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Flash Eurobarometer 342
(Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency
and Green Markets, wave 1)
Country Questionnaire
Albania

FL342 - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - AL
Numri I projektit
A

FL331 A
B

Shteti

FL331 B
C

Numri i serial I intervistës

FL331 C
NACE

Kodi NACE (Informacioni shembull)

Kodi NACE - 4 shifra
FL331 NACE

SIZE

Madhësia e kompanisë (Informacioni shembull)

Madhësia e kompanisë
FL331 SIZE
NMV-të drejt efikasitetit të burimeve dhe tregjet e gjelbra
PYET TË GJITHË

SCR10a

Sa të punonjës ka kompania juaj?
(INT.: NËSE "ND\PP", KODI '99999 ') - (VETËM NJË PËRGJIGJE)
punonjës
NEW
PYET SCR10b NËSE KODI 99999 (ND/PP) NË SCR10a

SCR10b

Sa punonjës ka kompania juaj?

1

(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
1 deri 9 punonjës
10 deri 49 punonjës
50 deri 249 punonjës
250 e më shumë punonjës
Nuk e Di / Pa Përgjigje

1
2
3
4
5

NEW
Nëse SCR10b = 5, MBYLL INTERVISTËN

SCR11

Sa kohë / vite ka kompania juaj në treg?
(INT.: NËSE "REFUZON" KODI '998 '- NËSE "NUK E DI" KODI '999')
vite
NEW

SCR12

Gjatë dy viteve të fundit, xhiroja vjetore e kompanisë suaj ka pësuar rritje, ulje apo nuk ka
pasur ndryshim?
(VETËM NJË PËRGJIGJJE)
Rritur
Ulur
Nuk ka pasur ndryshim
Nuk aplikohet (MOS LEXO)
Nuk e Di / Pa Përgjigje

1
2
3
4
5

NEW

SCR13

Sa ishte xhiroja e kompanise tuaj vitin e kaluar?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Më pak se 14 milionë lekë të reja
Më shumë se 14 deri 70 milionë lekë të reja
Më shumë se 70 deri 280 milionë lekë të reja
Më shumë se 280 milionë deri 1.4 bilionë lekë të reja
Më shumë se 1.4 deri 7 bilion lekë të reja
Më shumë se 7 bilion lekë të reja
Nuk aplikohet (MOS LEXO)
ND / PP

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

2

SCR14

Produktet ose shërbimet e kompanisë tuaj, i tregtohen ...?
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Direkt konsumatorëve
Kompanive të tjera
Administratës publike
ND / PP

1,
2,
3,
4,

NEW

Q1

Tani do t'ju lexoj disa pohime dhe do t'ju lutesha të më thonit se cili prej tyre I përshtatet më së
miri kompanisë tuaj? Kompania juaj ...
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
... është në përputhje me legjislacionin mjedisor, por nuk dëshiron të shkoj
përtej këtyre kërkesave
... është në përputhje me legjislacionin mjedisor dhe po mendon për të bërë
më shumë
... është duke shkuar më tej kërkesave të legjislacionit mjedisor, por kjo nuk
është një nga prioritetet e saj
... po shkon përtej kërkesave të legjislacionit mjedisor dhe shqetësimet
mjedisore janë në mesin e objektivave prioritare të firmës
... ka vështirësi në zbatimin e legjislacionit mjedisor
ND / PP

1
2
3

4
5
6

NEW
PYET Q2 NËSE KODIN 1 NË Q1
Q2: RROTULLO PIKAT1 DERI 6

Q2

Cilat janë arsyet pse kompania juaj nuk dëshiron të shkojë / veptojë përtej kërkesave
mjedisore të legjislacionit?
(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE TË MUNDSHME)
Kërkesat ligjore janë të mjaftueshme
Shpenzimet e bëra për marrjen e masave të mëtejshme tejkalojnë përfitimet
Kjo nuk është një çështje prioritare për kompaninë tuaj)
Mungesa e informacionit në lidhje me këtë çështje
Mungesa e ekspertizës teknike
Nuk ka burime financiare për të financuar këto veprime
Nuk është e mundur të përmirësohet efikasiteti i burimeve në biznesin tuaj
(MOS LEXO)
Të tjera (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

3

NEW
PYET TË GJITHË
Q3: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q3

Çfarë masash është duke ndërmarrë kompania juaj për të rritur efikasitetin në përdorimin e
burimeve/resurseve?
(LEXO - LEHOJEN SHUMË PËRGJIGJE)
Kursimin e ujit
Kursimin e energjisë
Përdor kryesisht energji të ripërtëritshme (duke përfshirë edhe prodhimin e
vet me panele diellore, etj)
Kursimin e materialeve
Zvogëlimin e mbeturinave / mbetjeve
Shitjen e materialit tuaj skrap tek një kompani tjetër
Riciklim
Tjetër (MOS LEXO)
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q4: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q4

Gjatë dy viteve të ardhshme, cilat janë masat e tjera që kompania juaj po planifikon të
ndërmarrë në lidhje me rritjen e efikasitetit në përdorimit të burimeve?
(LEXO - LEHOJEN SHUMË PËRGJIGJE)
Kursimin e ujit
Kursimin e energjisë
Përdorimin kryesisht të energjisë së ripërtëritshme (duke përfshirë edhe
prodhimin e vet me panele diellore, etj)
Kursimin e materialeve
Zvogëlimin e mbeturinave / mbetjeve
Shitjen e materialit tuaj skrap tek një kompani tjetër
Riciklim
Tjetër (MOS LEXO)
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
PYET Q5 DERI Q8 NËSE KODIN 1 DERI 8 NË Q3
Q5: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

4

Q5

Cilat janë arsyet kryesore pse kompania juaj është duke ndërmarrë masa për të qënë më
efikasitetit në shfrytëzimin e burimeve?
(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE TË MUNDSHME)
Stimuj financiare dhe fiskale ose forma të tjera të mbështetjes publike
Pritje të ndryshimeve të ardhshme në legjislacionin
Pritje të ndryshimeve të ardhshme të standardeve profesionale / të
produktit
Kërkesa nga klientët ose ofruesit
Krijimi i një avantazhi konkurrues/mundësi biznesi
Për të arritur konkurrentët kryesorë që tashmë kanë marrë të tilla masa
Mjedisi është një nga prioritetet kryesore të kompanisë tuaj
Të tjera (MOS LEXO)
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q6

Çfarë ndikimi kanë pasur masat e ndërmarra për rritjen e efikasitetin në përdorimin e
burimeve mbi kostot e prodhimit gjatë dy viteve të fundit? Kostot e prodhimit…

(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Janë ulur në mënyrë të konsiderueshme
Janë ulur pak
Janë rritur pak
Janë rritur në mënyrë të konsiderueshme
Nuk kishte asnjë ndikim (MOS LEXO)
ND / PP

1
2
3
4
5
6

NEW

Q7

Gjatë dy viteve të fundit, mesatarisht sa keni investuar në vit që të jeni më efikas me burimet?

(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Deri në 5% të xhiros vjetore
6-10% të xhiros vjetore
11-30% të xhiros vjetore
31-50% të xhiros vjetore
51-75% të xhiros vjetore
Më shumë se 75% të xhiros vjetore
ND / PP

1
2
3
4
5
6
7

NEW
Q8: RROTULLO PIKAT1 DERI 5

5

Q8

A përdor kompania juaj një ose më shumë prej këtyre sistemeve të administrimit mjedisor?

(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
EMAS (Menaxhimi i Mjedisit dhe Sistemi i Auditimit)
ISO 14001
ISO 14064 (gazeve serë)
ISO 16000 (sistemi i menaxhimit të energjisë)
Një sistem kombëtar ose rajonal
Tjetër (MOS LEXO)
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW
PYET Q9 NËSE KODI 1 DERI 6 NË Q8
Q9: RROTULLO PIKAT1 DERI 5

Q9

Cilat janë arsyet kryesore pse ju jeni duke përdorur një sistem të menaxhimit të mjedisit?

(LEXO - MAKSIMUM 2 PËRGJIGJE TË MUNDSHME)
Është i kërkuar nga furnizuesit ose konsumatorët
Ky është një parakusht për të hyrë në prokurimet publike
Ky është një mjet i dobishëm i menaxhimit për të përmirësuar performancën
e kompanisë tuaj
Kredibiliteti ndaj botës së jashtme (klientët, partnerët e biznesit, publiku i
gjërë, shtypi, etj)
Për të arritur konkurrentët kryesorë që tashmë kanë marrë të tilla masa
Të tjera (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PYET Q10 NËSE KODI 7 NË Q8
Q10: RROTULLO PIKAT1 DERI 8

Q10

Cilat janë arsyet kryesore pse ju nuk jeni duke përdorur një sistem të menaxhimit të mjedisit?

(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE TË MUNDSHME)
Mungesa e informacionit rreth sistemeve të administrimit mjedisor dhe
përfitimet e tyre

1,

6

Mungesa e ekspertizës specifike të mjedisit në kompanin tuaj
Koha e gjatë për ta aplikuar
Kosto e lartë zbatimi dhe shpenzime të vazhdueshme
Përfitime të pasigurta në treg
Nuk ka kërkesa nga legjislacioni
Nuk ka kërkesa nga furnizuesit ose konsumatorët
Standartet e tjera të sektorit janë më të rëndësishme
Të tjera (MOS LEXO)
ND / PP

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
PYET TË GJITHË

Q11

A ka marë pjesë kompania juaj në një tender të prokurimit publik që përfshinte kërkesat
mjedisore?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Po, me sukses
Po, pa sukses
Po, me rezultat akoma të panjohur
Jo
ND / PP

1
2
3
4
5

NEW
PYET Q12 DHE Q13 NËSE KODI 1 DERI 3 NË Q11

Q12

Cila ka qenë vështirësia kryesore për kompaninë tuaj në lidhje me kërkesat mjedisore të
paracaktuara në dosjen e një tenderi të tillë publik?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Përputhja me to (me kërkesat mjedisore)
Kostot që lidhen me këto kërkesa
Të vërtetuarit e pajtueshmërisë administrative me kërkesat e mjedisit
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

1
2
3
4
5

NEW

Q13

Cila nga kërkesat e mëposhtme për mjedisin e përfshirë në tenderat publikë është më e
vështira për të përmbushur?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)

7

Të siguroni informacion për administratën publike në mënyrë që ata të mund
të bazojnë vendimet e tyre në kostot e produkteve, shërbimeve apo punëve
që do të blihen nëpërmjet tenderit (LEXO NËSE ËSHTË E NEVOJSHME:
dmth duke siguruar konsumin e energjisë të pajisjeve elektronike,
shpenzimet e ujit, jetëgjatësinë e vazhdueshme, etj. Nocioni i kostos të ciklit
të jetës përfshin të gjitha shpenzimet gjatë ciklit të jetës së punëve,
furnizimet apo shërbimet, të dyja, si kostot e tyre të brendshme (të tilla si,
zhvillimin, prodhimin, përdorimin, mirëmbajtjen dhe fundin e jetës, kostoja e
hedhjeve) dhe shpenzimet e tyre të jashtme, me idenë qw do të mund të
kthehen në para dhe monitorohen.)
1
Të sigurojnë dëshmi që produkti / shërbimi plotëson specifikimet bazuar në
performancë ose funksionalitet (p.sh. Harxhim minimal i energjise nga
pajisjet e prokuruara)
Zbatimi i masave të menaxhimit mjedisor që do të aplikohen gjatë kryerjes
së kontratës
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

2
3
4
5

NEW
PYET Q14 NËSE KODI 1 DERI 8 NË Q3
Q14: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q14

Çfarë lloj përkrahjeje të jashtme ka marrë kompania juaj në lidhje me veprimet e saj në fushën
mjedisore?
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Financim publik (grante ose garanci)
Fonde private nga banka apo kompani të investimeve
Fond kapitali
Fonde private nga miqtë dhe të afërmit
Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga administrata publike

1,
2,
3,
4,
5,

Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga kompanitë private konsulente
dhe auditimit
Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga shoqatat e biznesit
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

6,
7,
8,
9,

NEW
PYET Q15 DHE Q16 NËSE KODI 1 OSE 5 NË Q14

Q15

Sa të kënaqur jeni me nivelin e mbështetjes publike për veprimet tuaja në fushën e mjedisit?

(VETËM NJË PËRGJIGJJE)

8

Shumë të kënaqur
Deri diku të kënaqur
Deri diku të pakënaqur
Shumë të pakënaqur
ND / PP

1
2
3
4
5

NEW
PYET Q16 VETËM NË VENDET E BE 7

Q16

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
NEW
PYET TË GJITHË
Q17: RROTULLO PIKAT1 DERI 8

Q17

A ka hasur kompania juaj ndonjë nga vështirësitë e mëposhtme, duke u përpjekur për të
ngritur dhe ndërmarë masa mbi mjedisin?
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Kompleksitete administrative / të procedurave ligjore
Vështirësi për të përshtatur legjislacionin në kompaninë tuaj
Kërkesat teknike të legjislacionit nuk janë të përditësuara
Vështirësi në zgjedhjen e veprimit/masës së duhur mjedisorë për
kompaninë tuaj
Kostoja e veprimeve/masave mjedisore
Mungesa e ekspertizës specifike të mjedisit
Tjetër (MOS LEXO)
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

9

NEW
Q18: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q18

Cilën nga masat e politikave në vijim për të promovuar efikasitetin e energjisë, e konsideroni
veçanërisht efikase?
(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE TË MUNDSHME)
Më shumë informacion mbi kontratat e shërbimit të energjisë dhe mundësitë
për të kursyer atë
Stimuj financiare si ulje të taksave, grante dhe kredi për të mbështetur
investimet në përdorimin efikas te energjisë

1,

2,
Lidhje e thjeshtë në sistemin e rrjetit të energjisë elektrike, nëse kompania
juaj prodhon vetë energji elektrike
Thjeshtëzimin e procedurave administrative për marrjen e lejes për
ndërtimin e kapacitete energji prodhuese (për të instaluar një panel diellor,
etj ...)
Auditime të përballueshme të energjisë
Këshilla për të përdorur një sistem të menaxhimit të energjisë
Një mjet që kompania juaj mund ta përdor si standart të përdorimit të vet të
energjisë krahasuar me kompani të ngjashme
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

3,

4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
Produkte dhe shërbime të gjelbërta janë ato me një funksion dominues për të zvogëluar
rrezikun mjedisor dhe minimizuar ndotjen dhe burimet. Për qëllim të këtij studimi, kjo mund të
përfshijë edhe produkte me karakteristika ekologjike (p.sh. prodhuar në mënyrë organike, ekoetiketuar, me një përmbajtje të rëndësishme që riciklohen, eko-projektuar ...)

Q19

A ofron kompania juaj produkte apo shërbime "të gjelbërta" (ekologjike),?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Po
Jo, por po planifikojmë për 2 vitet e ardhshme
Jo dhe unë nuk planifikoj një gjë të tillë
ND / PP

1
2
3
4

NEW
PYET Q20 NËSE KODI 1 NË Q9
Q18: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

10

Q20

Në cilët sektorë i ofroni shërbimet tuaja "të gjelbërta" ose prodhoni prodhime "të gjelbërta"?
(shërbime/produkte ekologjike)
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Materiale të riciklueshme
Energji të ripërtëritshme
Menaxhimin e mbeturinave
Auditime të kursimit të energjisë / ngohjes, këshillim dhe menaxhim
Kontrollin e ndotjes së ajrit
Shërbime mjedisore profesionale (Konsulencë, R & D,, inxhinieri
kontraktuese, mbledhje e të dhënave, analizë dhe vlerësim)

1,
2,
3,
4,
5,

6,
Produkte dhe sherbime me karakteristika të mjedisit/ekologjike (p.sh.
prodhuar në mënyrë organike, eko-etiketuar, me një përmbajtje të
rëndësishme që riciklohen, eko-projektuar ...)
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

7,
8,
9,

NEW
PYET Q21 NËSE KODI 7 NË Q20
Q21: RROTULLO PIKAT1 DERI 5

Q21

Çfarë produktesh ose shërbimesh me karakteristika ekologjike (p.sh. prodhuar në mënyrë
organike, eko-etiketuar, me një përmbajtje të rëndësishme që riciklohen, eko-projektuar ...)
ofron kompania juaj? Shënim për intervistuesit: Kjo mund të jetë kompani prodhuese ose
tregtare
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Ushqim dhe pije
Ndërtim
Tekstile, për veshje dhe produkte lekure
Mobilje druri dhe produkte letre
Makineri dhe pajisje mekanike dhe elektronike
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PYET Q22 NËSE KODI 1 NË Q19

Q22

Sa janë të përfaqësuar këto produkte ose shërbime të gjelbërta (ekologjike) në xhiron tuaj
vjetore (viti i fundit fiskal në dispozicion)?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
1-5% të xhiros vjetore

1

11

6-10% të xhiros vjetore
11-30% të xhiros vjetore
31-50% të xhiros vjetore
51-75% të xhiros vjetore
Më shumë se 75% të xhiros vjetore
ND / PP

2
3
4
5
6
7

NEW

Q23

Sa kohë ka kompania juaj që tregton produkte apo shërbime të gjelbërta (ekologjike)?
(LEXONI – VETËM NJË PËRGJIGJE)
12 muajt e fundit
1 - 3 vjet
Më shumë se 3 vjet
ND / PP

1
2
3
4

NEW
Q24: RROTULLO PIKAT1 DERI 8

Q24

Cilat janë arsyet kryesore përse kompania juaj ofron produkte apo shërbime të gjelbërta
(ekologjike)?
(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE)
Kërkesa nga klientët
Imazhi i kompanisë
Subvencionet / mbështetja publike
Stimulimi tatimor
Vlerat kryesore të kompanisë
Krijimi i një miundësie biznesi / avantazhi konkurrues
Për të arritur konkurrentët kryesorë
Përputhje me ligjet kombëtare, rajonale apo lokale
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
PYET Q25 NËSE KODI 2 DERI 4 NË Q19
Q25: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q25

Cilat janë arsyet kryesore përse kompania juaj nuk ofron produkte apo shërbime të gjelbërta?

(LEXO - MAKSIMUM 3 PËRGJIGJE)
Kërkesa e pamjaftueshme nga konsumatorët

1,

12

Nuk përshtatet ose nuk është e rëndësishme për imazhin e kompanisë tuaj
2,
Mungesa e mbështetjes të mjaftueshme publike (subvencione financiare,
stimujt e taksave, etj)
Nuk është e rëndësishme për, ose nuk është në përputhje me vlerat
kryesore të kompanisë suaj
Kjo nuk ka krijuar mundësi biznesi apo avantazh konkurrues

3,
4,
5,

Nuk është e rëndësishme për të arritur konkurrentët kryesorë
6,
Nuk është e rëndësishme në aspektin e pajtueshmërisë me ligjet
kombëtare, rajonale apo lokale
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

7,
8,
9,

NEW
PYET Q26 NËSE KODI 1 NË Q19
Q26: RROTULLO PIKAT1 DERI 8

Q26

Momentalisht kompania juaj ku i tregton produktet apo shërbimet e gjelbërta? Në…
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Tregun kombëtar
Bashkimin Europian
Vende të tjera Evropiane, duke përfshirë Rusinë
Amerikën e Veriut
Amerikën Latine (duke përfshirë Meksikën)
Afrikë dhe / ose Lindjen e Mesme
Azi dhe në Pacifikun jugor
Australi dhe Oqeani
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
PYET Q27 NËSE KODI 1 NË Q19
Q27: RROTULLO PIKAT1 DERI 7

Q27

Cfarë lloj përkrahjeje të jashtme ka marrë kompania juaj për prodhimin e produkteve ose
shërbimeve te saja të gjelbërta (ekologjike) ?
(LEXO - TË MUNDSHME JANË MË SHUMË PËRGJIGJE)
Financim publik (grante ose garanci)
Fonde private nga banka apo kompani të investimeve
Fond kapitali
Fonde private nga miqtë dhe të afërmit
Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga administrata publike

1,
2,
3,
4,
5,

13

Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga kompanitë private konsulente
dhe auditimit
Këshilla apo të tjera ndihma jo financiare nga shoqatat e biznesit
Asnjë (MOS LEXO)
ND / PP

6,
7,
8,
9,

NEW
PYET Q28 NËSE KODI 1 OSE 5 NË Q27

Q28

Sa të kënaqur jeni me nivelin e mbështetjes publike për prodhimet ose shërbimet tuaja të
gjelbërta (ekologjike)?
(VETËM NJË PËRGJIGJJE)
Shumë të kënaqur
Deri diku të kënaqur
Deri diku të pakënaqur
Shumë të pakënaqur
ND / PP

1
2
3
4
5

NEW
PYET Q29 NËSE KODI 1 NË Q19
Q29: RROTULLO PIKAT1 DERI 4

Q29

Çfarë lloj mbështetjeje do t'ju ndihmonte të zgjeronit gamën tuaj të produkteve apo
shërbimeve të gjelbërta?
(LEXO - LEJOHEN MAKSIMUMI 2 PERGJIGJE)
Stimuj financiare për zhvillimin e produkteve, shërbimeve ose proceseve të
reja të prodhimit
Ndihmë me tregjet potenciale apo identifikimin e klientëve për këto produkte
apo shërbime
Këshilla teknike dhe shërbime konsulence për produktet, zhvillimin e
shërbimeve ose proceseve te prodhimit
Shërbime konsulence për marketing apo shpërndarje
Asnjë (MOS LEXO)
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PYET Q30 NËSE KODI 2 NË Q19
Q30: RROTULLO PIKAT1 DERI 4

14

Q30

Çfarë lloj mbështetjeje do t'ju ndihmonte më së tepërmi për të prodhuar dhe hedhur në treg
produktet apo shërbimeve tuaja të gjelbërta?
(LEXO - LEJOHEN MAKSIMUMI 2 PERGJIGJE)
Stimuj financiare për zhvillimin e produkteve, shërbimeve ose proceseve të
reja të prodhimit
Ndihmë me tregjet potenciale apo identifikimin e klientëve për këto produkte
apo shërbime
Këshilla teknike dhe shërbime konsulence për produktet, zhvillimin e
shërbimeve ose proceset e prodhimit
Shërbime konsulence për marketing apo shpërndarje
Asnjë (MOS LEXO)
Tjetër (MOS LEXO)
ND / PP

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Një punë e gjelbër është ajo që punon në mënyrë direkte me teknologji, informacion, ose
materiale që ruajn ose rikthejnë cilësinë e mjedisit. Kjo kërkon aftësi të specializuara, njohuri,
trajnim, ose eksperiencë.

Q31

Në kompaninë tuaj, sa të punësuar me kohë të plotë, duke përfshirë edhe veten, punojnë në
punë të gjelbërta (ekologjike), pjesërisht ose gjatë të gjithë kohës?
(INT.: NËSE "ASNJË" KODI '997 '- NËSE "REFUZIM" KODI '998' - NËSE "ND / PP" KODI
'999 ')
punonjës
NEW

Q32

Sa të punësuar, duke përfshirë edhe veten, mendoni se do të punojnë në punë të gjelbërta
pjesërisht ose gjatë të gjithë kohës në 2 vitet e ardhshme?
(INT.: NËSE "ASNJË" KODI '997 '- NËSE "REFUZIM" KODI '998' - NËSE "ND / PP" KODI
'999 ')
punonjës
NEW
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