjedisi të sigurt
pune për punonjësit

Unë nuk e di

53.1%
34.4%

12.5%

A ka kompania juaj një strategji CSR/ 
Qëndrueshmëri? 

Jo

Po

Nuk e di

Rreth 45% të kompanive i njohin praktikat e 
qëndrueshmërisë së biznesit ndërsa 38% të 
biznesit nuk i njohin këto praktika. 17.5% 
pranojnë se janë pak a shumë të njohur me 
praktika të qëndrueshmërisë. Kjo tregon se 
bizneset ende janë në fazë të hershme të 
aplikimit të praktikave të qëndrueshmërise 
dhe duhen edhe me tej të punohet me 
bizneset në Kosovë për të rritur vetëdijsimin 
e këtyre praktikave.

5 3 % t ë k o m p a n i v e e d e f i n o j n ë 
qëndrueshmërinë si “kryerja e biznesit në 
mënyrë etike dhe profesionale.” Ndërsa 
vetëm 14% e definojnë qëndrueshmërinë si 
“marrja e iniciativave për të krijuar përfitime 
për shoqërinë” dhe vetem 12.5% si “marrja 
e iniciativave për të zvogëluar ndikimin e 
kompanisë në mjedis”.

Mbi 50% të kompanive nuk kan strategji të 
Qëndrueshmër i se . Ndërsa 34% të 
k o m p a n i v e k a n ë s t r a t e g j i t ë 
qëndrueshmërise. 12.5% nuk e dinë nëse 
kanë strategji për CSR që nënkupton se 
nuk kanë një strategji të tillë.
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Përgjigjet për nisma inovative që kanë 
dëgjuar kompanitë janë të ndryshme dhe 
bien në njërën nga kategoritë si: energji 
solare, makina dhe bicikleta elektrike, dhe 
riciklim.

Kompanitë janë duke investura në praktika 
eko miqësore dhe më kryesoret janë: paisje 
eficiente dhe energji solare, paketim të 
reciklueshëm, dhe kultivimi i gjelbrimit.

4

5

68. Cila është nisma më inovative e gjelbër për 
të cilën keni dëgjuar që lidhet me kompaninë tuaj 
(pyetje me fund të hapur)?

69. Pse e konsideroni atë si një zgjidhje të mirë 
(pyetje me fund të hapur)?

Makina elektirke, perdorimi ekologjik të 
ambalazheve, dhe bicikleta elektrike. Për reduktimin e impaktit negativ në mjedisë.

Akomodimi bio (bio lodges) dhe LeaveNoTrace. Sepse impakti në mjedië është minimal përderisa 
ofrohet një përvoje unike për turistet.

Përdorimi i qëndrueshëm i ujit, përdorimi sa ma i 
vogel i plastikës. 

Ulë ndikimin në mjedisë, kontribon në reciklimin e 
materialeve, ngrit nivelin e vetëdijës dhe përbën 
bazë të mirë të promovimit ndaj vizitoreve.

Energjia solare dhe riciklimi i paketimeve. Ruajtjen e mjedisit dhe mund të kemi kosto më të 
ulët të energjisë elektrike.

Botimet e materialeve promovuese me material të 
reciklueshem. Ruajta e ambientit.

QËNDRUESHMËRIA  
DHE INOVACIONI

70. Aktualisht a jeni duke investuar në praktikat e gjelbërta/eko miqësore në kompaninë tuaj (nëse 
po cilat janë ato)?

Në produkteve bio, paisje eficiente LED dhe energji te ripertrishme dhe gjelberim i zonave në lagje.

Zhvillimi i kalërimit në turne ekoturistike, bicikleta për trasport lokal, zhvillimi i ecjes në borë me kepuca 
bore, paketim të reciklueshëm.
Mbjellje dhe kultivim i gjelbrimit.
Instalimin e paneleve solare për mbulimin e nevojave vetanake për energji dhe vetura elektrike.
Kopësht 100% organik, ripërdorim, transformim e riciklim materialesh ushqimore (komppst) dhe jo 
ushqimore.

Largimin e artikujve një përdorimëshe me paketim plastike. Zbatimi i nje projekti për trotinet elektrik për 
nevoja të transportit të mysafirëve.
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