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1. HYRJE 
 
Ky raport është përgatitur në kuadër të fazës së dytë të projektit ”Promovimi i zhvillimit 
ekonomik nëpërmjet shoqërisë civile”, të cilin Riinvesti e realizon në mbeshtetje të 
USAID-it, Misioni në Kosovë. Në fazën e parë të projektit në fjalë, Riinvesti kishte 
përgatitur një Raport hulumtues gjithpërfshires, me fokusim në analizimin e sistemit të 
financimit të NVM dhe bizneseve tjera, i cili u prezentua në seancën e III-të të Tryezes së 
Forumit Ndërkombëtar (TFN) të organizuar nga Riinvesti me 29 Shtator, 2001. Duke 
pasur parasysh se sistemi i kreditimit ishte në fazën fillestare të zhvillimit të tij, Tryeza 
kishte nxitur një debat serioz në të cilin morën pjesë të gjithë akterët e involvuar në 
financimin e NVM-ve. Në debat ka mbretëruar një pajtueshmëri rreth drejtimeve 
kryesore për zhvillimin e sistemit të financimit të NVM-ve, si dhe lidhur me propozimin 
e rekomandimeve për përparimin e politikave ekonomike dhe zhvillimin e kornizës së 
nevojshme ligjore që do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të financimit.                                
Pjesëmarrësit kishin përkrahur një angazhim dhe koordinim të punëve të të gjitha 
bankave dhe institucioneve financiare, komunitetit të biznesit, donatorëve, UNMIK –ut 
dhe institucioneve qeveritare me qëllim të eleminimit të pengesave, e veçanërisht 
kompletimit të legjislacionit, zbatimit dhe fuqizimit sa më të shpejtë të instrumenteve 
garantuese dhe rritjen e ofertës së kredive për të përmirësuar kushtet e financimit. 
Hartimi i këtij raporti të shkurtër ka për qëllim të vlerësojë rezultatet e arritura në 
funksionimin e sistemit të financimit të bizneseve, dhe t’i adresoj sfidat me të cilat 
përballet zhvillimi i bankave dhe kreditimit të NVM-ve në Kosovë. Përvoja gjatë dy 
viteve të shkuara, ofrojnë mundësi të mjaftueshme për përsosjen dhe avancimin e tij në 
pajtim me nevojat e  NVM-ve për mbështetje kreditore.  
Me qëllim të diagnostifikimit sa më real të gjendjes së financimit të NVM-ve, gjatë 
përgatitjes së këtij Raporti janë realizuar takime dhe biseda me të gjitha bankat 
komerciale të vendit me fokusim në përvojat e punës së tyre, vlerësimin e potencialeve 
kreditore, raporteve të tyre me klientët, pengesat për zgjerimin e kreditimit dhe, idetë dhe 
pikëpamjet për përmirësimin e sistemit ekzistues të kreditimit. Përveç kësaj, janë 
zhvilluar biseda edhe me këto institucione, organizata dhe akterë tjerë të involvuar në 
financimin e NVM-ve: 
 

 Autoriteti i Bankave dhe Pagesave (BPK), 
 Komuniteti i Biznesit (Shoqata e Bankave të Kosovës, Shoqata “ESNAF” Prizren, 

Shoqata e Afaristëve e Mitrovicës, Aleanca Kosovare e Biznesit), 
 Klientët e bankave (disa shfrytëzues të kredive). 

 
Në veçanti duhet theksuar se në hartimin e këtij raporti të shkurtër janë shfrytëzuar të 
dhënat e botuara  në këto raporte: Transition Report 2000,  EBRD, “Expanding Financial 
Intermediation and Managing Risk”, Southeast Europe Financial Sector Conference, 
Zagreb, Croatia, 2002; Monthly Statistics Bulletin, December, BPK, 2002; Monthly 
Macroeconomic Monitor Kosovo, December, MEF, 2002; Zhvillimi i NVM-ve në 
Kosovë, Raporti vjetor mbi anketimin e NVM-ve,  Riinvest, 2001, 2002. Në mënyrë të 
vaçantë është shfrytëzuar anaketa e realizuar me 607 NVM dhe biznese private (Dhjetor, 
2002) si dhe anketet në vitet e mëparëshme. 
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2. ZHVILLIMI I SISTEMIT TË KREDITIMIT 

 
2.1. Dinamika e rritjes së kredisë  

 
Pas luftës sistemi bankar dhe përgjithsisht sistemi i kreditimit në Kosovë është dashur të 
ndërtohet që nga fillimi. Për një periudhë prej 7 mujore, deri sa filloi funksionimi i 
bankës së parë (MEB, Janar 2000) nuk funksiononte asnjë bankë tjetër. Gjatë vitit 2001, 
në periudhën Mars – Nëntor, u formuan edhe 6 banka tjera. Gajtë vitit 2002 zhvillimi i 
bankave ka shkuar në drejtim të zgjerimit të rrejtit të tyre në territorin e Kosovës, 
kështuqë është rritur dukshëm numri i degëve dhe nëndegëve të tyre, duke u realizuar një 
shtrirje në të gjitha komunat e Kosovës (Tabela 1).  Veprimtaria e këtyre bankave 
bazohet në rregulloret që u përgjigjen standardeve ndërkombëtare dhe mbikëqyret nga 
BPK-ja. 
 
Tabela 1:  Treguesit e zhvillimit të sistemit bankar  

Treguesit 2000 2001 2002 
Numri i bankave komerciale 1 7 7 
Numri i degëve( filialave) 5 25 42 
Numri i nëndegëve - 5 63 
Organizatat kredituese jobankare  16 16 

Burimi: Macroeconomic Monitor Kosovo, Quarterly Outlook, MEF/CFA, 2002 

Boksi 1: Ekstrakt nga rekomandimet kryesore nga TFN (29 Shtator, 2001): 
 

- Hartimi i një strategjie për zhvillimin e NVM  duke përfshirë  mbështetjen financiare (linja 
kreditore dhe fondet e veçanta ) dhe çasjen e koordinuar për asistencë teknike dhe tërësinë e 
instrumenteve të politikave ekonomike;  

 
-     Redukimi i shpërpjestimeve në mes të ofertes dhe kërkeses për kredi nëpërmjet formave  

alternative të financimit, rritjes së ofertes kreditore dhe rritjes së konkurrences midis bankave 
dhe institucioneve tjera me qëllim të përmirësimit të kushteve të kreditimit (kamata, vëllimi i 
kredisë, afati i kthimit);  

 
- Zbatimi më i vendosur nga ana e bankave  i instrumenteve financiare siç janë lizingu, faktoringu 

dhe garancionet tjera në pakon e rregulloreve me të cilat rregullohet sektori i bankave dhe i 
institucioneve tjera financiare; 

 
    -      Të aprovohet sa më shpejtë ligji mbi hipotekat dhe të operacionalizohet implementimi i tij dhe i 

instrumeneteve tjera garantuese, krijimi i sistemit informatik për historinë e kredibilitetit të 
klientëve;   

 
- Të edukohen banakat lidhur me rendësinë e këmbimit të informatave mbi huamarrësit në 

mënyrë sistematike dhe të rregullët dhe të promovohen përparësitë e anëtarësimit në Sistemin 
informativ të shërbimeve të kredisë; 

 
- Të përkrahet themelimi i Shoqates së Bankave të Kosovës me qëllim që t’i bashkojë interesat e 

tyre duke përfshirë edhe miratimin e praktikave dhe standardeve më të mira; 
 

- Të merret parasysh përkrahja më e madhe e një linje kreditimi për NVM dhe linjave tjera 
kreditore që do të drejtoheshin për segmentet e veçanta të komunitetit të biznesit dhe të cilat do 
të përfshinin edhe aranzhmanet me bankat lokale.  
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Veprimatria e bankave është përqendruar në realizmin e transferit të parave dhe kryerjen 
e pagesave brenda dhe jashtë vendit, ruajtjen e depozitave, dhe kreditim, kryesisht të 
bizneseve. Përpos bankave, veprimtarinë e tyre, kryesisht në skemat e mikrokredisë e 
ushtrojnë edhe rreth 16 institutcione financiare, jo bankare (duke përjashtuar ICU, të 
udhëhequr nga Banka Botërore). 

Tabela 2: Shuma e kredive të lejuara dhe të pashlyera (në milion €) 
Vitet Bankat Institucionet  financiare Gjithsej 
2000 3.3 2.7 6.0 
2001 25.2 21.4 46.6 
2002 85.7 33.4 119.1 
% e rritjes 2002/2001  240.0 56.1 155.6 

Burimi: Buletini Mujor i Statistikave, BPK, Dhjetor, 2002. 

Gjatë vitit 2002 vie deri të një rritje e ndjeshme e vëllimit të kredisë. Shuma e kredive të 
lejuara nga bankat është trefishuar, kurse kredia nga institucionet financiare jobankare ka 
një rritje prej afro 56%. Tani në tregun e kredisë dominojnë bankat ndaj institutcioneve të 
tjera kreditore me më tepër se 65% të shumës së kredisë së lejuar. Megjithatë, kur 
vlerësohet  dinamika e vëllimit të kreditimit, duhet pasur parasysh se aktiviteti kreditor në 
vitin paraprak ishte shumë i ulët. Përndryshe aktiviteti kreditor ka lëvizuar në harmoni me 
parashikimet e organizatave kredituese (Anketa me bankat dhe institucionet financiare 
jobankare, Qershor 2001). Sidoqoftë, ky vëllim i kreditimit nuk mund të konsiderohet 
adekuat në krahasim me nevojat e biznesve, krekesën për kredi dhe përvojat nga vendet e 
tjera, e sidomos me nevojat e shoqërisë për krijimin e vendeve të reja të punës. Prandaj, 
rritja e vëllimit të kredisë dhe ofertës kreditore duhet të jetë njëri nga preokupimet 
kryesore të hartuesve të politikave ekonomike në Kosovë. Kosova e ka ende pjesëmarrjen 
shumë të ultë të kredisë në GDP-Bruto Produktin Vendor – BPV (Tabela 3). Derisa në 
Kosovë në vitin 2001 pjesëmarrja e kredive në BPV ishte 2.7%, me 2002 kjo pjesëmarrje 
është rritur në rreth 6%. Nga tabela e mëposhtme shihet se në vendet tjera ky raport është 
me sa vijon: në Shqipëri 6.8%, në Kroaci 35%, ndërsa në Çeki 46%.  

 

 

 

Boksi 2: Ekstrakt nga konkluzionet kryesore të Tryezës së Forumit Ndërkombëtar (29 Shtator, 
2001): 

 Sistemi i financimit të NVM është në fazën iniciale të zhvillimit dhe është duke u përballur me 
këto pengesa: (i) mungesa e legjislacionit, (ii) konkurrenca jolojale dhe (iii) mungesa e burimeve 
eksterne të financimit;  

 Kërkesat e mëdha të NVM për kreditim shprehin synimet dhe planet e ndërmarrjeve  për zhvillim, 
por njëkohësisht ato shprehin edhe  një çasje joreale ndaj nevojave të veta.. Edhe përkundër kësaj 
ekziston një shpërpjesëtim midis ofertës dhe kërkeses për kredi; 

 Bankat e vendit dhe institucionet financiare ofrojnë kryesisht kreditim afatshkurtër deri në një vit 
dhe në një masë të vogel mbi një vit. Bizneset vedore kanë orientime edhe për investime serioze të 
cilat janë të lidhura me kreditim afatgjatë.
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Tabela 3 : Pjesemarrja e kredive ne BPV (%) 
Vendet 1999 2001 
Kosova - 2.7 
Shqipëria 3.9 6.8 
Kroacia 38.2 35.6 
Sllovenia 36 41.3 
Çekia 60 46 
Polonia 27.6 30.3 
Vendet e Euro Zonës 101.2 107.3 

Burimi:Fundamental Trends in Financial Sector/Banking Sector Trends Through 2001, Southeast Europe 
Financial Sector Conference, Zagreb, Croatia, 2002 

Krahas këtyre vështirësive në sferën e kreditimit, ndërmarrjet Kosovare pothuajse nuk 
shfrytëzojnë instrumtentet tjera financiare siç është lizingu apo franshiza.1 Një përpjekje 
për të futur risi në praktikën investuese ka qenë KREF (Kosova Reconstruction Equity 
Fund) i mbështetur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) me një 
kapital prej 4.5 milion $. Supozohet se me zhvillimin e mëtejshëm të tregut financiar dhe 
tregut të kapitalit do të rritet rëndësia e këtyre instrumenteve financiare në zhvillimin e 
këtij sektori (KfW dhe BpB).    

2.2. Struktura e kredisë  

Në bazë të anketës së zhvilluar me 7 bankat komerciale të Kosovës, pesë prej tyre kanë 
lejuar kredi për zgjerimin dhe modernizimin e bizneseve ekzistuese (Kasabanka, BpB, 
BRK, ABK, Banka Ekonomike), dhe tri nga këto të pestat kanë lejuar njëkohësisht edhe 
kredi për krijimin e biznesve të reja (BRK, ABK, Banka Ekonomike). 
 
Tabela 4: Struktura sektoriale e kredisë 

Sektorët 2000 2001 2002 
Gjithsej 100.0 100 100.0 
Tregtia 66.0 55.5 56.5 
Industria 16.9 12.4 15.2 
Shërbimet 17.0 15.8 18.5 
Bujqësia - 0.2 1.7 
Te tjera - 16.4 8.1 

Burimi: Buletini Mujor i Statistikave, BPK, Dhjetor, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Franshiza është process kur një kompani e cila i jep të drejtën ekskluzive një individi apo firme emrin e 
firmës dhe për të shitur produktet apo shërbimet e kësaj firme. 
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Tabela 5: Kreditë sipas pronësisë së ndërmarrjeve 
Pronësia 2000 2001 2002 
Ndërmarrjet private 100.0 96.0 94.7 
Ndërmarrjet shoqërore - 0.4 5.3 
Ndërmarrjet publike - - - 
Gjithsejt 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Buletini Mujor i Statistikave, BPK, Dhjetor, 2002. 
 

Trendet në ndryshimin e strukturës së kredisë në favor të sektorëve prodhues dhe 
shërbyes nuk kanë qenë të volitshëm. Ndërmarrjet tregtare kanë absorbuar rreth 56% të 
kredive në vitin 2001 dhe 2002. Veprimtaritë prodhuese kanë shënuar një rritje të lehtë, 
ndërsa pjesëmarrja e sektorit të bujqësisë është ende simbolike dhe brengosëse (vetëm 
1.7% në vitin 2002). Përkundër disa përpjekjeve (si psh. ABU-Agri Business Unit) ende 
nuk është krijuar një system i përshtatshëm financimi i cili do të merrte parasysh 
specifikat e bujqësisë. Nga perspektiva e shpërndarjes së kredive sipas bankave, kemi 
gjithashtu ndryshime nga banka në bankë. Kështu pjesëmarrja më e madhe e kredive në 
tregti është në Kasabank (83%), Bankë të Re të Kosovës (59.0%) dhe Bankë Ekonomike 
(63.0%). Ndërsa në kreditimin e ndërmarrjeve prodhuese prijnë: Banka Private e Biznesit 
(72.0%), Banka Amerikane e Kosoves (70.0%) dhe MEB (51.0%). Shpërndarja e kredive 
sipas sektorëve është e kushtëzuar kryesisht me kushtet ekzistuese të pavolitshme të 
kreditimit. Këto kushte janë sidomos të papërballueshme për investime serioze në 
sektorin e NVM-ve prodhuese të vendit, të cilat kërkojnë afate më të gjatë për kthimin e 
kredisë dhe kamata më të ulta. Është interesante se ndërmarrjet shoqërore kanë rritur 
pjesëmarrjen e tyre (5.3%, në 2002), ndërkaq ndërmarrjet publike fare nuk janë prezente 
në tregun kreditor. 
 
2.3.  Kushtet e kreditimit 

Lëvizjet në drejtim të përmirësimin të kushteve të kreditimit gjatë vitit 2002 kanë qenë 
më të ngadalshme. Normat e interesit kanë shënuar një zvoglim jo shumë të ndjeshëm 
nga 14-22% në rreth 10 –14%. Sipas anketës së zhvilluar me  bankat, paraqitet një 
dominim i kredive afatshkurtëra (më pak se një vit) me rreth 90%. Vetem ICU (Njësia 
Kreditore e Përkohëshme) si organizëm i përkohshëm kreditues i udhëhequr nga Banka 
Botërore ka lejuar kredi afatmesme (në afat kthimi deri në 3 vite).  

Tabela 6: Normat e kamatës për kreditë e lejuara 
Norma e kamatës Numri i bankave 
 Minimale  
10-12% 2 
12-15% 5 
Maksimale  
14-18% 2 
18-24% 5 

Burimi: Anketa me Bankat Kosovare, 2001. 
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Nga të dhënat e anketës me bankat komerciale, del se kur është fjala për normat 
minimale, atëherë këtu BpB dhe MEB këtë normë e kanë 11.5% respektivisht 10.0%, dhe 
tek pesë bankat tjera është prej 12-15%. Kurse, norma maksimale e kamatës prej 14-18% 
është tek Kasabanka dhe BpB, me 18% është  BRK dhe ABK, kurse më e lartë është tek 
MEB-i.  
Institucionet mikrofinanciare në Kosovë, lejojnë kredi po ashtu me norma të larta të 
kamatës, e cila normë vlerësohet mesatarisht të jetë afër 24%2. Vështirësi të veçantë 
paraqet edhe mungesa e grejs periudhës (kohës së lirë ndërmjet momentit kur merret 
kredia dhe kur fillon të kthehet) e cila krijon vështirësi të mëdha ngase me këtë ngulfaten 
bizneset me shpenzime të larta të prodhimit, duke rrezikuar gjithashtu edhe rrjedhën e 
parasë (cash flow).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Monitorimi makroekonomik mujor i Kosovës, MEF, 2002 

Boksi 3. Kreditë e këqija 

Edhe në ekonomitë e zhvilluara bankat përballen me rreziqe të ndryshme gjatë ushtrimit të aktivitetit 
kreditor. Ndikimi më i madh vie nga lëvizjet në tregjet dhe bursat financiare dhe në përgjithësi nga 
konkurrenca. Në përgjithësi kreditë e bankave të huaja janë të rrezikuara edhe nga fenomeni i bankrotit 
të klientëve të vet. Edhe këto banka kanë vështirësi në kthimin e kredive të lejuara dhe disa nga këto 
kredi i deklarojnë si kredi të këqinja. 
Praktikat bankare dëshmojnë për pjesëmarrje të ndryshme të këtyre kredive në raport me gjithsejt 
kreditë e lejuara. Kreditë e tilla janë të pranishme edhe në praktikat bankare të vendeve tjera. Paraqitja e 
këtyre kredive do të ishte dekurajuese për zgjerimin e sistemit të kreditimit dhe financimit të NVM në 
Kosovë.  

 Pjesëmarrja  e kredive të kqija në kredi (%) 
Vendet 2000 2001 
Kosova - 1.0-1.7 (*) 
Shqipëria 42.6 P/p 
B e H 15.7 9.1 
Kroacia 9.5 7.2 
Maqedonia 26.9 33.5 
Sllovenia 8.5 8.2 
Bullgaria 10.9 7.0 
Çekia 19.3 11.8 
Estonia 1.5 1.3 
Hungaria 3.1 P/p 
Polonia 15.9 18.3 
SHBA (vlerësim) 2.0 2.0 

(*) ka te beje me vleresimin e bankave per vitin 2002   

Edhe në rrethana të një vakumi institucional dhe mosfunksionimit të instrumenteve garantuese 
kredimarrësit e vendit kanë demonstruar një nivel të lartë të etikës së biznesit. Edhepse pa ndonjë 
histori në praktikat e kthimit të kredive, në periudhën e deritanishme kemi një paraqitje në përmasa të 
vogla të kredive të këqinja në disa banka të vendit. Pjesëmarrja  e kredive të kqija prej 1-1.7 % në 
gjithsej kreditë e lejuara vështruar nga perspektiva rajonale dhe ndërkombëtare ende është e 
parendësishme dhe nuk mund ta rrezikojë kredibilitetin e bankave kosovare dhe të klientëve të tyre. 

Burimi: Fundamental Trends in Financial Sector/Banking Sector Trends Through 2001, Southeast  
Europe Financial Sector Conference, Zagreb, Croatia, 2002. 
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3. PERCEPTIMET E NVM-ve MBI FINANCIMIN E ZHVILLIMIT 
TË TYRE 

Gjatë Dhjetorit 2002, Riinvesti ka anketuar 607 biznsese për të hartuar raportin vjetor 
lidhur me trendet e tyre te zhvillimit dhe evoluimin e mjedisit institucional dhe afarist. 
Mostra është e përbërë prej një paneli prej 200 ndërmarrjesh që përcillen për çdo vit, 
pastaj mostra e rastësishme e stratifikuar sipas sektorit, rajonit dhe madhëssisë prej 300 
NVM-ve dhe 100 biznesve individuale. Në këtë pjesë të raportit po prezentojmë disa nga 
rezultatet preliminare lidhur me veprimtarinë investuese të bizneseve private dhe 
financimin e tyre. 
 
3.1. Qëndrimet lidhur me kushtet e kreditimit 

Sipas përgjegjeve të ndërmarrësve të anketuar del se më tepër se gjysma prej tyre (55%) 
kushtet e përgjithshme të kreditimit i konsiderojnë të pavolitshme. Krahasuar me vitin e 
mëparshëm qëndrimi kritik ndaj kushteve të kreditimit është zbutur, por edhe më tutje 
pjesa më madhe e ndërmarrësve i konsiderojnë kushtet e kreditimit jo të përshtatshme për 
investime më serioze. Në krijimin e këtyre përceptimeve ndikim më të madh kanë tre 
faktorët që ndikojnë në kushtet e kreditimit: (i) mungesa e grejs periudhës, (ii) kamatet e 
larta dhe (iii) afatet e shkurta për kthimin e kredisë.   

Tablea 7: Perceptimi i ndërmarrësve mbi kushtet e kreditimit (%) 
 Perceptimet 2002 
Të favorshme  44.5 
Të pafavorshme  52.4 
Pa përgjigje    3.1 
Gjithsej 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, Dhetor, 2002  

Shumica e ndërmarrjeve të anketuara preferojnë kamatë më të vogël dhe afate më të 
volitshme të kthimit të kredisë si kusht për angazhimin e tyre në investimet më serioze 
sidomos në bizneset prodhuese.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boksi 4: CITADELA, Klinë 

Citadela është ndërmarrje me seli në Komunën e Klinës. Si veprimtari kryesore ka prodhimin e 
ngjitësit për material ndërtimor. Më herët  pronarët e ndërmarrjes Citadela janë marr me veprimtari 
tregtare. Për dy vjet me radhë ata kanë qenë kontraktuesit kryesor e Agjensionit Evropian për Rindërtim 
në furnizimin me material ndërtimor në Komunën e Klinës dhe të Istogut. Njëkohësishtë ata marrin 
iniciativën për të hapur fabrikën për prodhimin e materialit ndërtimor. Iniciativën e tyre ata e bazojnë në 
disa burime finaciare. Burimi i tyre kryesor me rreth 55% ishte kapitali vetanak. Një ndihmë të theksuar 
marrin edhe nga partnieri i tyre slloven. Ky i fundit ju mundëson që pajisjet e blera nga ata ti paguajnë 
me kiste. Ndërmarrja Citadela po ashtu ka pranuar një kredi afatshkurtë nga Banka Private e Biznesit
(për një vit) në vlerë prej 125,000 €. Kjo kredi merr pjesë me 15% në investimet e përgjithshme të 
pronarëve të Citadelës. Pronarët e Citadelës shprehen që kushtet e kredisë kanë qënë të pafavorshme 
duke pasur parasysh afatin e shkurtër, kamatën e lartë (14% për një vit ) si dhe mungesën e grejs 
periudhës (periudhës së pushimit). Po të mos ishte kapitali i gjeneruar nga afarizmi pozitive në të 
kaluarën, ne nuk mund t’i përballonim kushteve nën të cilat kemi marr këtë kredi. Ne  kemi qënë në 
gjendje që edhe në rrast të dështimit të iniciativës për hapjen e fabrikës sonë ta kthejmë kredin e marrë 
nga BpB shprehet njëri nga pronarët e Citadelës. Këtë e dëshmon edhe fakti se kredia është marrë në 
muajin Prill ndërsa prodhimi ka filluar në Gusht të vitit 2002. Ne rast të uljes së kamatave dhe kalimit 
nga kreditimi afatshkurtë në atë afatmesëm pronarët e Citadeles theksojnë se do të rritnin gamën e 
produkteve, dhe numrin e të punësuarve. Por me kushtet aktuale që mbretërojnë në tregun financiar 
duket e pamundur marrja e kredive shtesë. 
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3.2. Vështirësitë e qasjes në burimet e jashtme të financimit  si pengesë 
 
Vështirësitë në qasje tek burimet e jashtme të financimit janë konsideruar nga 
udhëheqësit e NVM-ve si një nga pengesat kryesore për veprimtarinë e tyre afariste. 
Sipas përgjigjjeve të ndërmarrësve, qasja e NVM-ve në financim është ranguar në vendin 
e tretë (në vitin 2000) dhe vendin e pestë për vitet 2001 dhe 2002, në mesin e 14 
pengesave për zhvillimin e biznesit, pas konkrrences jo lojale, mungesës së ligjeve dhe, 
tatimeve të larta. Rënia e kësaj pengese në ranglistë në vitin 2001 dhe 2002 nga vendi i 
tretë në vendin e pestë mund të shpjegohet me rritjen e ofertës kreditore gjatë këtyre dy 
viteve të fundit nga ana e bankave, dhe një përmirësim i vogël i kushteve të kredisë. 
Megjithatë, rreth 67% e bizneseve të anketuara e konsiderojnë këtë si pengesë serioze ose 
të intensitetit mesatar, 33% pengesë të vogël ose inekzistente.   
Sipas anketës del se qasja me e vështirësuar tek burimet e financimit është tek mikro 
ndërmarrjet sepse rreth 68% e tyre e konsiderojnë këtë si pengesë serioze ose me intesitet 
mesatar, ndërsa për  ndërmarrjet e mesme kjo vlen për pak më shumë se gjysmën e 
ndërmarrjeve. Në aspektin sektorial duket se vështirësitë më të mëdha i kanë ndërmarrjet 
prodhuese, ndonëse deklarativisht bankat në politikat e tyre kreditore i kanë dhënë 
prioritet këtij sektori. Megjithatë, vëllimi i kredive, afati i kthyerjes së tyre dhe norma e 
kamatës i bëjnë këto kredi të papranueshme për sektorin e prodhimit.  Në aspektin rajonal 
lidhur me qasjen tek burimet e financimit janë me të brengosur ndërmarrësit dhe 
menaxherët nga Ferizaji, Peja dhe Gjilani. Kjo mund të interpretohet se në këto rajone 
ndërmarrësit janë më të orientuar kah investimet dhe se hasin në vështirësi për realizimin 
e planeve të tyre.   
          
Tabla 8:Vështirësitë e qasjes në burimet e jashtme të financimit si pengesë (%) 

Lloji i  ndërmarrjeve Pengesë serioze 
ose mesatare 

Pengesë e vogël ose 
nuk është pengesë 

Prodhuese 72 28 
Shërbyese 59 41 
Tregtare 68 32 
Mikro ndërmarrje 68 32 
Ndermarrje të vogla  65 35 
Ndërmarrje të  mesme 53 47 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, Dhetor, 2002 
       
3.3. Veprimtaria investuese e NVM-ve 

Veprimtaria investutese e NVM-ve dhe bizneseve të tjera private mbetet edhe më tutje 
intenzive, ndonëse ka tendencë rënje sa i përket përqindjes së ndërmarrjeve të involvuara 
në veprimtari investuese, por me rritje të vëllimit mesatar të investimeve për një 
ndërmarrje të anketuar. 
Në vitin 2002 vetëm rreth 59% e ndërmarrjeve të anketuara kanë deklaruar se kanë patur 
veprimtari investuese që do të thotë një rënie në krahasim me dy vitet e mëparshme (62% 
në vitin 2001 dhe 70% në vitin 1999-2000). Në aspektin sektorial duket se pjesëmarrja 
më e madhe ka qenë tek prodhimi. Nërmarrjet prodhuese marrin pjesë në vëllimin e 
investimeve të realizuara me 47%, kundrejt pjesëmarrjes në mostër me 27% (Tabela 9). 
Kjo gjithashtu vlen edhe për ndërmarrjet e mesme dhe të vogëla të cilat realizojnë 75% të 
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vëllimit të investimeve, ndonëse në numrin e ndërmarrjeve të anketuara marrin pjesë 
vetëm me 23%.  Përkundër këtyre, veprimtaria investuese e mikrondërmarrjeve është 
ende jo e kënaqëshme, sepse ky grup merr pjesë në vëllimin e investimeve vetëm me 
25%, kurse në numrin e ndërmarrjeve të anketuara me 77%.           

Tabela 9: Struktura e investimeve të realizuara sipas sektorit dhe madhësisë së 
ndërmarrjeve në vitin 2002  
. Lloji i   dërmarrjeve % në vëllimin e investimeve  % në mostër 

Prodhuese 47 27 
Shërbyese 12 27 
Tregtare 41 46 
Mikro ndërmarrje 25 77 
Ndermarrje të vogla  39 20 
Ndërmarrje të  mesme 36 3 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, Dhjetor, 2002 

Investimet mesatare për një ndërmarrje që ka pasur veprimtari investuese kanë një 
tendencë rritje gjatë tri viteve të kaluara dhe atë prej 84,000 € në vitin 2000, në rreth 
107,000€ më 2002, që do thotë një rritje prej rreth 27%.  Kjo mund të shpjegohet me 
rritjen e vëllimit të kredisë së lejuar bazuar në aktivitetin më të madh kreditor të bankave. 
Burimi i fondeve të angazhuara në aktivitetin investues është përmirësuar dukshëm në 
vitin 2002 vetëm në aspektin e rritjes së mundësive për qasje tek bankat vendore. Huatë 
nga miqtë, kreditë e jashtme dhe donacionet janë zvogëluar dukshëm në llogari të rritjes 
së pjesëmarrjes të mjeteve vetiake dhe kredive bakare (Tabela 10).   
 
Tabela 10: Burimet e kapitalit të investuar (%) 

Burimet e kapitalit 2000 2001 2002 
Mjetet vetanake 77.1 68.5 79.4 
Hua nga familja ose miqtë 16.8 5.0 3.93 
Kredi nga bota e jashtme 2.4 19.4 1.6 
Kredi bankare të vendit 2.4 0.6 13.6 
Mjete pa kthim nga donatorët  1.3 6.5 0.3 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, 2000, 2001, 2002.  
 
Derisa në vitin 2000 në burimet e huazuara për aktivitetin investues kreditë e bakave 
vendore merrnin pjesë me vetëm 19%, tani kjo pjesëmarrje është rreth 80%, që do të 
thotë se banakat po bëhen faktori kryesor i kreditimit. Nga tabela e mëposhtme (11) 
shihet qartë se në vitin 2002 aktiviteti i bankave në financimin e NVM-ve ka qenë më i 
madh në krahasim me vitet e pas luftës. Te dhënat dëshmojnë për rritje të pjesëmarrjes së 
bankave ne kreditimin e ndërmarrjeve te vendit. Kështu në strukturën e mjeteve kreditore 
bankat kanë rritur pjesëmarrjen nga 20% në vitin 2000, në mbi 80 % në vitin 2002. Si 
rezultat i këtyre ndryshimeve në strukturën kreditore, vie edhe deri te renia e mjeteve të 
huazuara nga miqtë/shokët nga 57.4% ne vetem 12.8%.    
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Tabela 11: Burimet e kredive për NVM-të (%) 
Viti 2000 2001 2002 
Banka, 19,7 57,8 81,7 
Organizatat financiare jobankare 6,6 15,6 4,3 
Miqtë 57,4 26,6 12,8 
Pa përgjigje 16,4  1,2 
Gjithsej 100 100 100 

Burimi: Të dhënat nga anktea e Riinvestit me banka dhe institucione tjera financaire, 2001, dhe anketa me 
NVM, 2000, 2002. 
 
3.4. Planet për investime dhe kërkesa për kredi  

Orientimi kah zhvillimi i mëtejmë nëpërmejt investimeve të reja është edhe me tutje 
mjaft i shprehur. Rreth  92% e ndërmarrjeve të anketuara kanë deklaruar se planifikojnë 
aktivitete të reja investive. Gjithashtu duhet theksuar se rreth 86% e ndërmarrjeve që 
synojnë të bëjnë investime do të kenë nevojë për kredi. Megjithatë, parashikimet lidhur 
me investimet kanë ardhur duke u bërë “më reale” sa i përket vëllimit të investimeve që 
priten të realizohen. Kjo mund të shpjegohet si një rënie e dozës së një optimizmi të 
tepruar pas luftes.  Nga tabela e mëposhtme shihet se mesatarja e investimeve të 
realizuara në 2002 dhe ajo e planifikuar janë përafërsisht të njejta.   

Tabela 12: Shuma e investimeve vijuese dhe të investimeve të planifikuara (€) 
Përshkrimi  Investimet aktuale Investimet e planifikuara 
Investimet e përgjithshme  39,003,140 63,612,650 
Mesatarja për një ndërmarrje  107,446 114,001 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, Dhjetor, 2002. 

Kështu investimet e palnifikuara për një ndërmarrje kanë një tendencë të theksuar rënje 
dhe atë nga 181,000 € me 2001, në 114,000 € në 2002 ose rreth 24%. Pjesëmarrja e 
kredisë në investimet e pritura është rreth 70%, e që shikuar ne kushtet reale do të jetë 
vështirë e realizueshme. Megjithatë, shuma mesatare e kredisë së pritur për një 
ndërmarrje është zvogëluar nga pritjet krejtësisht joreale prej rreth 174,000 € me 2000, në 
rreth 98,000 € në 2002. 
 
Tabela 13: Investimet e realizuara dhe kerkesa për kredi (€) 

Vitet  Mesatarja e investi-
meve të realizuara për 

një ndërmarrje 

Mesatarja e investi-meve 
të planifikuara për një 

ndërmarrje 

Nevojat e dekla-ruara 
për kredi për një 

ndërmarrje 
2000 84,001 286,735 173,849 
2001 95,655 181,399 110,680 
2002 109,640 141,001 98,164 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, 2000, 2001, 2002.  

Megjithatë shihet se bizneset pengesat më të mëdha për realizimin e këtyre planeve i 
shohin pikërisht në burimet e investimeve, e më pak në dy faktorët e tjerë (mungesa e 
planeve të biznesit dhe, pasiguria ekonomike dhe politike (Tabela 14). Në këtë aspekt, 
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derisa në vitin 2001 pasiguria ekonomike dhe politke konsiderohej faktori primar 
kufizues tani konsiderohet mungesa e burimeve financiare. 
 
Tabela 14: Faktorët kufizues në realizimin e planeve investive (%)  

Pengesa 2001 2002 
Mungesa e Planit të Biznesit dhe e ideve  15,3 8,6 
Pasiguria Ekonomike dhe Politike 45,8 31,4 
Mungesa e Burimeve Financiare 39.0 60.0 
Gjithsej 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit, 2001, 2002.  
.  
 
4.  DISA FAKTORË RELEVANTË TË PËRMIRËSIMIT TË 

OFERTËS KREDITORE  
 
Oferta kreditore e bankave dhe institucioneve financiare në raport me kërkesat për kredi 
të NVM-ve është disa herë më e ulët. Vëllimi i kredive dhe kushtet e tyre që ofrohen për 
financimin e nevojave të bizneseve varet nga mobilizimi i potencialeve të popullatës dhe 
bizneseve, si dhe bankave dhe institucioneve financiare. Në këtë fazë të zhvillimit të 
bankave përmirësimi i kushteve për financim të bizneseve është i kushtëzuar me ndikimin 
e këtyre faktorëve: (i) depozitat dhe struktura e tyre, (ii) stimulimi i kursimeve afatgjata, 
(iii) aktivizimi i linjave të posaçme kreditore dhe zhvillimi i politikës së huamarrjes në 
institucionet e financimit në botën e jashtme, (iv) legjislacioni/instrumentet garantuese, 
(v) rritja e kapaciteteve absorbuese të bizneseve, dhe (vi) rritja e kapaciteteve për 
menaxhimin e kredisë në banka dhe institucione financiare. 
 
4.1. Depozitat dhe struktura e tyre si faktor i rritjes së ofertes kreditore 
 
Depozitat dhe kursimet afatgjate esencialisht e  kushtëzojnë aktivitetin e bankave në 
tregun e kredisë duke pasur ndikim te theksuar ne krijimin e nje sistemi te qëndrueshëm 
të financimit të bizneseve, nepërmjet rritjes  së ofertës kreditore dhe sigurimit te kushteve 
më të pranueshme për biznes. 
 
Tabela 15: Rritja dhe struktura e depozitave (në fund të vitit, në mil. €) 

Vitet Depozitat Depozitat e 
afatizuara 

Depozitat e 
afatizuara/Depozitat (%) 

2000 88.5 - - 
2001 468.8 126.3 26.9 
2002 419.8 131.3 31.3 

Burimi: Monthly Statistics Bulletin, BPK, December 2002.  
 
Periudha 2001-2002 karakterizohet me ndryshime të theksuara të sistemit bankar dhe 
kreditor në Kosovë. Përveç formimit të bankave të reja në fund të vitit 2001, Kosova 
përfshihet në Euro-zonë dhe si rezultat i këtij operacioni vie deri të një stabilizim i 
depozitave në rreth 400-420 milion €. Mirëpo për ndërtimin e një sistemi të qendrueshëm 
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të financimit të bizneseve, rendësi të veçantë përveç rritjes së depozitave të përgjithshme 
ka edhe struktura e depozitave, përkatësisht sa marrin pjesë depozitat e afatizuara dhe 
kursimi afatgjatë. Depozitat e afatizuara kanë shënuar rritje dhe përbejnë 31.3% të 
depozitave të përgjithshme në vitin 2002. Megjithatë ato janë të pamjaftueshme për 
rritjen e ofertës. Rritja e depozitave të afatizuara në vitin 2002 ishte 3.9% në krahasim me 
një vit më parë, por e pamjaftueshme për realizimin e ndryshimeve në politikën e 
kreditimit të bizneseve. 
 
Tabela 16: Pjesëmarrja e depozitave në BPV (%)                    

Vendet 2000 2001 
Kosova - 26.8 
Shqipëria 41.9 51.0 
Kroacia 41.9 57.4 
Sllovenia 46.5 54.1 
Çekia 66.6 71.6 
Polonia 37.7 41.0 
Euro – Zone 79.1 80.3 

Burimi:Fundamental Trends in Financial Sector/Banking Sector Trends Through 2001, Southeast Europe 
Financial Sector Conference, Zagreb, Croatia, 2002 

Nga perspektiva e raporteve ndërkombëtare pjesëmarrja e depozitave në BPV në Kosovës 
është dukshëm më e ultë sesa në disa vende tjera në tranzicion. Përderisa kjo pjesëmarrje 
në vitin 2001 ishte 26.8%, ne vitin 2002 bie në 21.1%. Në vendet tjera pjesëmarrja e 
depozitave në BPV është në lidhmëri direkte me nivelin e zhvillimit ekonomik dhe 
zhvillimin e tregut financiar dhe të kapitalit. Shikuar nga aspekti i depozitave për kokë 
banori shohim se Kosova ka nivel më të ulët në rajon (Kosova 162 Euro, Rumania 189 
Euro, Bullgaria 305 Euro, Maqedonia 314 Euro dhe Shqipëria 519 Euro).3 Të dhenat e 
mësipërme dëshmojnë qartë se përkundër trendeve pozitive të përgjithshme në zhvillimin 
e sistemit të bankave, besueshmëri e klientëve mbetet për t’u testuar në bazë të kursimeve 
afatgjata. 

Tabela 17: Depozitat dhe kreditë sipas bankave (në mil. €) 
Bankat Depozitat Kreditë Depozitat (%) Kredit (%) Depozitat/ Kredit (%) 

MEB 266.7 21.4 66.4 28.0 8.0 
BRK 34.9 14.4 8.7 18.7 41.3 
BPB 25.1 11.4 6.2 14.8 45.4 
BE 11.5 5.4 2.9 7.0 46.9 
BAK 41.7 11.7 10.4 15.2 28.0 
BKP 8.7 5.8 2.1 7.5 67.0 
KSB 11.5 6.6 2.9 8.6 57.4 
Gjithsej 401.8 76.9 100.0 100.0 19.1 

Burimi: Monthly Macroeconomic Monitor Kosovo, December 2002, MEF. 

                                                 
3 Fundamental Trends in Financial Sector/Banking Sector Trends Through 2001, Southeast Europe Financial 
Sector Conference, Zagreb, Croatia, 2002. 
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Nga shënimet mbi raportet në mes të depozitave dhe kredive në bankat e ndryshme 
vërehen shpërpjestime të konsideruara në raportet midis depozitave dhe kredisë: 

 Këto shpërpjestime vërehen sidomos në MEB (qasja restriktive) dhe në BKP dhe 
KSB (qasje ekspanzioniste në kreditim). Shkaqet e vërteta te një gjendjeje të këtillë 
nuk dihen dhe ato mund të sillen nga mungesa e kapaciteteve menaxhuese, politikës 
së kamatës, siguria/pasiguria e plasmaneve. Megjithatë, nga tabela e mësiperme 
ndoshta do të mund të pritej një kreditim më ofanziv nga disa banka edhe në kushtet 
ekzistuese. 

 Pjesëmarrja e bankave në vellimin e depozitave edhe të kredive, dhe në përgjithesi 
në mbështetjen e bizneseve ka krijuar edhe raporte të ndryshme në mes të kredive 
dhe depozitave. Pjesëmarrje më e ulët e kredive në depozita është treguar në MEB 
(8.0%), ndërsa pjesëmarrje më e lartë është treguar te Banka Kreditore (67.0%), 
Kasabanka (57.4), Banka Ekonomike (46.9%) dhe Banka Private e Biznesit 
(45.4%). Të gjitha këto banka kanë dhënë kontribute në rritjen e ofertës së kredive 
dhe të pjesëmarrjes së kredive në depozita të afatizuara nga 19.9% sa ishte në vitin 
2001, në 60.0% në vitin 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Stimulimi i kursimeve dhe kreditimi afatgjatë 

Për të rritur pjesëmarrjen e kredive në depozita është e nevojshme të aplikohet një 
politikë më stimulative për mobilizimin e potencialeve financiare të popullsisë nëpërmjet 
stimulimit të kursimeve afatgjata si bazë për rritjen e vëllimit të kredive dhe të rritjes së 
mundësive për financimin e NVM-ve. Stimulimi i kursimeve afatgjata në këtë fazë të 
zhvillimit të sistemit financiar dhe kreditor do të ketë ndikim pozitiv përveq në rritjen dhe 
mobilizimin e vëllimit të kredive edhe në përmirësimin e kushteve dhe performansave 
kreditore të bankave. 
 
Tabela 18: Kamatat në depozitat e afatizuara dhe në dhënien e kredive (%) 

  Kamata në kredi 
Bankat Kamate në depozita vjetore Minimale Maksimale 
MEB 2.3 10.0 24.0 
BRK 3.5 14.4 18.0 
BPB 3.5 11.5 14.0 
BE 3.5 15.0 - 
BAK - 15.0 18.0 
BK 3.25 14.5 - 
KSB 3.5 14.0 - 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit me banka komerciale, 2003. 

Boksi 5: 

Sipas pohimeve të zyrtarëve të BPK-së, bankat sipas natyrës së tyre duhet të jenë konzervative dhe të 
kujdesshme gjatë rritjes së vëllimit të kredive. Edhepse nuk ekzistojnë kufizime ligjore për përcaktimin 
e proporcionit depozit-kredi, zyrtarët e BPK-së rekomandojnë që ky raport të mos kalojë përtej 40-60%. 
Sipas këtyre zyrtarëve mangësitë në kuadrin ligjor ekzistues nuk kanë ndikim kufizues në shtimin e 
vëllimit të kredive dhe nuk është e rrezikuar mbrojtja e interesit të bankave në raport me kreditë e 
lejuara. 
Intervstë me David Weatherman, Zëvendës drejtor i menaxhimit, BPK. 
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Nga shënimet e prezentuara vërehet një nivel relativisht i ulët i kamatave në depozita të 
afatizuara të cilat sillen rreth 3.5%. Përjashtim bënë vetëm MEB-i e cila ofron kamatë më 
të ulët (2.3%) në raport me bankat tjera. Kalimi nga depozitat e afatizuara në kursime 
afatgjata është i kushtëzuar në rend të parë me zbatimin e një politike të kamatave më 
stimulative për mobilizimin e mjeteve të lira të bizneseve dhe të popullatës. Në kuadër të 
depozitave të afatizuara, mjetet e lira të popullatës në krahasim me entitetet legale kanë 
pjesëmarrje dominante (80.0%). Niveli i kamatave në depozita vjetore dhe i kamatave të 
bankave në kredi në Kosovë tregon një shpërpjestim të dukshëm. Kështu stimulimi i 
depozitave prej 3.5% dhe kamatat në dhënien e kredive prej 10% - 15.0% shënojnë një 
shpërpjestim prej 6.5 – 11.5 poena të indeksit. Ky shpërpjestim në rastin e Kosovës në 
krahasim me vendet me stabilitet valutor dhe vendet e Euro-zonës është dukshëm më i 
theksuar. Kosova dhe Shqiperia tregojnë një shperpjestim me të madh në nivel të neto 
kamatave nominale bankare.  
 
Tabela 19: Diferencat ndërmjet kamatës active dhe pasive (%) 

Vendet 2000 2001 
Kosova  6.5 – 11.5 * 
Shqiperia 13.8 12.0 
Kroacia 8.3 6.4 
Sllovenia 5.7 5.3 
Çekia 3.7 4.1 
Estonia 3.9 5.4 
Hungaria 3.0 2.8 
Polonia 5.8 6.6 
SHBA 2.8 3.2 
Euro-zona 3.2 3.3 

Burimi: Fundamental Trends in Financial Sector/Banking Sector Trends Through 2001, Southeast Europe 
Financial Sector Conference, Zagreb, Croatia, 2002 

                  (*) Ka te beje me vitin 2002. 
 
Ndërsa në vendet e tranzicionit siç është Çekia, Hungaria dhe Estonia kemi shpërpjestime 
më të vogla si rezultat i stumulimit të kursimeve afatgjata. Ndërsa këto raporte në SHBA, 
dhe Euro-zonë janë gjithashtu stabile dhe në funksion të rritjes së kursimeve dhe të 
ofertës së kredisë. 
 
4.3. Instrumentet e reja financiare 
  
Ne komunitetin e biznesit është krijuar një qëndrim se vetëm grantet, kredia dhe 
mikrokreditë mund të përdoren për zhvillimin e bizneseve të reja. Me përfundimin e fazës 
së zhvillimit emergjent, grantet kanë treguar një zvogëlim të dukshëm. Kjo ka bërë që të 
gjitha idetë dhe projektet investive ndërmarrësit kryesisht t’i bazojnë në këto dy 
instrumente financiare. Legjislacioni ekzistues bankar lejon mundësinë e shfrytëzimit 
edhe të instrumenteve tjera financiare. Nga viti 2001 ka filluar të zbatohet  “pjesëmarrja e 
investimeve në kapitalin e ndërmarrjeve (equity investment funds) nga ana e KREF –
Kosova Equity Reconstruction Fund në vëllim prej 4.5 milion €,  të siguruara nga EBRD. 
Përvoja tregon se ky mund të jetë shembull i dobishëm për iniciativa të reja. 
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Parakusht i rëndësishëm për aktivizimin e instrumenteve të reja financiare (instrumentet 
garantuese, lizingu, faktoringu, bursa) është zhvillimi i tregut financiar dhe rritja e rolit të 
investimeve të jashtme në zhvillimin e bizneseve. Zhvillimi i tregut financiar dhe 
inkuadrimi i institucioneve të reja në sistemin financiar, e sidomos i kompanive të 
sigurimit, fondeve garantuese, fondeve të pensioneve dhe të hyrave tjera financiare 
dukshëm do ta përmirësonte ambientin financiar duke ndikuar në rritjen e ofertës 
financiare dhe të kredisë.   
 
4.4. Politika e huazimit dhe sigurimi i linjave të reja kreditore 

Me qëllim të tejkalimit të problemeve që ndërlidhen me statusin e padefinuar të Kosovës 
dhe mundësitë për të siguruar një çasje të projekteve të infrastrukturës dhe të biznesve të 
vendit në financim ndërkombëtar, në UNMIK dhe Qeveri të Kosovës janë duke u 
diskutuar disa modalitete të politikës së huazimit ndërkombëtar. Në këto iniciativa nuk 
është i përfshirë në mënyrë direkte edhe financimi i investimeve private në Kosovë. Në 
këtë kontest të rendësishme do të ishin iniciativat për përfshirjen e NVM në skemat e 
huazimit në kuadër të institucioneve financiare ndërkombëtare. Banka Botërore në 
partneritet me Agjencinë Evropiane për Rindërtim-AER në periudhën e kaluar kishin 
siguruar një mbështetje kreditore për ndërmarrjet Kosovare nëpërmjet krijimit të Njësisë 
Kreditore të Përkohshme (ICU). Ky model i partneritetit kreditor është treguar i 
suksesshem. Mbi bazë të kësaj formule është e mundur të sigurohet edhe më tej përkrahja 
kreditore e bizneseve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në kuadër të iniciativave të reja financiare duhet veçuar edhe diskutimet lidhur me 
realizimin e një kredie në shumë prej 30.0 – 60.0 milion $ nga Banka Islamike për 
Zhvillim. Janë duke u elaboruar mundësitë edhe për përfshirjen e NVM-ve në 
shfrytëzimin e këtyre kredive. Realizimi i këtyre iniciativave do të shprehet pozitivisht në 
rritjen e ofertës së kredive dhe përmirësimin e kushteve për financimin e zhvillimit të 
NVM-ve dhe të bizneseve në përgjithësi.  
 
 
 
 
 

Boksi 6: Një shembull i partneritetit kreditor (KfW dhe Banka Private e Biznesit) 

Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) si përfaqësues dhe implementues i ndihmës së qeverisë së 
Gjermanisë në bashkëpunim me AER (5.0 milion €), Qeverisë së Zvicres (1.2 milion €) dhe Qeverisë 
Gjermane (4.9 milion €), ka themeluar dhe menaxhon Fondin Europian për Kosovën. Fondi ka për 
qëllim mbështetjen me mjete për rifinancim për banka lokale të kualifikuara. Deri më tani vetëm BpB 
është marrë në konsiderim për servisimin e një linje kreditore në shumë prej 1.8 milion €. Mbi këtë 
bazë nënshkruhet edhe Memorandumi në mes të KfW dhe BPB për shfrytëzimin e kësaj linje kreditore 
dhe të asistencës teknike. Me angazhimin e kësaj linje kreditore është demonstruar një kredibilitet i 
bankave lokale për menaxhimin e kredive dhe mundësi reale për rritjen e ofertes së kredive afatgjata. 
Kjo shumë e kredisë kryesisht është shpërndarë sipas këtyre kushteve: (i) mbështetje me kredi për 
NVM dhe persona fizik, (ii) kamatë vjetore 12% (për bujqësi 11%), (iii) kreditim për 3 vite, (iii) shuma 
maksimale e huadhënies 50,000 € (iv) grejs periudha 3 – 5 muaj varësisht nga sektorët që mbështeten. 
Këtë model të partneritetit, donatorët duhet realizuar edhe me bankat tjera të Kosovës me qëllim të 
forcimit të tregut financiar dhe të rritjes së ofertës së kredisë dhe pëmirësimit të kushteve të financimit 
të bizneseve.   
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4.5. Legjislacioni dhe instrumentet garantuese 

Legjislacioni mbi themelimin dhe mbikqyrjen e bankave ka promovuar praktika dhe 
standarde moderne për zhvillimin e sistemit financiar dhe bankar. Zhvillimi i sistemit 
bankar vlerësohet ndër tregimet më të suksesshme në kuadër të ndërtimit të institucioneve 
të ekonomisë së tregut në Kosovë. Me aprovimin e Ligjit mbi hipotekën dhe regjistrimin 
e patundëshmërive është krijuar një kornizë bazike ligjore për promovimin e një ambienti 
financiar më të qëndrueshëm. Në këtë fazë të zhvillimit të sistemit të financimit të NVM 
është duke u implementuar vetëm instrumenti i pengut. Edhepse ishte dakorduar fomimi i 
një zyre për regjistrimin e pengut, megjithatë kjo është duke u realizuar në kuadër të 
sistemit të gjygjeve dhe një pjesë edhe në kuadër të KCIS. Aktivizimin e hipotekës 
bankat e shohin si një mundësi reale për rritjen e vëllimit të kredisë për klientët e vet. Sa i 
përket implementimit të instrumenteve garantuese, bankat janë duke zbatuar praktika të 
ndryshme. Disa nga bankat e vendit duke dashur që të sigurohen nga kreditë e këqija, 
janë duke i përdorur edhe ligjet e aplikueshme. Ndërsa një numër i bankave janë në pritje 
të implementimit të instrumenteve garantuese në bazë të ligjeve të aprovuara në 
Parlamentin e Kosovës. Disa banka vlerësojnë se deri më tani në mungesë të Ligjit mbi 
hipotekën ishte e vështirë marrja e pasurisë së huamarrësit në rast të moskthimit të 
kredisë. 
Njëra ndër arsyet e moszgjerimit të aktiviteteve kredituese dhe mosrritjes së ofertës së 
kredisë, përveç mungesës së kursimeve afatgjate, është edhe sistemit aktual legal në 
Kosovë. Shumica e zyrtarëve të bankave të anketuara  dhe te intervistuara, shprehin 
moskënaqësinë e tyre me efikasitetin e gjyqeve në Kosovë. Problemet e ngritura në këto 
intervista lidhen me ngadalësinë e zgjidhjes se çështjeve kontestuese dhe realizimin e 
kolateralit edhepse zyrtarët e Bankës Amerikane nuk ndanin këtë mendim duke e cilësuar 
punën e gjyqeve si të kënaqshme. 
Në rrethana të tilla është e nevojshme që të përshpejtohet implementimi edhe i 
instrumentit të hipotekës dhe hapja e një zyre për regjistrimin e tij. Kjo do të shprehet 
pozitivisht edhe në përparimin dhe përmirësimin e ambientit afarist në Kosovë dhe 
përmirësim të kushteve të kredisë. 
 

Boksi 7: Tri momente të rëndësishme për përparimin e sistemit të financimi: 

 (i). Nënshkrimi i një aranzhmani kreditor në mes të KfW (Bankës Gjermane për Kreditim) dhe Bankës 
Private të Biznesit me qëllim të zbatimit të një skeme të  kreditimit afatgjatë të bizneseve të vogla dhe 
familjare të Kosovës. Në realitet KWf ka siguruar rreth 1.8 mil. Euro për BPB për përkrahjen e 
ndërmarrjeve të vogla në Kosovë. Kjo marëveshje ndonëse jo aq e rendësishme për kah vëllimi i 
transakcionit, promovon një praktikë dhe kanal shumë të dobishëm për rritjen e ofertes së kredive për 
financimin e NVM dhe të bizneseve në përgjithësi. 

 (ii). Shitja e 76% të fletaksioneve të Bankës Amerikane të Kosovës një grupacioni të fuqishëm bankar 
RFB (Raiffeisen BANK) duke demonstruar fillimin e krijimit të një tregu financiar në Kosovë dhe 
mundësitë reale për zgjerimin e ofertës kreditore në Kosovë dhe përmirësimin e kushteve të mbështetjes 
së bizneseve të vendit. Në të ardhmen duhet nxitur edhe iniciativa tjera për gjetjen e burimeve të reja 
alternative për mbështetjen edhe të bankave tjera të vendit. 

(iii).  Progresi në rumbullaksimin e legjislacionit dhe krijimin e një ambienti më të qëndrueshëm 
financiar për financimin e biznesve të vendit. Në këtë aspekt duhet veçuar aprovimin e Ligjit mbi 
hipotekat, Ligjit mbi regjistrimin e patundëshmërisë, Ligji mbi formimin e Agjencisë Kosovare të, 
Mirëbesimit (AKM), Ligji mbi tregtinë e jashtme, dhe vënja në shqyrtim e Ligjit mbi falimentimin e 
subjekteve ekonomike.   
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5.6. Rritja e kapaciteteve abssorbuese - financuese të NVM-ve  
 

Në bazë të hulumtimeve të Riinvestit me bizneset private mund të konkludohet se NVM-
të janë duke e formuluar një vizion në korniza të përgjithshme lidhur me zhvillimin e 
ardhshëm. Ndërmarrjet ende nuk e kanë të ndërtuar një perceptim real për kushtet dhe 
shumat në burimet e jashtme të financimit. Prandaj edhe vizioni i tyre më tepër bazohet 
në rrethinën institucionale sesa në rritjen e kapaciteteve të brendshme për një qeverisje 
më të mirë të resurseve financiare. Rritja e këtyre kapaciteteve ka rëndësi duke pasur 
parasysh mundësitë e kufizuara kreditore dhe ofrimi i kredive në kushte të pavolitshme. 
Koha e shkurtë për kthimin e kredisë, mungesa e grejs periudhës së bashku dhe kamatat e 
larta nuk mund të përballohen nga ana e ndërmarrjeve kosovare nëse mungojnë analizat, 
ekspertizat dhe prognozat relevante mbi çështjet e tregut, marketingut dhe të 
operacioneve tjera të biznesit. Në rrethana të mungesës së kapaciteteve të brendshme 
duhet të shfytëzohen analizat që ofrojnë ndërmarrjet e konsaltingut dhe nga rrjeti i 
shoqatave afariste.4 Shoqatat e afaristëve duhet të luajnë një rol më aktiv në edukimin e 
anëtarësisë së tyre për këtë fakt. 
 
5.7. Rritja e kapaciteteve për menaxhimin e kredisë në banka dhe institucione 
financiare jobankare 

Përveç mungesës së kapaciteteve për absorbimin e kredive nga ndërmarrjet, në avancimin 
e  sistemin ekzistues të financimit ndikim të konsideruar kanë edhe kapacitetet e bankave 
për menaxhimin e kreditimit. Rritja e ofertës së kredisë në këtë fazë të zhvillimit të 
sistemit financiar varet nga ndikimi i shumë faktorëve material. Në këtë kontekst, forcimi 
i faktorit human dhe ndërtimi i kapaciteteve menaxhuese është vendimtar për 
konsolidimin dhe avancimin e sistemit të kreditimit. Duke ditur së të gjitha bankat që 
veprojnë në Kosovë janë të reja, është nevojë afatgjate që të sigurohet një trajnim efikas i 
personelit që shpie në avancimin e teknikave të percjelljes së kredisë, projekteve 
investive dhe evaluimit të tyre, transfereve teknologjike dhe financiare. Me rendësi është 
aftësimi i bankave për operim në treg financiar, në implementimin e instrumenteve tjera 
financiare dhe mbështetja e eksportit dhe të projekteve që realizohen në bazë të 
investimeve me partnerë të jashtëm (direkte, joint venture). Disa banka (sidomos MEB), 
vëllimin ekzistues të kredive dhe mundësitë për rritjen e ofertës kreditore i lidhin me 
ekzistimin e rrezikut, mungesën e mbrojtjes institucionale dhe në kapacitete të kufizuara 
të NVM për menaxhimin e kredive potenciale. Ndërsa bankat tjera mungesën e 
legjislacionit dhe të instrumenteve garantuese nuk e shohin si pengesë për rritjen e 
vëllimit të kredisë. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Në Kosovë janë duke u implemetuar disa projekte të asistencës teknike me fokusim në ndërtimin e 
kapaciteteve të reja nga lëmi i menaxhmentit, ekspertizave të marketingut dhe të tregut, me qëllim të 
lehtësimit të çasjes së ndërmarrjeve në burime eksterne të financimit dhe në përvetësimin e standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit. Implementues më të efektshëm në këtë aspekt janë dëshmuar: (i) KBS 
USAID, (ii) Swiss Contact dhe (iii) Integrated SME Development (EAR). 
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Rekomandimet  
 
Duke u nisur nga nevoja e përparimit të mëtejmë të sistemit të financimit të NVM-ve dhe 
bizneseve tjera, dhe me qëllim të tejkalimit të pengesave për qasje tek burimet e 
financimit, propozojmë këto rekomandime: 
 
(1). I rekomandohet Qeverisë së Kosovës që në bashkëpunim me akterët e rëndësishëm 
vendorë dhe ndërkombëtarë  të hartojë Strategjinë e zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të 
Kosovës në të cilin një vend qendror do të kishte krijimi i kushteve më të mira dhe të 
qendrueshme për  financimin dhe zhvillimin e bizneseve. 
 
(2). Masat e politikave ekonomike dhe aktivitetet e bashkërenditura të Qeverisë, 
UNMIK-ut, organizatave për financim ndërkombëtar (qeveritare dhe joqeveritare), duhet 
të ndikojnë në rritjen e ofertës për kredi dhe në përmirësimin e kushteve të kredisë. Për 
këtë qëllim: 
 

(a) Krijimi mundësive për kreditim afatmesem dhe afatgjatë  kërkon nga Bankat dhe 
Qeveria e Kosovës që të marrin masa për mobilizimin e resureseve të popullates 
dhe biznesve  duke inkurajuar kursimeve afatgjata në bankat e vendit nëpërmjet 
normave të kamatës konkurente me vendet e rajonit dhe të Bashkësisë Evropiane. 

(b) Është e nevojshme mbështetja e aktiviteteve për krijimin e aranzhmaneve midis 
bankave vendore dhe organizatave financiare qeveritare/donatorëve dhe bankave 
nga bota e jashtme për formimin e linjave kreditore për financimin e NVM-ve në 
përgjithësi, e në veçanti për ndërmarrjet prodhuese, bujqësore dhe agroindustriale, 
turizëm e të ngjashme 

(c) I rekomandohet UNMIKut, Parlamentit dhe Qeverisë së Kosovës që në 
bashkëpunim me OKB të sqarojnë procedurat dhe ndërtojnë mekanizmat lidhur 
me aranzhmanet e huamarrjes nga bota e jashtme dhe që në këto aranzhmane të 
konsiderohen edhe linjat kreditore për bizneset private. 

(d) Krijimit të praktikave bankare, dhe garancive që mbështetin lizingun dhe 
franshizën. 

(e) Duhet rritur sigurinë e plasmaneve kreditore nëpërmjet implementimit efektiv të 
instrumenteve garantuese – pengut dhe hipotekës duke rritur efikasitetin e gjyqeve 
dhe dhënien përparësi ekzekutimit të këtyre lendëve: përmirësimit të regjistrave të 
pronës së luajtshme dhe të paluajtshme; digjitalizimit të kadastrit; krijimit të 
sistemit informatik mbi historinë e kredive, si dhe forcimit të etikës së biznesit e 
të besimit në mes të bankave dhe klientëve të tyre për parandalimin e paraqitjes së 
kredive të këqija.  

 
(3). I rekomandohet Odës Ekonomike, Shoqatës së Bankave dhe Shoqatave afariste që të 
nxisin aktivitetin e anëtarëve të tyre për të rritur kapacitete absorbuese për menxhimin e 
kredive dhe aktiviteteve investuese. 

 


