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PËRMBLEDHJE  

Objektivat dhe mostra e anketimit 
 
Objektivat e këtij studimi kanë qenë:  

• Konstatimi i trendeve të zhvillimit të ndërmarrjeve private, veçmas pas luftës dhe 
përkufizimi i barrierave që ndikojnë në afarizmin e NVM-ve; 

• Përcjellja e ndryshimeve në profilin e NVM-ve,   
• Konstatimi i ndryshimeve në strukturën organizative dhe menaxheriale,  
• Identifikimifikimi i preferencave zhvillimore dhe problemet në financimin e NVM-ve, 
• Pasurimi i bazës së të dhënave mbi NVM-të. 

 
Me qëllim që të sigurohen të dhënat mbi sektorin e NVM-ve në Kosovë, ne kemi aplikuar një 
mostër për anketimin e 300 NVM-ve private.  Kjo mostër ka qenë e paracaktuar që nga anketimi 
i parë i realizuar në vitin 1997. Ajo ishte mostër e zgjedhur sipas rastit me stratifikim të dyfishtë, 
sipas regjionit dhe sektorit.  
 
Historiku i shkurtër i ndërmarrjeve private në Kosovë 
 
Ndërmarrjet private kanë filluar të themelohen para vitit 1989, ndërkaq rritje  të theksuar në 
themelimit të NVM-ve shënohet në vitet 1990-1993. Pas kësaj peridhe, themelimi i tyre fillon të 
shënojë rënje të ndjeshme. Themelim i këtyre ndërmarrjeve nuk është rezultat i krijimit të 
kushteve të nevojshme në Kosovë, por janë vitet kur njerëzit e përzënë nga puna për të 
mbijetuar themelojnë ndërmarrjet e tyre si alternative për punësim të vetin dhe të familjes.  

 
Sektori 
 
Shumica e ndërmarrjeve të anketuara (55.3%), kanë si veprimtari të tyre kryesore tregtinë, 
ndërsa prodhimi (32.7%) i cili përfshinë edhe disa sektorë tjerë (industrinë, ndërtimtarinë dhe 
bujqësinë), dhe 11.3% e ndërmarrjeve janë të fokusuara në aktivitetet shërbyese. 
 
Ekzistojnë idikacione se prodhimi është duke u bërë aktivitet më i rendësishëm i sektorit të 
NVM-ve në krahasim me anketimin e mëparshëm; pjesëmarrja e tregtisë në strukturën e 
përgjithshme të ndërmarrjeve është duke rënë, ndërsa prodhimi dhe shërbimet janë duke e 
rritur pjesëmarrjen e tyre. 
  
Lokacioni 
 
Prishtina ka proporcionin më të madh të ndërmarrjeve të mesme, ndërsa Mitrovica, Gjakova 
dhe Peja kanë proporcion më të madh të ndërmarrjeve të vogla. Pjesa më e madhe e 
ndërmarrjeve të përfshira në anketim (72.4%) veprojnë vetëm në një lokacion në Kosovë, ndërsa 
më pak se një e treta e ndërmarrjeve aktivitetin e tyre e ushtrojnë në dy apo më shumë 
lokacione në Kosovë ose jashtë Kosovës, ku në lokacionet jashtë Kosovës vëllimi i aktivitetit 
ekonomik të ndërmarrjeve mbetet i kufizuar.   
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Proporcioni më i lartë i veprimtarive tregtare është verejtur në Mitrovicë, Pejë dhe Prishtinë. Në 
rajonet ku proporcioni i aktiviteteve tregtare është më i madh, madhësia e ndërmarrjeve tenton 
te jetë me vogël.  Pjesëmarrje më të lartë në veprimtaritë prodhuese janë regjistruar në Ferizaj, 
Prizren, dhe  Gjilan. 
 
Statusi ligjor  
 
Statusi ligjor i ndërmarrjeve të anketuara ka strukturën si vijon: me pergjejgjësi të plotë (47.7%), 
me përgjegjësi të kufizuar (44.9%), dhe shoqëri aksionare (7.4%).   
 
Lokalet afariste 
 
Ndërmarrjet private me tepër disponojnë me lokalet e tyre afariste (52%), se sa me lokalet të 
cilat merren me qera  (33%), ndërsa një pjesë e tyre (15%) shrytëzojnë lokalet afariste të cilat janë 
kombinim i atyre të marrura me qera dhe të veta.  Kjo do të thotë se në 2/3 e rasteve të mostrës 
(67%) ndërmarrjet i kanë lokalet e veta afariste tërësisht ose pjesërisht. Kjo gjithashtu tregon se 
afër gjysma e ndërmarrjeve të përfshira në mostër (48%) marrin me qera lokale afariste tërësisht 
ose pjesërisht.  
 
Pronësia dhe menaxhmenti 
 
Shumica e ndërmarrjeve (73.8%) janë themeluar prej një themeluesi, 16.1% prej tyre nga dy 
themelues, ndërsa 10.1% kanë tre e më shumë themelues.  
 
Që nga viti 1997, pjesëmarrja e ndërmarrjeve me një themelues është duke dominuar. Në 
ndërmarrjet të cilat janë të themeluara nga dy e më shumë themelues kryesisht dominojnë 
marrëdhëniet familjare (65%), ndërsa investimet e përbashkëta dhe lidhjet profesionale janë më 
pak prezente (21% dhe 13%). 
 
Në mesin e themeluesve vërehet një nivel i lartë i përgatitjes profesionale me arsimim të lartë, 
pasi shumica e tyre (58%) kanë mbaruar së paku shkollën e lartë, dhe më shumë se 98% kanë të 
mbaruar shkollën e mesme.  
 
Në strukturën gjinore të themeluesve dominojnë mëshkujt (96.4%), ndërsa femrat përbejnë 
vetëm 3.6%.  Mosha mesatare e themeluesve është 40.5 vjet, me një rang prej 37- 43.6 vjet.   
 
Në vitin 2000, në një të tretën e rasteve menaxhmenti i ndërmarrjes është i ndarë në tërësi nga 
funksioni i pronës. Roli i pronarit si menaxher më tepër është i shprehur te mikrondërmarrjet 
(45%), ndërsa ky rol është shprehur më pak te ndërmarrjet e vogla (33%), dhe fare më pak te 
ndërmarrjet e madhësisë së mesme (22.4%). Gati e gjysma e ndërmarrjeve të mesme udhëhiqen 
nga menaxheri dhe pronari së bashku (47%).  
 
Qarkullimi 
 
Qarkullimi mesatar mujor gradualisht ka shënuar rritje gjatë periudhës 1996 – 2000, dhe pastaj 
fillon të bie. Rënia ndërmjet viteve 1999 dhe 2000 mund të shpjegohet përmes inkorporimit të 
njëkohshëm të dy apo më shumë shkaqeve si më poshtë:  
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• Kërkesa e madhe për produkte dhe shërbime të natyrës emergjente gjatë periudhës 
Qershor – Djetor 2000; 

• Rritja e numrit të ndërmarrjeve, kështu që edhe konkurrenca ka qenë më e shprehur; 
• Gatishmëria e ndërmarrësve për ta deklaruar qarkullimin real për shkak të tatimeve që 

filluan të aplikohen në vitin 2000; 
• Mundësia që ndërmarrjet reja të cilat kanë zëvendësuar ato të vjetrat, të kenë qarkullim 

më të vogël në mostër.  
 
Ndërmarrjet prodhuese kanë qarkullim masatar më të madh. Qarkullimi mesatar më i vogël 
është te ndërmarrjet shërbyese, ku ¾ e ndërmarrjeve shërbyese kanë qarkullim mesatar mujor 
nën 20,000 DM.  
 
Mikro ndërmarrjet duket se kanë një interval të vogël të qarkullimit të vogël, pasi vetëm 20% e 
tyre kanë qarkullim mesatar mujor më shumë se 20,000 DM (ndaj 72% të ndërmarrjeve të 
vogla). Në anën tjetër, 60% e ndërmarrjeve të mesme kanë treguar qarkullim mesatar mujor mbi 
100,000 DM.  
 
Kapitali fiks 
 
Ekziston një indikator i qartë se vëllimi i kapitalit fiks në sektorin e prodhimit është më i madh 
se sa në sektorët tjerë. Rritja e vëllimit të kapitalit fiks gjatë periudhave të vrojtuara kohore 
mund t’i atribuohet zhvendosjes drejt veprimtarive prodhuese në kuadër të mostrës. 
 
Që nga viti paraprak (1999), NVM-të kanë rritur kapitalin e tyre fiks për 35% dhe punësimin për 
12%. Kjo ka bërë që të rritet edhe intensiteti i kapitalit për një vend pune për 47%.  
 
Ky indikator gjithashtu mund të provohet përmes faktit se disa ndërmarrje janë duke e 
zhvendosur aktivitetin e tyre nga sektorët tjerë në prodhim, kanë bërë progres drejt 
konsolidimit pas dëmtimeve nga lufta, dhe po shfrytëzojnë teknologjinë e re për tu bërë më 
konkurrente në tregun vendor dhe atë të jashtëm. 
 
Punësimi  
 
Ekzistojnë 3,913 njerëz të punësuar në 300 ndërmarrjet e anketuara, që do të thotë se numri 
mesatar i punëtorëve në ndërmarrjet private është 13,2. Nga kjo tërësi 79.2% janë punëtorë me 
orar të plotë dhe 20.8% me orar të jo të plotë. 
 
Punësimi i përgjithsëm në ndërmarrjet private ka shënuar rritje për 41% që nga viti 1997, ndërsa 
15% vetëm në vitin e fundit. Në këtë mënyrë, ndërmarrjet e themeluara para luftës e kanë rritur 
kapacitetin e tyre të punësimit. 
 
Shkolla e mesme është struktura kualifikuese më e zakonshme në mostrën e anketimit (67.3%). 
Rreth 13% kanë mbaruar vetëm shkollën fillore. Në strukturën kualifikuese universitare marrin 
pjesë 11%, ndërsa 8.2% janë me shkollë të lartë. Në strukturën e punësimit dominojnë kryesisht 
mëshkujt (77%), ndërsa femrat marrin pjesë me 23%.  
 



Profili, rrethina institucionale dhe konkurruese e NVM-ve në Kosovë                         Instituti  RIINVEST  

 
15

Edhe pagat mesatare mujore kanë shënuar rritje të ndjeshme që nga viti 1997, të cilat në vitin 
2000 janë dyfishuar dhe mesatarisht sillen rreth 603 DM. Niveli mesatar i pagave është së paku 
dy herë më i madh se sa ai në sektorin shoqëror dhe atë publik. 
 
Eksporti dhe importi 
 
Proporcioni i ndërmarrjeve të anketuara të cilat merren me import është shumë i madh se sa i 
atyre që merren me eksport, e sidomos në vitin 2000, ndërsa pjesëmarrja e tyre në aktivitetet 
eksportuese ka rënë dukshëm. Vetëm 25% e ndërmarrjeve të anketuara ka raportuar për 
aktivitete eksportuese në vitin 2000, ndërsa 68.3% aktivitete importuese.   
 
Niveli mesatar i eksportit për një ndërmarrje është më i madh tek ndërmarrjet e madhësisë së 
mesme, mirëpo mesatarja e importit është më e lartë tek ndërmarrjet e vogla. Sipas sektorëve, 
ndërmarrjet tregtare dhe prodhuese merren më shumë me import/eksport se sa ndërmarrjet 
shërbyese.   
 
Dominon tendenca kah importi më i madh i produkteve të gatshme në mesin e ndërmarrjeve 
tregtare në mostër. Afër 60% e ndërmarrjeve të përfshira në mostër importojnë mallra të 
gatshme.  Sidoqoftë, vetëm 18% e tërë ndërmarrjeve importuese importojnë lëndë të pare.   
 
Materiali ndërtimor (bllokat, tjegullat, tullat) është malli që importohet më së shumti.   Artikujt 
ushqimor gjithashtu përfaqësojnë pjesëmarrje të lartë në strukturën e importit të përgjithshëm 
(28.4%).    
 
Barrierat në afarizëm 
 
Barrierat më intensitet më të lartë në aktivitetin afarist të ndërmarrjeve private janë: 

• Mungesa e ligjeve adekuate 
• Konkurrenca jolojale 
• Mungesa e burimeve të jashtme të financimit 
• Tatimet e larta 

 
Dy problemet më serioze janë të lidhura me implementimimin e rrethinës ligjore dhe 
rregullative. Ndërmarrësit gjithashtu e vlerësojnë mungesën e burimeve të jashtme të financimit 
si barrierë serioze. Ndonëse tatimet e larta hyjnë në grupin e barrierave kryesore, intensiteti i 
tyre duket të jetë më i vogël se sa në vendet tjera në tranzicion. 
 
Barrierat të cilat më së shumti ndikojnë në imort kanë bëjnë me doganat, transportin, dhe 
procedurat doganore. Sa i përket barrierave në eksport, edhe pse proporcioni i ndërmarrjeve 
eksportuese është i vogël, ato kanë lidhshmëri me ato të importit dhe iu referohen mungesës së  
dokumentave personale, dhe formave të pagesave si rezultat i mungesës së funksionimit të një 
sistemi të mirëfilltë bankar.   
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Synimet për të ardhmen dhe planet e zhvillimit 
 
Afër gjysma e ndërmarrjeve private planifikojnë të mbesin dhe ta vazhdojnë biznesin ekzistues. 
Pjesa tjetër prej 40% përveq biznesit ekzistues planifikojnë që të fillojnë edhe një biznes të ri, 
ndërsa 5% synojnë t’i qasen një biznesi të ri në tërësi.   
 
Ndërmarrjet e të gjitha madhësive planifikojnë që së paku të angazhohen në diçka të re në 
lëminë afariste. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shfaqin gatishmëri më të lartë në këtë 
drejtim (53% të ndërmarrjeve të vogla, dhe 47% të ndërmarrjeve të mesme) se sa 
mikrondërmarrjet. 
 
Prej atyre firmave të cilat në tërësi synojnë të fillojnë ndonjë aktivitet të ri, rreth 2/3 thonë se do 
të përqendrohen në aktivitetet prodhuese (e sidomos në agro industri dhe grupet e sektorëve të 
cilët i përkasin materialeve ndërtimore). 
 
Investimet dhe financimi 
 
Shumica e ndërmarrjeve të anketuara (77%) deklarojnë se kanë pasur aktivitete investuese pas 
luftës, 29% e të cilave ishin bërë për rehabilitimin e dëmeve të luftës, 20% për zgjerimin e 
kapaciteteve, dhe 43% për të dy qëllimet. Në kuadër të vëllimit, firmat e vogla ishin investitorët 
më të mëdhenj, edhe pse ato përfaqësojnë vetëm 38% të të gjitha ndërmarrjeve të anketuara. Të 
gjitha ndërmarrjet e mesme kanë pasur aktivitete investuese në vitin 2000. 
 
Sipas sektorëve kryesor, investimet e përgjithshme janë të shpërndara në tërë sektorët, me një 
pjesëmarrje më të madhe tek ndërmarrjet prodhuese.  
 
Vlera e tërësishme e investimeve të bëra nga ndërmarrjet e anketuara arrin shumën mbi 49 
milion DM; ndërsa mesatarja e investimeve për një ndërmarrje ka qenë 164,642 DM.  
 
Sa i përket shumave, dominojnë kryesisht investimet që sillen ndërmjet 50,000-100,000 DM, ku 
¾ e këtyre investimeve i takojnë rangut prej 20,000 – 500,000 DM. Shumica e investimeve janë 
financuar nga mjetet vetjake (77% e ndërmarrjeve). Një pjesë e konsideruar e këtyre mjeteve 
ishte siguruar nga shokët dhe miqtë. Këto janë burime tradicionale të kapitalit për biznesin e 
vogël në tërë botën, por në Kosovë janë mjaft të theksuara (94%).  
 
Duket se roli i huadhënësve institucional është modest në financimin e ndërmarrjeve të 
anketuara. Fondet nga shokët dhe miqtë ishin burim i financimit për 57% të ndërmarrjeve të 
anketuara, dhe kanë përfaqësuar 71% të kapitalit të përgjithshëm të huazuar. Vetëm në 20% të 
rasteve huatë janë siguruar nga bankat, të cilat përbëjnë 26% të kredive të përgjithshme. 
 
Afër 90% e ndërmarrjeve private kanë shprehur gatishmëri për të marrë kredi për t’i realizuar 
planet e tyre zhvillimore. Pjesëmarrjen më të madhe në investimet në vitin 2000 i takojnë grup 
shumës ndërmjet 50,000-100,000, ndërsa investimet e planifikuara më së shumti përqendrohen 
në shumat ndërmjet 200,000-500,000 DM. 
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Përfërsisht 94% e ndërmarrjeve të përfshira në mostër kanë raportuar për kërkesa për kredi mbi 
100,000 DM.  Kërkesat për kredi janë të mëdha në të gjithës sektorët; 90% e këtyre ndërmarrjeve 
i takojnë prodhimtarisë dhe mbi 80% tregtisë të cilat shfaqin nevojën për të huazuar mjete të 
cilat kalojnë shumën 200,000 DM.  
 
Mesatarja e kërkesës për kredi për një ndërmarrje është dyfish më e madhe në sektorin e 
prodhimit se sa në atë të shërbimeve. Sa i përket kërkesave për kredi për kapital fiks, 
ndërmarrjet shërbyese janë më ambicioze, kurse ndërmarrjet prodhuese shprehin kërkesa më 
modeste. 
 
Ndërmarrjet në Prishtinë dhe Mitrovicë kanë treguar kërkesën mesatare më të lartë për kredi, 
ndërkaq ato nga Gjakova dhe Prizren tregojnë kërkesë më të vogël për kredi se sa mesatarja e 
përgjithsme e regjistruar në mostër. Sidoqoftë, kërkesa për kredi për një të punësuar është 
shumë më e lartë në Mitrovicë se sa në të gjitha rajonet, ndërsa në Prizren është më e ulta. 
Gjilani, Mitrovica dhe Ferizaj kanë kërkesën mestare për kredi më të lartë në raport me 
kapitalin fiks. Në Pejë, kërkesa mesatare për kredi si për një të punësuar ashtu edhe për kapital 
fiks është shumë e ultë. 
 
Ndërmarrjet e vogla kanë kërkesë më të vogël për kredi në kuadër të numrit të përgjithsëm të 
ndërmarrjeve (ato përfaqësojnë rreth gjysmën e ndërmarrjeve të përfshira në mostër por 
llogarisin vetëm ¼ e kërkesave për kredi). Sidoqoftë, ato prap se prapë kanë kërkesë mesatare 
relativisht të madhe për kapital fiks, ndoshta për shkak të proporcionit  më të vogël të bazës së 
kapitalit.   
 
Informatizimi i ndërmarrjes dhe promovimi 
 
Përafërsisht 75% e ndërmarrjeve të anketuara kanë raportuar se kanë kompjuter, gjë që tregon 
një rritje të rendësishme krahasuar me vitin 1999. Afër ¼ e NVM-ve në Kosovë kanë së paku 3 
kompjuter. Vërehet një korelacion i drejtpërdrejt ndërmjet madhësisë së ndërmarrjeve dhe 
shfrytëzimit të kompjuterëve, ku shfrytëzimi i kompjuterëve është më shumë prezent tek 
ndërmarrjet e mesme.  
 
Shumica e të anketuarëve (78%) deklarojnë se planifikojnë të blejnë kompjuter në të ardhmen. 
Interesimi më i madh për të blerë kompjuter vërehet tek subjektet të cilat aktualisht nuk kanë 
kompjuter.  
 
Përderisa shumica e ndërmarrjeve e shfrytëzonin kompjuterin për evidence financiare, tani 
vërehet një rritje në shfrytëzimin e kompjuterëve për hulumtimet e tregut, planifikim/marrje të 
vendimeve dhe kontrollin e cilësisë. 
 
Vetëm 21% e ndërmarrjeve të anketuara janë të lidhura me internet. Mikrondërmarrjet tregojnë 
një nivel më të ultë ndaj qasjes në internet.    
 
Vetëm 20.5% e NVM-ve kanë deklaruar se janë mirë të informuara mbi rregullativat e 
aprovuara nga UNMIK-u, ndërsa 80% nga mostra e anketimit ose janë fare pak ose nuk janë të 
informuara. Burimi më i shpeshtë i burimeve të informimit mbi rregullativat e UNMIK-ut janë 
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shokët (80%) dhe mediat (72%), pastaj shoqata afariste/odat ekonomike shfrytëzohen si burim 
informimi në 40% të rasteve.   
 
Mbështetja në media si burim i informimit për UNMIK-un është më e lartë në Gjilan, Prishtinë 
dhe Ferizaj. Në anën tjetër, ndërmarrjet në Ferizaj shfrtëzojnë shoqatat afariste si burim të 
informimit më shumë se sa lokacionet tjera, kurse kjo praktikë më së paku aplikohet në 
Mitrovicë. 
 
Pjesa dërmuese e të anketuarve (86.5%) thonë se komuniteti i biznesit është i përfaqësuar në 
mediat publike në mënyrë adekuate.  
 
Një proporcion shumë i madh i ndërmarrjeve (94.9%) kanë shprehur nevojën për një revistë 
profesionale e cila do t’i trajtonte problemet nga ekonomia dhe biznesi. 
 
Mbi 62% e NVM-ve i shfrytëzojnë mediumet reklamuese rregullisht ose kohë pas kohe për 
qëllimet e tyre afariste. Ndërmarrjet prodhuese dhe shërbyese janë shfrytëzues më të mëdhej të 
mediumeve reklamuese se sa ndërmarrjet tregtare.   
 
Politikat ekonomike: Privatizimi dhe politika tatimore 
 
Pjesa dërmuese e NVM-ve (rreth 78%) janë në favor të privatizimit të mënjëhershëm të 
ndërmarrjeve në pronësi shoqërore. Përkrahja ndaj privatizimit është e lartë në të gjithë 
sektorët, e sidomos në sektorin e prodhimit. Ekziston një përkrahje shumë e vogël për 
komercializimin në të gjithë sektorët.  
 
Gati 2/3 e NVM-ve janë të gatshme të marrin pjesë në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve 
shoqërore. Mbi 40% e tyre do të ishin të gatshme të blejnë aksione nëse fillon privatizimi, ndërsa 
20.8% do të ishin të gatshme të merrnin me qera ndonjë ndërmarrje shoqërore ose pjesët e saj, 
dhe 14.1% kanë shprehur gatishmëri për t’i blerë  këto ndërmarrje në tërësi. Format e preferuara 
të pjesëmarrjes në procesin e privatizimit ndryshojnë deri diku sipas lokacionit, ku Gjakova dhe 
Gjilani shprehin gatishmërinë më të madhe për të blerë aksione, ndërsa interesimi më të vogël 
në këtë drejtim kanë treguar ndërmarrjet nga rajoni i Mitrovicës.  
 
Mbi 60% e NVM-ve e konsiderojnë “tatimin në shitje” dhe “akcizat” ose të larta ose të pa 
përballueshme, dhe 50% në mënyrë të njëjtë i cilësojnë edhe “doganat”. Ndërmarrjet duket se e 
konsiderojnë tatimin në shërbime dhe tatimin e paragjykuar si të “pranueshëm”.    
 
Prodhuesit kanë ndjenjën se niveli i tanishëm i tatimeve është barrë më e madhe për ta se sa për 
sektorët e shërbimeve; ¾ e prodhuesve e konsiderojnë tatimin në shitje dhe akcizën si “të lartë 
ose të pa pranueshme”.  Ndërmarrjet tregtare duket se nuk e potencojnë vetëm një lloj tatimi si 
ngarkesë të madhe, por sidoqoftë më së shumti kanë vërejtje për tatimin  në shitje dhe akcizat.   
 
Afër 15% e ndërmarrjeve shfaqin “gatishmëri të lartë” për të paguar tatimet, ndërsa 64% 
shfaqin “gatishmëri mesatare” për ta bërë këtë. 
 
Sipas përgjigjeve të të anketuarve, duket se ekzistojnë disa arsye përse subjektet afariste nuk 
paguajnë tatime, ku më tepër bëhen verejtje në mënyrën e fuksionimit të sistemit tatimor si 



Profili, rrethina institucionale dhe konkurruese e NVM-ve në Kosovë                         Instituti  RIINVEST  

 
19

tërësi  se sa në normat tatimore. Kjo përfshinë edhe ndjenjën e ndërmarrësve për trajtim jo të 
barabartë ndërmjet ndërmarrjeve për t’i përmbushur obligimet tatimore, e cila shkakton 
përparësi konkurruese në treg për ndërmarrjet të cilat i’u shmangen pjesërisht apo plotësisht 
obligimeve tatimore. Si arsye për mos pagimin e tatimeve ndërmarrësit (1/4 e tyre) e 
potencojnë mungesën e mekanizamave adekuat të kontrollit në pikat doganore, ndërsa 30% e të 
tjerëve i’u referohen asaj se të tjerët nuk paguajnë. 
  
Të gjitha ndërmarrjet e anketuara me përjashtin të dy rasteve, kanë shfaqur dëshirën për norma 
të diferencuara tatimore për sektorët e caktuar. Këto ndërmarrje gjithashtu i përkrahin 
fuqishëm normat e diferencuara tatimore në të gjitha kategoritë e tatimeve.   
 
Ekziston një gatishmeri e konsiderueshme e ndërmarrjeve për t’i përmbushur obligimet ndaj 
tatimeve të reja. Përafërsisht ¾ e ndërmarrjeve thonë se Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) 
është pjesërisht ose plotësisht i pranueshëm. Përkrahje më e vogël për TVSH-në vie nga 
ndërmarrjet që merren me bujqësi, prej të cilave 60% konsiderojnë se nuk ka kushte për 
aplikimin e tij. Tatimi në fitim konsiderohet pjesërisht ose tërësisht i pranueshëm nga 85.8% e të 
gjitha ndërmarrjeve të anketuara.  
 
Anëtarësimi në shoqatat afariste 
 
Më pak se gjysma e të anketuarëve (49%) kanë raportuar se janë anëtarë të ndonjë shoqate 
afariste. Ndërmarrjet private janë anëtarë kryesisht të Odës Ekonomike të Kosovës (56%), pas së 
cilës vjen anëtarësimi në shoqatat rajonale dhe komunale.  

 
Ndërmarrjet e mesme duket se më shumë preferojnë anëtarësimin në shoqatat afariste (80%), 
ndërsa tek mikrondërmarrjet kjo preferohet më pak (39%).  Më pak se 20% e 
mikrondërmarrjeve të anketuara janë anëtarë të Odës Ekonomike të Kosovës, kurse 45% e 
ndërmarrjeve të vogla dhe 80% e ndërmarrjeve të mesme janë anëtarë të Odës. 
Mikrondërmarrjet janë më shumë të anëtarësuara në shoqatat rajonale/komunale.   
 
Sipas sektorëve, duket se firmat prodhuese më shumë janë të anëtarësuara në shoqatat afariste 
(60.4%), kurse ndërmarrjet tregtare më pak (43%).    
 
Ndërmarrjet nga rajoni i Prizrenit tregojnë gjasa më të mëdha për të qenë anëtarë të ndonjë 
shoqate afariste. Niveli më i ultë anëtarësimit në shoqatat afariste është regjistruar tek 
ndërmarrjet në rajonin e Mitrovicës. 

 
Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve të anketuara (70.4%) janë të mendimit se anëtarësimi në Odën 
Ekonomike apo ndonjë shoqatë tjetër duhet të jetë vullnetar. Ky mendim është i si në pikëpamje 
të madhësisë së ndërmarrjeve ashtu edhe në pikëpamje sektoriale. 
 
Mbi 79% e ndërmarrësve të anketuar mendojnë se komuniteti i biznesit në Kosovë nuk është i 
organizuar si duhet.  

Të anketuarit i theksojnë disa përparësi qe dalin nga anëtarësimi në shoqata afariste, të cilat janë 
të lidhura me asistencën profesionale dhe konsaltingut (35.3%) dhe informimin  (30.7%).  
Advokimi shihet përparësi nga anëtarësimin në shoqatat afariste në 1/5 të rasteve.  
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KONLUZIONET 

1. Vërehet një përmirësim i vazhdueshëm i strukturës së brendshme dhe të jashtme të 
ndërmarrjeve private në Kosovë, duke përfshirë veprimatrinë afariste, tregun, planet për 
zhvillim, dhe përmirësimin e strukturës së menaxhmentit të ndërmarrjes. Këto trende janë 
mjaft të rendësishme, pasi që përvoja nga vendet tjera në tranzicion tregon se NVM-të janë 
në gjendje të reagojnë shpejt ndaj ndryshimeve të rrethinës dhe luajnë rol kyç në periudhën 
e trnzicionit. Në Kosovë, niveli dhe shpejtësia e rregullimit të rrethinës ekonomike dhe 
politike ka qenë e paparashikuar, gjë që është tregues se ndryshimet strukturore në kuadër 
të ndërmarrjeve në të ardhmen do të inkuarajohen edhe më shumë. Është shumë me rendësi 
te merret parasysh seriozisht qëndrimi i ndërmarrjeve private mbi privatizimin e 
ndërmarrjeve shoqërore, pasi që privatizimi i gjërë mund të luaj rol shumë të rendësishëm 
në përshpejtimin e ndryshimeve strukturore të ndërmarrjeve private.  

 
2. Pengesat më serioze për aktivitetin afarist të NVM-ve në Kosovë janë të lidhura me 

vendimet dhe aksionet e ndërmarrura (ose për tu ndërmarrë) nga ligjvënësit. Mungesa e 
ligjeve është vlerësuar si pengesa më serioze për aktivitetin afarist të ndërmarrjeve dhe si 
element pasigurie që e përcjell vazhdimin e aktivitetit afarist. Mungesa e ligjeve gjithashtu e 
bënë Kosovën rast unik, duke e vënë ekonominë e saj dhe sektorin e NVM-ve në një situate 
e cila nuk është vërejtur më parë në vendet e tranzicionit, pasi zhvillimi i NVM-ve gjatë 
dekadës së kaluar në Kosovë ndodh në rrethana të pafavorshme dhe specifike. Duke pasur 
parasysh rolin e rendësishëm që  kanë luajtur NVM-të në Kosovë duke përfshirë rritjen e 
qarkullimit dhe punësimit në kohën e pasigurisë nga rrethina dhe gjatë tranzicionit, është 
me rendësi kritike që sektori i NVM-ve të mos zhgënjehet pasi që rrethina ligjore e 
kompletuar stabile dhe korniza e ligjeve mbi ndërmarrjet të zhvillohet.  

 
3. Burimet e jashtme të financimit aktualisht janë shumë të kufizuara. Pjesa dërmuese e 

ndërmarrjeve janë mbështetur kryesisht në burimet vetjake për t’i përmbushur planet e 
gjertanishme zhvillimore, dhe se ende nuk ekzistojnë marrëdhëniet ndërmjet biznesit dhe 
bankave. Duke pasur parasysh gjasat shumë të mëdha për tu mbështetur në burimet vetjake 
të kapitalit edhe në të ardhmen e afërt e ndoshta edhe në periudhën afat-mesme, vëmendja 
duhet të përqendrohet në aftësinë e ndërmarrjeve për të gjeneruar dhe riinvestuar fitimin 
për qëllime produktive. Këto kërkesa ndeshen me vështirësi jo vetëm për nga niveli, 
kualiteti dhe mbështetja e drejtpërdrejt në formë të asistencës teknike për NVM-të, por 
gjithashtu edhe nga regjimi/rregullorja mbi tatimet që është duke u aplikuar. Në të njëjtën 
kohë, është me rendësi të theksohet se qasja më e madhe në burimet e jashtme të financimit 
të mos shfrytëzohet vetëm për t’i plotësuar zbrazësirat dhe të metat e ndërmarrjeve të cilat 
shkaktohen  nga menaxhmenti jo efikas. Mendimi ynë është se niveli i aftësive të 
punëtorëve dhe menxhmInstitutit janë cilësuar se nuk paraqesin ndonjë problem. 

 
4. Roli i tregtisë së jashtme në zhvillimin e ekonomisë së vogël të Kosovës është shumë i 

rendësishëm. Kosova mund të ketë suksese ekonomike vetëm nëse është e hapur, dhe nëse 
pengesat tregtare sjellen deri në minimum në mënyrë që të inkurajohet krijimi i një rrethine 
të mirëfilltë dhe liberale në favor të tregtisë. Preokupimi ynë ka të bëjë me rënien dramatike 
të eksportit që nga periudha e luftës, dhe aktulisht ndërmarrjet kanë rolin më të madh në 
aktivitetet importuese. Nga rezultatet e anketimit del një numër i pengesave specifike si për 
import ashtu edhe për eksport. Zhvillimi i një rrethine tregtare më liberale është i lidhur 
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edhe me politikën tatimore e cila është duke u implementuar. Qëndrimet e komunitetit të 
biznesit rreth kësaj politike përqendrohen kryesisht në trajtimin jo të barabartë të bizneseve 
në Kosovë ndaj vendeve tjera, vendosjes me vonesë të pikave doganore në kufi, dhe 
disproporcioni relativisht i lartë i tatimeve në kufi ndaj aktivitetit të ndërmarrjeve duhet të 
kosiderohet seriozisht për zhvillimin e një regjimi më të përshtatshëm tatimor. 

 
5. Komunikimi ndërmjet komunitetit të biznesit dhe qeversisë, sipas mendimit të 

ndërmarrjeve është i dobët. Kjo është reflektuar edhe në nivelin e informimit të bizneseve 
për aktivitetet e UNMIK-ut, mungesën e mekanizmave formal për qasje më të mirë të 
bizneseve ndaj vendimeve të UNMIK-ut dhe informimit, ndjenja se biznesi nuk është i 
përfaqësuar sa duhet në media, dhe niveli i ultë dhe jo i qëndrueshëm i organizimit të 
komunitetit të biznesit. Të gjitha këto rezultate paraqesin një preokupim të posaqëm duke u 
bazuar në mendimin e qëndrueshëm të ndërmarrjeve private në lidhje me nevojën për ta 
reformuar sistemin e tatimeve dhe aktivizimin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore sa 
më shpejt që është e mmundur. 

 
6. Roli i femrave në ekonominë e Kosovës, e sidomos në kapacitetet menaxheriale ende është 

shumë i kufizuar. Krahasimet ndërkombëtare duke përfshirë vendet e Bashkësisë 
Evropiane, tregojnë se femrat zotrojnë së paku 30 – 40% të pozitave menaxheriale ndaj 3% 
nga mostra e ndërmarrjeve të anketuara në Kosovë. 
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REKOMANDIMET 

1. Është shumë më rendësi çështja e ndërtimit të një kornize ligjore më të kompletuar dhe më 
stabile e cila ka ndikim në aktivitetin afarist të ndërmarrjeve, duke përfshirë mekanizmat 
implementues për t’i bërë këto ligje më funksionale dhe më të fuqishme. Korniza e tillë do të 
mundësonte në zvogëlimin e intensitetit të pengesës kryesore për aktivitetin e afarist të cilën 
e kanë potencuar ndërmarrjet – mungesa e ligjeve, dhe e cila kornizë dë të siguronte dhe 
përshpejtonte rolin e rendësishëm që ndërmarrjet Kosovare e kanë në zhvillimin ekonomik 
dhe sigurisë. Një element mjaft i rendësishëm si pjesë e rolit që NVM-të mund ta luajnë në 
ekonominë e Kosovës, do të ishte rishqyrtimi dhe implementimimi i gjërë i procesit të 
privatizimit duke përfshirë metodat që janë treguar të suksesshme në vendet tjera.  

 
2. Mbështetja teknike e drejtpërdrejtë për bizneset duhet të inkurajohet dhe zgjerohet kudo që 

është e mundur, dhe se duhet të adresohen nevojat specifike për trajnim të cilat janë 
identifikimifikuar nga ndërmarrjet. Transferi i aftësive dhe ndërtimi i kapaciteteve të 
brendshme të ndërmarrjeve do t’iu ndihmonte atyre të bëhen partner më efektiv nadj 
bankave dhe institucioneve financiare, dhe t’iu ndihmonte atyre të marrin pjesë në 
stabilitietin ekonomik dhe politik të Kosovës.   

 
3. Duhet të inkurajohet zhvillimi i matjes së treguesve që kërkohen me rastin e qasjes në 

burimet e jashtme të financimit, duke përfshirë masat ligjore të cilat u ofrojnë bankave siguri 
më të madhe me rastin e operacioneve kreditore. Autoritetet tatimore duhet ta dijnë se 
dizajnimi i sistemit tatimor i cili krijon lehtësi për ndërmarrjet të gjenerojnë fitime dhe se ky 
fitim mbetet për investime dhe shfrytëzime tjera produktive, dhe të marrin parasysh faktin 
se ekzistojnë diferenca ndërmjet ndërmarrjeve si për nga madhësia ashtu edhe për nga 
sektori. Sidoqoftë, pjesëmarrja më e madhe ndaj burimeve të jashtme të financimit nuk 
duhet të shërbejë për evitimin e të metave të shkaktuara nga menaxhmenti jo efikas.   

 
4. Pengesat specifike në tregtinë e jashtme ashtu si janë identifikimifikuar, kanë nevojë për 

adresim të menjëhershëm për ta lehtësuar zhvillimin e një rrethine tregtare më liberale. Kjo 
gjithashtu duhet të përfshijë rishqyrtimin e politikës tatimore e cila në mënyrë të padrejtë 
mund ta kufizojë aktivitetin afarist dhe të shkaktojë zhvendosje strukturore në ekonominë e 
Kosovës drejt aktivitetit me vlerë të shtuar. 

 
5. Komunikimi ndërmjet komunitetit të biznesit dhe qeverisë duhet të përmirësohet dukshëm. 

Kjo mund të arrihet në mënyra të ndryshme, duke prëfshirë: zhvillimin si nga ana e 
komunitetit të biznesit ashtu edhe nga ana e qeverisë të mekanizmave më efikas të 
informimit për të informuar rreth problemeve që kanë të bëjnë me adresimin e ligjeve të 
aprovuara nga qeveria; edukimin e mediave për të raportuar mbi problemet e biznesit dhe 
reformave ekonomike; dhe organizimi më efikas i komunitetit të biznesit i cili do të 
udhëhiqej nga një rrjet më i fortë i shoqatave afariste ashtu që biznesi të ketë mundësi më të 
mëdha të komunikoj me qverinë rreth gjendjes së tij. 

 
6. Vëmendje e posaqme duhet të përqendrohet edhe në trajnim, të ndërmerret një fushatë e 

informimit dhe mkeanizmave tjerë për të promovuar rolin e femrave në ekonominë e 
Kosovës. 
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HYRJE DHE FALENDERIME 

Objektivat e këtij hulumtimi kanë qenë:  

• Konstatimi i trendeve të zhvillimit të ndërmarrjeve private, veçmas pas luftës dhe 
përkufizimi i pengesave që ndikojnë në afarizmin e NVM-ve;  

• Përcjellja e ndryshimeve në profilin e NVM-ve; 
• Konstatimi i ndryshimeve në strukturën organizative dhe menaxheriale, 
• Identifikimifikimi i preferencave zhvillimore dhe problemet në financimin e NVM-ve; 
• Pasurimi i bazës së të dhënave mbi NVM-të; 
• Hartimi dhe adresimi i rekomandimeve për ta shpejtuar zhvillimin ekonomik të NVM-

ve, të cilat janë pranuar si njëri ndër gjeneratorët kryesor të rritjes ekonomike dhe për  
krijimin e vendeve të reja të punës. 

 

Ky raport prezenton rezultatet e anketës së 300 ndërmarrjeve private, e realizuar nga Institutit 
Riinvest gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit 2000.  Kjo është anketa e tretë me radhë që nga viti 
1997 (e dyta në periudhën e pasluftës) që Riinvesti realizon me të njëjtat ndërmarrje.  Në  këtë 
mënyrë Riinvesti ka krijuar një bazë të dhënash, të cilat mund të shërbejnë për analizimin e 
rrjedhave dhe trendeve të zhvillimit të sektorit privat në Kosovë.  Mbledhja e të dhënave 
përmes anketimit pothuajse ka qenë mënyra e vetme për të përcjellur këto trende në Kosovë në 
mungesë të statistikave zyrtare.   
 
Konkluzionet nga ky raport janë të dobishme për akterët e ndryshëm, duke përfshirë sektorin 
publik, komunitetin e biznesit, investitorët, bankat, donatorët, përfaqësuesit akademik dhe 
shoqërisë civile. Raporti në veqanti përmban të dhëna dhe konluzione, të cilat janë shumë të 
rendësishme për hartimin e rekomandimeve të cilat mund t’iu adresohen strukturave vendim 
marrëse më qëllim të krijimit të një rrethine ligjore më të mirë për aktivitetin afarist të NVM-ve..   
 
Në raport vend qëndror pos hyrjes, objektivave të studimit dhe metodologjisë zë profili i NVM-
ve, ku përshkruhet veprimtaria, madhësia e ndërmarrjeve, organizimi dhe statusi legal, pastaj 
kapitali fiks dhe qarkullimi, personeli, lokalet afariste.  Kapitull në vete është eksporti dhe 
importi. Në vazhdim paraqiten rrethina dhe pengesat në afarizëm, pastaj investimet dhe 
financimi ku paraqiten investimet e gjerëtanishme dhe investimet e nevojshme, kushtet e 
kreditimit si norma e kamatës, shuma e kredisë, investimet sipas saktorëve etj.  Në vijim 
prezentohet informatizimi i ndërmarrjeve dhe informimi mbi rregulloret dhe legjislacionin në 
përgjithësi, qëndrimi i NVM-ve ndaj privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, anëtarësimi në 
asociacione të biznesit.  Në fund janë dhënë konkluzionet për masat që duhet ndërmarrë lidhur 
me përmirësimin e rrethinës institucionale dhe kushteve të tjera të afarizmit. 
 
Vlen të ceket se të dhënat e kësaj ankete janë shfrytëzuar për hartimin e raporteve tjera si vijon: 
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(1) Draftin e raportit hulumtues mbi politikën e tatimeve,  Shkurt,  20011; 

(2) Raportin hulumtues mbi transformimin/privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, Qershor, 
2001. 

(3) Raportin hulumtues mbi financimin e zhvillimit të NVM-ve, i cili pritet të botohet në 
Shtator, 2001. 

Këto raporte janë përgatitur dhe do të përgatiten në kuadër të projektit të titulluar “Promovimi 
i zhvillimit ekonomik nëpërmjet shoqërisë civile”, të cilin Riinvesti është duke e implementuar 
në bashkëpunim me Qendrën për Ndërmarrjet Ndërkombëtare Private (CIPE) nga Uashingtoni, 
dhe të mbështetur nga Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkobëtar (USAID). 
Raportet e cekura më lartë kanë qenë objekt i diskutimeve në Tryezat e Forumeve 
Ndërkombëtare2 të cilat   i organizon Riinvesti, prandaj ato nuk do të elaborohen në detaje në 
këtë rast. 

Rezultate nga ky anketim gjithashtu ishin shfrytëzuar në një seminar trajnimi me shoqatat 
afariste të Kosovës, të mbajtur në Gjakovë me 10 – 13 Maj,20013.     

Instituti Riinvest i falënderon sinqerisht të gjithë ata të cilët kanë kontribuar në 
implementimimin e këtij anketimi, e sidomos:  

 Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung nga Boni, për mbështetjen e tij financiare në mbledhje e 
të dhënave në terren; 

 Anketuesit, për punën e tyre të zellshme në mbledhjen e të dhënave nga komuniteti i 
biznesit në rajonet e ndryshme të Kosovës; 

 Z. Malcolm Toland, project menaxher i CIPE-s, për kontributin e tij në përmirësimin dhe 
pasurimin e pyetësorit anketues; 

 Z. Laszlo Kallay nga Instituti për Zhvillimin e Biznesit të Vogël në qeverinë e Hungarisë nga 
Budapesti, për asistencën e tij në zhvillimin e bazës së të dhënave dhe aftësive analitike për 
personelin e Riinvestit; 

 Ndërmarrësit privat, menaxherët, dhe personelin e tyre për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm 
disavjeçar me Riinvestin. 

 

                                                 
1 “Disa çështje kyçe në ndërtimin dhe zbatimit të politikës fiskale në Kosovë” Draft i raportit hulumtues, Shkurt, 
2001. 
2 RIINVEST-i organizon Tryezat e Forumit Ndërkombëtarë për çështje të caktuara. 
3 Në këtë seminar trajnimi janë shfrytëzuar të dhënat rreth anëtarësimit në shoqatat afariste. 
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MOSTRA E ANKETIMIT 

Mostra në fakt ka qenë e përkufizuar në anketimin e zhvilluar më 1997, sipas metodës së 
mostrës së rastësishme me stratifikim të dyfishtë (struktura sektoriale dhe regjionale).    Ne 
kemi synuar t’i mbulojmë të gjtha regjionet dhe sektorët, pastaj kemi zgjedhur mostrën e cila 
është reprezentetive për të gjitha NVM-të me përjashtim të ndërmarrjeve individuale. 
 
Mostra e anketimit në vitin 1997 ka përfshirë 300 ndërmarrje private. Në atë kohë, numri i 
përgjithsëm i ndërmarrjeve private në Kosovë ishte vlerësuar se ishte 16000. Sidoqoftë, vetëm 
55% e tyre kishin aktivitet afarist të përhershëm, që do të thotë se mostra kishte përfshirën 3% të 
ndërmarrjeve private aktive. Në anketimet e mëvonshme me 1999 dhe 2000, ne kemi tentuar ta 
bëjmë mbledhjen e të dhënave nga të njëjtat ndërmarrje, mirëpo për shkaqe të njohura (pasojat e 
luftës, dhe nga fakti se disa ndërmarrje dhe menaxher apo pronar nuk kanë mundur të gjinden 
dhe të kontaktohen), ishim të detyruar të bejmë zëvendësimin e 31% të ndërmarrjeve të 
anketuara me 1997 me ndërmarrje të reja në vitin 1999, ndërsa në vitin 2000 vetëm 5.6% e 
ndërmarrjeve të anketuara më 1999 janë zëvendësuar me ndërmarrje të reja. Zëvendësimi ishte 
bërë duke inkuadruar ndërmarrjet e reja nga i njëjti regjion dhe i njëjti sektor, me qëllim që të 
ruhet mostra representative.   
 
Për ta krahasuar mostrën tonë me biznest e përgjithsme në Kosovë, në tablën më poshtë, po 
japim informatat bazë për numrin e bizneseve të regjistruara. 
 
Tabela 1.1: Numri i bizneseve të regjistruara në Kosovë (Maj, 2001) 

 Gjithsej Ndërmarrje 
private 

Ndërmarrje 
individuale 

Numri i bizneseve 29,564 14,656 14,908 
Burimi: Instituti i Statistikës i Kosovës 
 
Vërehet se ndërmarrjet private përfaqësonjë gati gjysmën e bizneseve të përgjithsme të 
regjistruara në Kosovë. Sidoqoftë, në kuadër të kontributit të tyre në autput dhe punësim, këto 
kanë pjesëmarrje shumë më të madhe. Për shkak se ndërmarrjet individuale nuk janë përfshirë 
në anketim, konluzionet nga ky raport janë relevante vetëm për ndërmarrjet private. Në anën 
tjetër mostra jonë përmban anketimin vetëm me ndërmarrjet të cilat janë regjistruar. Ne jemi të 
vetdijshëm se ndërmarrjet individuale kanë rol të rendësishëm në biznesin si tërësi dhe 
anketimi i tyre në të ardhmen mbetet një punë që ka rendësi të madhe. 
 
Në Kosovë ekzistojnë 29,564 biznese të regjistruara. Në kuadër të këtij numri janë përshirë edhe 
numri i 350 ndërmarrjeve shoqërore4.   
 
Gjeografikisht, Kosova është e ndarë në 7 regjione kryesore: Prishtina, Prizreni, Gjakova, 
Gjilani, Peja, Ferizaj dhe Mitrovica.  Në Mitrovicë, ka qenë e pamundur të realizohet anketimi 
sipas mostrës të përcaktuar më herët5. 

                                                 
4 Instituti i Statistikës i Kosovës, “Biznes Direktoriumi”, Pprill, 2001.   
5 Për shkak të tensioneve atje, ka qenë e pamundur të anketohen ndërmarrjet në pjesën veriore të qytetit, të cilat kanë 
qenë të përfshira në mostrën e anketimit të mëparshëm. Për këtë shkak, 11 ndërmarrje të përfshira në mostrën e 
anketimit në vitin 1999 nga pjesa veriore e qytetit janë zëvëndësuar me 7 tjera nga pjesa jugor.  
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Shprëndarja gjeografike e mostrës është përcjelluar me shpërndarjen gjeografike të 
ndërmarrjeve në Kosovë. Përjashtime të vogla bëjnë Prishtina dhe Gjilani të cilat janë 
përfaqësuar me pak në mostrën e anketimit, ndërsa Prizreni dhe Gjakova janë përfaqësuar 
diçka më shumë se sa proporcioni i tyre në strukturën e përgjithshme. Përfaqësimi më i vogël 
për rajonin e Prishtinës, ndoshta mund t’i adresohet numrit të madh të NVM-ve të regjistruara 
atje në periudhën e pas luftës. 
Tabela 1.2:  Shpërndarja e popullacionit dhe e mostrës sipas rajoneve (%)     

Rajonet Popullacioni  Mostra e anketimit 
Prishtina 30.2 23.3 
Peja 17.8 17.0 
Prizreni 9.1 16.0 
Gjilani 18.5 12.3 
Gjakova 6.9 11.7 
Mitrovica  8.1 10.7 
Ferizaj 9.3 9.0 
Gjithsej  100.0 100.0 
Burimi: Enti i Statistikës i Kosovës 

Struktura e ndërmarrjeve të anketuara sipas sektorëve është prezentuar në tabelën e 
mëposhtme: 
Tabela 1.3:  Ndërmarrjet e anketura sipas sektorëve (%) 

Sektori  Popullacioni  Mostra e anketimit 
Tregtia  56.1 55.3 
Industria (prodhimi) 12.4 28.0 
Shërbimet   14.1 11.7 
Ndërtimtaria  12.9 2.7 
Bujqësia  2.4 1.7 
Sektorët tjerë 2.0 0.7 
Gjithsej  100.0 100.0 
Burimi: Enti i Statistikës i Kosovës dhe të dhënat nga anketa e Riinvestit 
 
Siç vërehet proporcioni i ndërmarrjeve tregtare i cili është më i larti në strukturën ekonomike, 
është përafërsisht i barabartë si në popullacion ashtu edhe në mostrën e anketimit. Duket se 
industria është përfaqësuar më shumë në mostrën e anketimit, por kjo është bërë me qëllim që 
të sigurohen informata më detale rreth strukturës së brendshme të këtij sektori të ekonomisë. 
Ndërkaq, sektori i ndërtimtarisë është përfaqësuar më pak në mostrën e anketimit, për shkak se 
në këtë sektor si tërësi ekziston edhe një proporcion i ndërmarrjeve ndërtimore të cilat janë në 
pronësi shoqërore, por nuk është përfshirë në anketimin tone, i cili është realizuar vetëm me 
ndërmarrje private.  
 
Sa i përket madhësisë së ndërmarrjeve, anketa ka përfshirë ndërmarrjet e madhësisë mikro, të 
vogla dhe të mesme. Për ta bërë këtë klasifikim janë shfrytëzuar standardet Bashkësisë 
Evropiane. Në mesin e kriterev të cilat i shfrytëzon Bashkësia Evropiane janë numri i të 
punësuarve, qarkullimi dhe kapitali fiks. Duke i pasur parasysh vështirësitë për t’i aplikuar 
këto kritere për definimin e NVM-ve në Kosovë, ne kemi aplikuar numrin e të punësuarve si 
bazë për klasifikimin e ndërmarrjeve private në kategori të ndryshme. Bazuar në këto kritere, 
ndërmarrjet private në Kosovë janë klasifikuiar si vijon: 
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 Mikro ndërmarrje – punësojnë 0 – 9 punëtorë; 

 Ndërmarrje të vogla – punësojnë 10 – 49 punëtorë; dhe 

 Ndërmarrjet të mesme – punësojnë 50 – 249 punëtorë.  

Tabela në vijim prezenton madhësinë e ndërmarrjeve në Kosovë të përfshira në mostër dhe 
krahasimin e tyre me të dhëna nga Instituti i Statistikës i Kosovës. 
Tabela 1.4: Shpërndarja e madhësisë së ndërmarrjeve sipas të dhënave nga mostra dhe popullacioni (%) 

Madhësia e ndërmarrjeve Popullacioni  Mostra e anketimit  
Mikro ndërmarrje 95.3 56.7 
Ndërmarrje të vogla  2.9 38.3 
Ndërmarrje të mesme 1.7 5.0 
Gjithsej  100.0 100.0 
Burimi: Enti i Statistikës i Kosovës dhe të dhënat nga anketa e Riinvestit 
 
Mikro ndërmarrjet janë përfaqësuar shumë më pak në mostrën e anketimit krahasuar me 
popullacionin e tërësishëm, ndërsa ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë përfaqësuar më 
shumë në mostër. Arsyet për këtë disproporcion mud të jenë: 

• Mundësia që niveli i punësimit në shumicën e ndërmarrjeve është deklaruar më i vogël 
për shkak të regjistrimit, dhe për shkak të të dhënave të Institutit të Statistikës të 
Kosovës, të cilat mund të përmbajnë gabime; 

• Struktura e madhësisë së ndërmarrjeve para luftës, atëherë kur është bërë zgjedhja e 
mostrës fillestare mund të jetë e ndryshme me madhësinë e ndërmarrjeve të tanishme; 

• Të dhënat e siguruara nga Enti i Statistikës i Kosovës të cilat bazohen vetëm në 
ndërmarrjet e regjistruara ndërsa mostra jonë përfshinë vetëm ato ndërmarrje të cilat 
janë duke finksionuar, si dhe mundësia e madhësisë së ndryshme brenda vet strukturës 
së këtij grupi të ndërmarrjeve. 

Prap se prapë, proporcioni i mikro ndërmarrjeve në vendet e tranzicionit është shumë më afër 
proporcionit të mostrës të prezentuar në tabelën më lartë.  
Tabela 1.5: Numri i ndërmarrjeve sipas aktivitetit dhe strukturës së punësimit (%) 

 Të dhënat statistikore Të dhënat nga anketa 
Aktiviteti 
 

Pjesëmarrja e 
ndërmarrjeve sipas 
veprimtarive (%) 

Punësimi 
sipas 

sektorëve (%) 

Pjesëmarrja e 
ndërmarrjeve sipas 

veprimtarive % 

Punësimi 
sipas 

sektorëve (%) 
Tregtia 53 32 54 44 
Industria  11 33 27 42 
Transporti 11 8 3 2 
Ndërtimtaria 7 13 3 6 
Bujqësia  1 4 1 1 
Shërbimet (hoteleria, 
ndërmjetësimi financiar, qeraja) 13 9 12 5 
Të tjerat 4 - - - 
Gjithsej 100 100 100 100 

Burimi: Biznes Direktoriumi, Enti i Statistikës i Kosovës, Prill, 2001; dhe të dhënat nga anketa e Riinvestit 
për vitin 2000. 
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PROFILI I NVM-ve DHE NDRYSHIMET 

Dinamika e zhvillimit ( themelimit) të NVM-ve në Kosovë 

Ndërmarrjet private kanë filluar të themelohen para vitit 1989, ndërkaq rritje e theksuar e 
themelimit të NVM-ve shënohet në vitet 1990-1993. Pas kësaj peridhe, themelimi i tyre fillon të 
shënojë rënje të ndjeshme. Themelim i këtyre ndërmarrjeve nuk është rezultat i krijimit të 
kushteve të nevojshme në Kosovë, por janë vitet kur njerëzit e përzënë nga puna për të 
mbijetuar themelojnë ndërmarrjet e tyre si alternative për punësim të vetin dhe të familjes.  

Më tepër se 38% e tyre janë themeluar  deri në vitin 19906 në mënyrë që  pas këtijë viti dinamika 
e themelimi i NVM-ve vie vazhdimisht duke rënë deri 0.7% në vitin 1998.  Shkaqet e rënjës 
mund të shpjegohen me gjendjen politike dhe të sigurisë në këto vite, si dhe me mostrën e 
anketimit e cila ka qenë e përqendruar në hulumtimin e karakteristikave të zhvillimit të 
ndërmarrjeve të njejta ( mostër) që nga viti 1997. 

Struktura sektoriale 

Ekzistojnë indikacione se struktura sektoriale e NVM-ve në Kosovë po përmirësohet në  dobi të 
prodhimit në krahasim me dy anketimet e mëparëshme. Ndryshimet konsistojnë  në zvoglimin 
e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve tregtare dhe rritjen e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve prodhuese 
dhe shërbyese në numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve. Megjithatë veprimtaria kryesore e 
ndërmarrjeve të anketuara është e koncentruar në tregti (55.3%), prodhimi ( 30.3%), ndërkaq 
pjesa tjetër (13.3%) përfshin të gjitha veprimtaritë shërbyese. 
Tabela 2.1: Sektorët sipas viteve të vështruara (%) 

Sektori 1999 2000 
Prodhimi 27.0 32.0 
Tregtia 63.0 55.3 
Shërbimet 10.0 12.7 
Gjithsej 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  
 
Tabela 2.2: Krahasimi i sektorve sipas madhësis së ndërmarrjeve (%) 

Sektori Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Prodhimi 15.9 51.3 66.7 32.0 
Tregtia 65.9 43.5 26.7 55.3 
Shërbimet 18.2 5.2 6.7 12.7 
Shuma 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

Vërehet se pjesa e ndërrmarjeve e angazhuar në aktivitetet prodhuese, kanë pësuar një rritje 
sipas madhësis. Pritet që në të ardhmen të manifestohet një shkallë më e lartë e punësimit me 
kërkesat më të mëdha për kapital të shoqëruar me aktivitetet prodhuese.  Megjithatë, ende është 
kurajuese se më shumë se gjysma e ndërmarrjeve të vogla raporuan se prodhimi është aktiviteti 

                                                 
6 Në Mal të Zi themelimi i NVM-ve brenda këtyre viteve është 25% 
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i tyre kryesor. Inkuadrimi më i madh i  mikrondërmarrjeve në tregti dhe më pakë në sherbime, 
është një trend konstant edhe në vendet tjera. 

Aktivitetet shtesë                               

Përafërsisht gjysma (46.3%) e ndërmarrjeve të anketuara, raportuan se merren me aktivitet 
plotësuese (shtesë). Kjo përfshinë 20% të të gjitha ndërnarrjeve me aktivitet shtesë në tregti, si 
edhe 17% aktivitet plotësuese në sherbime. Gjithsej 9.3% e ndërmarrejve raportuan për 
aktivitete shtesë në prodhim.  
 
Tabela 2.3: Pjesëmarrja e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve shtesë dhe sipas madhësis së ndërmarrjeve  (%) 

Sektori Mikro Të vogla Të mesme Shuma 
Prodhimi 6.5 11.3 26.7 9.3 
Tregtia 12.9 27.8 40.0 20.0 
Shërbimet 14.7 18.3 33.3 17.0 
Shuma 34.1 57.4 100.0 46.3 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

Duke bërë krahasimin e firmave sipas madhësisë, mund të vërehet se mikrondërmarrjet janë më 
pak të kyqura në aktivitetet shtesë, ndërkaq kjo është  më e shprehur tek më shumë se gjysma e 
ndërmarrjeve të vogla. Në anën tjetër të gjitha ndërmarrjet e mesme kanë raportuar për 
aktivitete shtesë. Me tjera fjalë, ndërmarrjet e mëdha priren të kenë një portfolio të gjërë 
aktivitesh shtesë të koncentruara në tregti dhe sherbime.  

Lokacioni           

Pjesa më e mdhe e ndërmarrjeve të përfshira në mostër (72.4%) aktivitetin e tyre e ushtrojnë 
vetëm në një lokacion të Kosovës, ndërsa më pakë se një e treta e ndërmarrjeve veprojnë në dy 
apo më shumë lokacione në Kosovë edhe jashtë. Nëse i klasifkojmë ndërmarrjet në bazë të 
madhësisë, atëherë mund të vërehen ndryshime thelbësore; mikrondërmarrjet kanë më shumë 
gjasa të ushtrojnë aktivitetin në një lokacion të vetëm, kurse te ndërmarrjet më të mëdha 
aktiviteti afarist është më shpeshtë në më shumë se një lokacion.  
 
Tabela 2.4: Lokacioni i aktivitetve ekonomike sipas madhësisë së ndërmarrjeve (%) 

Lokacioni  Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej  
Vetem një lokacion në Kosovë  86.3 58.3 21.4 72.4 
Dy apo më shumë lokacione në 
Kosovë 12.5 32.2 57.1 22.2 
Brenda dhe jashtë Kosovës 1.2 9.6 21.4 5.4 
Shuma 100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  
 
Vëllimi i aktivitetve ekonomike të ndërmarrjeve të anketuara të cilat ushtrojnë aktivitet edhe 
jashtë vendit, mbetet i kufizuar. Aktivitetet jashtë vendit kryesisht zhvillohen në vendet fqinje, e 
sidomos në Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi, dhe në vende tjera Evropiane si Gjermania, Italia 
dhe Zvicrra.    
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Tabela 2.5: Madhësia e ndërmarrjeve sipas lokacionit  (%) 

Regjioni Mikro Të vogla  Të mesme Gjithsej  
Prishtina 48.6 41.9 9.5 100.0 
Prizreni 53.1 42.9 4.1 100.0 
Peja 67.3 26.5 6.1 100.0 
Ferizaji 44.4 55.6 0.0 100.0 
Gjakova 69.7 27.3 3.0 100.0 
Gjilani  50.0 44.7 5.3 100.0 
Mitrovica 70.0 30.0 0.0 100.0 
Shuma 56.7 38.3 5.0 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  
 
Ne verejmë se Prishtina përmban numrin më të madhë të firmave, ndërsa Mitrovica,Gjakova dhe Peja ka 
numrin më të madhë të mikrondërmarrjeve.    
 
Tabela 2.6: Aktiviteti sektorial sipas lokacionit (%) 

Regjioni Prodhimi Tregtia Sherbimet Gjithsej 
Prishtina 27.0 58.1 14.9 100.0 
Prizren 40.8 44.9 14.3 100.0 
Peja 24.5 63.3 12.2 100.0 
Ferizaj 48.1 37.0 14.8 100.0 
Gjakova 39.4 54.5 6.1 100.0 
Gjilan  39.5 47.4 13.2 100.0 
Mitrovica 10.0 80.0 10.0 100.0 
Shuma  32.0 55.3 12.7 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

Pjesa më e madhe e aktivitetve tregtare është vërjetur në Mitrovicë, Pejë dhe Prishtinë. Në 
regjionet ku tregtia ka një pjesëmarrje më të madhe, madhësia e ndërmarrjeve tenton të jetë më 
e vogël. Ekziston një pjesëmarrje më e madhe e aktivitetve prodhuese në Ferizaj, Prizeren dhe 
Gjilan. 

Statusi ligjor i ndërmarrjeve  

Satatusi ligjor i ndërmarrjeve të anketuara ka këtë strukturë: (i) ndërmarrje me pergjegjësi të 
plotë (47.7%);  (ii) ndërmarrjet me përgjegjësi të kufizuar (44.9%); dhe shoqëri aksionare (7.4%). 
Në krahasim me anketën e vitit 1997, regjistrimi i ndërmarrjeve me përgjegjësi të kufizuar është 
bërë dukuri e shpeshtë, kurse regjistrimi i ndërmarrjeve me pergjegjësi të plotë ka rënë.    
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Grafiku 1: Statusi ligjor i ndërmarrjeve të anketuara 
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Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  
 
Tabela 2.7:  Statusi ligjor i ndërmarrjeve spas madhësisë (%)   

Statuti Ligjor Mikro Të vogla  Të mesme Gjithsej  
Ndërmarrjet me përgjegjsi të kufizuar 48.7 41.1 33.3 44.9 
Ndërmarrjet me përgjegjsi të pakufizuar 45.6 49.1 60.0 47.7 
Ndërmarrjet me kapital të përbashkët 5.7 9.8 6.7 7.4 
Shuma 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

 
Tabela 2.7 tregon disi një tendencë më të madhe në mesin e ndërmarrjeve të mesme për tu 
inkorporuar si ndërmarrje me përgjegjësi të plotë. Për shkak të dëmëve të luftës dhe mungesës 
së kontabilitetit (staistikave, evidencës), si dhe zhdukja e tyre gjatë konfliktit luftarak të vitit 
1999, shumica e ndërmarrjeve kanë qenë të obliguara sipas rregullores që përkohësisht të ri-
regjistrohen pranë autoritetit  të UNMIK-ut. Konkluzionet e anketës tregojnë se 98% e 
ndërmarrjeve janë regjistruar përsëri. Kjo përqindje e lartë e ndërmarrjeve  të ri-regjistruara 
është inkurajuese dhe tregon se afaristët Kosovar janë të interesuar në zhvillimin bisnesit 
transparent dhe të bazuar në ligj. 

Asortimenti i produktit 

Më poshtë ne kemi paraqitur klasifkimin e asortimentit të produkteve në ndërmarrjet tregtare, 
të cilat tregojnë një asortiment të gjërë. Numri i artikujve në kuadër të asortimentit të 
produkteve në ndërmarrjet tregtare ka pësuar një ndryshim të vogël në krahasim me vitet 
paraprake (psh. një pjesë e ndërmarrjeve tregtare që kanë pasur një asortiment me më shumë se 
100 artikuj, kanë pësuar një rënie prej 47% në vitin 1999, në 43.2% në vitin 2000).  
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Tabela 2.8 : Asortimenti i produkteve tek ndërmarrjet tregtare 

Nr. i artikujve  % 
1 – 20  22.7 
21 – 40  15.7 
41 – 60  8.3 
61 – 80  5.7 
81 – 100  4.4 
Over 100 43.2 
Shuma 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

Asortimenti i produkteve në ndërmarrjet prodhuese është paraqitur më poshtë. Një ndryshim i 
vogël në favor të prodhimit si aktiviteti më i rëndësishëm ndërmarrës, ndoshta mund të 
shpjegohet me ngritjen e vogël të trendit të artikujve në kuadër të asortimentit të ndërmarrjeve 
prodhuese.  
 
Table 2.9: Asortimenti i produkteve në ndërmarrjet prodhuese (%) 

Nr. i artikujve 1997 1999 2000 
1 – 3  42.7 41.1 34.7 
4 – 7 20.0 24.2 27.6 
Mbi 7 37.3 34.7 37.8 
Shuma 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  
 
Një veçori e rëndësishme te ndërmarrjet prodhuese  është se ato kanë filluar të përdorin kodin e 
prodhimit (bar kodin), në një shkallë më të lartë se më parë. Kjo ka shënuar një rritje nga 7% me 
1997, në 10% më 1999, dhe 23% në vitin 2000. 
 
Lidhur me përparësinë konkurruese, ndërmarrësit kanë pikëpamje të njëjta sikur në 
hulumtimet e mëparshme, e që kryesisht mbështeten në: 

- cilësinë e produktit; 

- çmime të ulta; dhe 

- afate të shkureta të dërgesës. 

Për sa i përket personelit efikas të shitjes i cili ka qenë prezent në dy periudhat e mëparshme 
dhe është konsideruar si përparësi, kohëve të fundit sipas përgjigjeve e humb rendësinë. Kjo 
sigurisht është njëri prej elementeve kyçe ku bazohet përparësia konkurruese e ndërmarrjeve, 
por ndërmarrësit aktualisht i mundojnë shumë probleme tjera andaj nuk i japin rendësinë e 
duhur qe e ka personeli. 
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Tabela 2.10: Faktoret e përpaërsisë konkuruese (%) 

Faktorëtt % 
Kualiteti më  mire 64.3 
Çmimet e ulta 48.0 
Personeli efikas i shitjes 25.7 
Dergesat në afate të shkurtëra 23.3 
Kushte më të mira të pagesës 18.0 
Shërbimet në nivel 10.7 
Kanalet efektive të shitjes 8.7 
Të tjera 1.0 
Burimi: Të Dhënat  nga Anketa e  Riinvesti 
Vërejtje : % tregon frekuencën e përgjigjeve, ku kanë mundur të jipen disa përgjigje. 

Lokalet afariste                           

Në bazë të të dhënave të anketës shihet se te ndërmarrjet private kryesisht dominojnë lokalet në 
pronësi private me një pjesëmarrje prej 52%, ndërsa pjesa tjetër janë me qera (33%) dhe të 
kombinuara (15% private dhe me qera). Kjo nënkupton se në 2/3 e rasteve (67%) janë pronarë të 
plotë apo të pjesëshëm të  lokaleve  afariste. Të dy këto konkluzione nxjerrin në pah rendësin e 
trasparencës e rregullativa në lidhje me pronën dhe qeramarrjen. 
 
Tabela 2.11: Pronësia mbi lokalet afariste sipas madhësisë së ndërmarrjes (%) 

Madhësia Lokale të veta Lokale me qira Të dyja Lokale të veta 
Mikro 47.6 42.4 10.0 100.0 
Të vogla 59.1 20.9 20.0 100.0 
Të mesme 46.7 20.0 33.3 100.0 
Gjithsej 52.0 33.0 15.0 100.0 

Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

Analizat e strukturës pronësore të lokaleve afariste sipas madhësisë së ndërmarrjeve tregon se 
mikrondërmarrjet kanë dy herë më shumë gjasa që të marrin me qera plotësisht lokalet e tyre 
afariste, mirëpo, përafërsisht 60% e mikrondërmarrjeve janë ende të prirura që të jenë pronare 
të plota apo të pjesëshëm të lokaleve afariste. Ndërmarrjet e vogla deri diku janë më shumë të 
prira që të jenë pronarë të plotë të lokaleve afariste (59.1%), se sa ndërmarrjet e madhësive tjera.  
 
Çmimi mesatar sillet kryesisht në intervalin prej 5 DM deri në 15 DM për metër katror (74.5% e 
ndërmarrjeve e paguajnë këtë çmim) . Çmimi mesatar i metrit katror është  13DM.   
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Grafiku 2: Struktura e lokaleve afariste 
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Analiza e strukturës së lokaleve afariste tregon se mikrondërmarrjet kanë përqindje më të 
madhe në zyre dhe shitore (86% dhe 85%). Ndërmarrjet e vogla disponojnë më së shumti me 
lokale prodhuese ndërsa ndërmarrjet e mesme disponojnë me depo me shumicë (rreth 40%). 

Themeluesit dhe pronarët                                    

Partneriteti 

Shumica e ndërmarrjeve kanë një themelues të vetëm (73.8%), ndërkaq pjesa tjetër e 
ndërmarrjeve ka dy (16.1%) dhe tre themelues (10.1%).7  
Table 2.12: Numri i themeluesve sipas anketës vjetore (%) 

Nr. i themeluesve 1997 1999 2000 
1 themelues 64.5 67.7 73.8 
2 themelues 18.4 18.0 16.1 
3 a më shumë themelues 17.1 14.3 10.1 
 Gjithsej 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat nga anketa e Riinvestit  

 
Anketimi ka treguar se që nga 1997, përqindja e ndërmarrjeve të themeluara nga një themelues 
është forma dominante. Nëse e shikojmë më afër strukturën e përbërë nga shumë pronarë, ne 
shohim një mbizotrim të lidhjeve familjare (65%), ndërsa te investimet e përbashkëta (joint 
venture), raportet profesonale janë më pak të zakonshme (21% respektivisht 13%).    
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  strukturë e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve në bazë të numrit të themeluesëve te NVM-të në Mal të Zi :  

- me një themelues….61% 
- dy themelues………24% 
- tre e më tepër……… 6% 
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Grafiku 3: Lidhjet ndërmjet themeluesve (%) 
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Kualfikimi dhe struktura gjinore e themeluesve 

Të gjithë themeluesit e anketuar lidhur me strukturën kualifikuese janë të ndarë në katër  
nivele: (a) kualifikimi i ulët që përfshinë themeluesit të cilët kanë shkollën fillore, (b) kualifikimi 
me shkollë të mesme (c) kualifikimi i lartë që përfshinë themeluesit me shkollë të lartë, dhe (d)  
kualifikimi  superior që përfshinë nivelin me fakultet.       
 
Table 2.13: Shkalla e arsimit  të themelueseve sipas anketës vjetore (%) 

Shkalla e 
arsimit   

1997    1999    2000    

Shkolla fillore 1.2 1.7 1.3 
Shkolla e 
mesme 

44.9 42.4 41.2 

Shkolla e lartë 20.7 20.6 27.5 
Uviversitet 33.2 35.4 31.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Ne mund të vërejmë një nivel relativisht të lartë të arsimimit në mesin e themeluesve, pasi që 
58% e tyre kanë kualifikim të lartë dhe superior, dhe më shumë se 98% kanë të përfunduar 
shkollën e mesme ose edhe më shumë.   
 
Struktura gjinore e themeluesve dominohet dukshëm nga mëshkujt (96.4%), kurse femrat 
përbjnë vetëm 3.6%. Femrat janë themelues të ndërmarrjeve në vetem 14 raste. Ky është një 
tregues se ndërmarrësia e femrave në Kosovë është në fazën inicuese. 
 
Mosha mesatare e themeluesve është 40.5 vjeç, me një nivel mesatar 37 - 43.6 vjeç. Themeluesit 
më të vjetër (ndërmjet moshës 48 – 62 vjeç), janë më shumë të pranishëm në mesin e 
mikrondërmarrjeve. 
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Pjesëmarrja e themeluesve të rinj nuk është përfaqësuar sa duhet, për arsye se anketa para së 
gjithash është  realizuar me ndërmarrje të njejta (dhe me njerëz të njejtë në të shumtën e 
rasteve), dhe për arsye të traditës të mos emërtimit të themeluesve të rinjë në ndërmarrje.   

Menaxhimi i NVM-ve                                    

Tabela 2.14  tregon se në vitin 2000, në një të treten e rasteve, menaxhmenti i 
ndërmarrjeve është plotësisht i ndarë nga funksioni i pronësisë.     
 
Table 2.14: MenagjmInstituti i ndërmarrjeve sipas anketës vjetore (%) 

Përshkrimi  1997 1999 2000 
Pronar 58.7 35.7 39.1 
Drejtor/Menagjer 13.3 34.0 33.2 
Së bashku 28.0 25.3 27.7 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Grafiku  4: Kush udhëheq me ndërmarrjen 
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Roli i pronarit si menaxher është më shumë prezent te mikrondërmarrjet (45%). Ky rol është më 
pak i theksuar te ndërmarrjet e vogla (33%), kurse te ndërmarrjet e mesme është edhe më i 
vogël (22.4%). Përafërsisht gjysma e ndërmarrjeve të mesme janë të udhëhequra nga pronari 
dhe menaxheri, së bashku (47%). 

Qarkullimi                                             

Qarkullimi i përgjithshëm mujor për 294 ndërmarrje të cilat kanë dhënë përgjigjje në këtë pyetje 
(prej 300 të anketuara) është 23.260.000 DM. Qarkullimi mesatar mujor për një ndërmarrje  është 
79.115 DM, që do të thotë se kemi zvoglim 25% krahasuar me  vitin 1999. Sidoqoftë, duke 
vështruar periudhën prej vitit 1997, vërejmë se qarkullimi mesatar mujor për ndërmarrje ka 
shënuar rritje për 40.   

 Pronari    Menagjeri       Së bashku 
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Grafiku 5: Qarkullimi mesatar mujor i ndërmarrjeve të anketuara  sipas viteve (DM) 
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Qarkullimi mesatar mujor për 4 vite rresht ishte vazhdimisht në rritje gjer në vitin 2000 kur 
fillon rënja. Kjo rënie gjatë viteve 1999 - 2000, mund  të spjegohet me shfaqjen e një apo më 
shumë dukurive me sa vijon: 
 

• Kerkesa e madhe për produkte të natyrës emergjente gjatë periudhës Janar - Dhjetor 
2000;       

• Rritja e numrit të ndërmarrjeve, gjë që shkakton rritjen e konkurrencës mes tyre;          
• Hezitimi i ndërmarrësve që ta deklarojnë qarullimin e tyre real, për shkak të tatimeve që 

filluan të implementohen gjatë asaj kohe;  
• Mundësia që ndërmarrjet e reja të cilat i kanë zëvëndësuar ato të vjetrat në mostrën e 

anketimit kanë qenë më të vogla për nga madhësia.      
 
Grafiku 6 : Qarkullimi mesatar mujor sipas grupshumave (DM) 
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Siç vërehet nga grafiku më shumë se gjysma e ndërmarrjeve (56%), kanë treguar qarkullimin 
mesatar mujor më të vogël se 20,000 DM, ndërsa afër 15% e ndërmarrjeve  paraqesin qarkullim 
mesatar mujor  mbi 100,000 DM.   
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Table 2.15: Shpërndarja e qarkullimit mujor sipas sektorit 

Qarkullimi mujor Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
<5,000 10.5 11.5 42.4 14.7 
5,001 – 10,000 15.8 19.4 30.3 19.5 
10,001 – 20,000 18.9 26.7 15.2 22.9 
20,001 – 50,000 10.5 15.2 6.1 12.6 
50,001 – 100,000 25.3 12.1 3.0 15.4 
100,001 – 200,000 12.6 7.3 0.0 8.2 
200,001 – 500,000 5.3 3.0 3.0 3.8 
>500,001 1.1 4.8 0.0 3.1 
Gjithsej  100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga Anketa e  Riinvestit 

Tabela më  lartë tregon se ndërmarrjet prodhuese kanë qarkullimin mesatar mujor më të lartë. 
Një mesatare e qarkullimit mujor dukshëm më e ultë mund të vërehet te ndërmarrjet shërbyese; 
më shumë se ¾ e tyre raportuan për qarkullim mesatar mujor nën 20,000 DM. Ne anën tjetër, ne 
poashtu vërejmë një proporcion të konsiderueshëm të ndërmarrjeve prodhuese që hyjnë në 
grupin e  kategorive me qarkullim më të vogël. Shpërndarja më e madhe e qarkullimit mesatar 
mujor është më shumë prezente te ndërmarrjet prodhuese.            
 
Table 2.16 Shpërndarja e qarkullimit mujor sipas sektorit 

Qarkullimi mujor Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
<5,000 24.7 1.8 0.0 14.7 
5,001 – 10,000 25.3 10.7 20.0 19.5 
10,001 – 20,000 29.5 16.1 0.0 22.9 
20,001 – 50,000 10.8 17.0 0.0 12.6 
50,001 – 100,000 7.8 25.9 20.0 15.4 
100,001 – 200,000 1.2 17.0 20.0 8.2 
200,001 – 500,000 0.6 7.1 13.3 3.8 
>500,001 0.0 4.5 26.7 3.1 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Nëse shikojmë për nga madhësia e ndërmarrjeve, nuk duhet të na befasojë fakti se 
mikrondërmarrjet kanë tendenencë të jenë në grupin e ndërmarrjeve me qarkullimin më te 
vogël, ku vetëm 20% e tyre kanë qarkullim mesatar mujor mbi 20,000 DM (krahasuar me 72% të 
ndërmarrjeve të vogla). Në anën tjetër, 60% e ndërmarrjeve të mesme raportojnë qarkullim 
mesatar mujor mbi 100,000 DM. 
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Kapitali fiks 

Duket se ekziston një shprendarje e gjërë e kapitalit fiks në mostër; gati  gjysma  e ndërmarrjeve 
të përfshira në anketë raportuan shuma të kapitalit fiks mbi 50,000 DM. Megjithatë, ashtu siç 
është pritur, ekziston një dallim i madh sipas madhësisë së ndërmarrjeve: më shumë se gjysma 
e mikrondërmarrjeve kanë një vlerë më të vogël të kapitalit fiks se 100,000 DM, ndërsa rreth ¾ e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kanë një vlerë mesatare të kapitalit fiks mbi 250,000 DM, 
dhe 2/3  e ndërmarrjeve të mesme mbi 500,000 DM.    

 
Tabela 2.17: Klasifikimi i kapitalit fiks sipas madhësis së ndërmarrjeve (%)  

Kapitali fiks Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
< 50,000 36.0 1.8 6.7 21.2 
50,001– 100,000 18.9 8.8 6.7 14.4 
100,001 – 250,000 24.4 15.9 6.7 20.2 
250,001 – 500,000 14.0 30.1 13.3 20.2 
> 500,000 6.7 43.4 66.7 24.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela 2.18: :  Klasifikimi i kapitalit fiks sipas sektorit 

Kapitali fiks Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
< 50,000 9.4 23.5 44.1 21.2 
50,001– 100,000 9.4 15.4 23.5 14.4 
100,001 – 250,000 19.8 21.6 14.7 20.2 
250,001 – 500,000 22.9 21.6 5.9 20.2 
> 500,000 38.5 17.9 11.8 24.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Të dhënat tregojnë qartë se vëllimi i kapitalit fiks në sektorin e prodhimit është më i lartë se në 
sektorët tjerë me rendësi. Një rritje e përgjithshme e kapitalit fiks gjatë periudhave kohore, 
mund ti atribuohet lëvizjes  drejt aktivitetit të prodhimit.   
Tabela 2.19: Kapitali fiks, punëtorët dhe vlera e një vendi pune 

Emërtimi  Viti 1999 Viti 2000  + / - 
Kapitali fiks (DM) 122.486.470 165.675.000   + 35 % 
Numri i punëtorëve 3.503 3.913 + 12% 
Vlera e paisjes për një vend pune në DM 34.966 51.569 + 47% 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Që nga viti i kaluar (1999), NVM-të kanë realizuar një rritje të mjeteve të tyre fikse për 35%, si 
dhe punësimin për 12%. Kjo ka rezultuar me ngritjen e intensitetit të kapitalit për çmimin për  
një vend të punës për 47%. Ky tregues mund të vërtetohet edhe me faktin se disa ndërmarrje 
janë duke i fokusuar aktivitetet e tyre në prodhim, kanë bërë progres drejt konsolidimit pas 
pasojave të luftës, si dhe janë duke përvetësuar teknologjinë bashkëkohore për t’i përballuar 
konkurrencës së brendshme dhe asaj të jashtme.  
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Perosneli dhe punësimi 

Hulumtimi ka përfshirë 300 ndërmarrje private të cilat punësojnë 3913. Mesatarja e të 
punësuarëve për një ndërmarrje është 13. Nga ky numër, 79.2% me orar të plotë dhe 20.8% në 
marrëdhënie të përkohshme pune. Grafikui më poshtë tregon se numri i përgjithshëm i të 
punësuarve në ndërmarrje private sipas rezultateve të anketës ka treguar një rritje prej 41% në 
krahasim me vitin 1997, kurse 15%, vetem në vitin e fundit. 
Ndërmarrjet të cilat kryesisht ishin themeluar para luftës, tregojnë një ngritje të kapacitetve dhe 
punësimit.    
Grafiku 7: Numri i puntorëve për 300 ndërmarrje të anketuara sipas viteve  
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*2758; 3503; 3913,-tregon numrin Gjithsej të puntorëve, dhe *9.19; 11,67; 13.42 është mesatarja  e puntorëve sipas 
ndërmarrjes 

Në kuadër të distribuimit të punësimit sipas madhësisë së ndërmarrjeve, mikrondërmarrjet marrin pjesë 
me 18.6%; ndërmarrjet e vogla punësojnë 54.9%, kurse ndërmarrjet e mesme punësojnë 26.5%. Një 
mënyrë tjetër e analizimit të punësimit, është nëse vështrohet distribuimi sipas madhësisë së 
ndërmarrjeve.      
Tabela 2.20: Distribuimi i ndërmarrjeve gjatë periudhave të vrojtuara (%)  

Madhësia e 
ndërmarrjeve 1997 1999 

 
2000 

Mikro 73.3 68.7 56.7 
Të vogla 25.3 27.7 38.3 
Të mesme 1.3 3.7 5.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela më lartë tregon se pjesëmarrja e mikrondërmarrjeve të përfshira në anketim po shënon rënie, 
ndërsa pjesëmarrja e ndërmarrjeve më të mëdha po rritet. Ky është një tregues i qartë i rritjes së punësimit 
në ndërmarrjet e anketuara. 

Struktura kualifikuese dhe gjinore e të punësuarëve                                         

Struktura kualifikuese e të punësuarve e cila dominon  në sektorin privat është ajo me shkollë të 
mesme me 67.3%, të pakulifikuar 13%, pasojnë ato me fakultet afro11%, me shkollë të lartë 
8.2%. Ndërkaq pjesëmarrja e personelit me strukturë kualifikuese – doktor dhe magjistër të 

9.19 11.67 13 
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shkencave është e vogël (0.5%). Ndërkaq, sipas strukturës gjinore, në numrin e tërsishëm të të 
punësuarëve, 77% janë meshkuj dhe 23% janë femra. 

 
Table 2.21 Struktura kualifikuese dhe gjinore e të punësuarëve (%) 

Niveli i edukimit Gjithsej të  punësuar  
Përqindja e 
pjesëmarjes së femrës 

Doktor shkence 0.1 0.0 
Magjistra 0.4 0.0 
Me fakultet 10.6 13.6 
Me shkollë te lartë 8.2 12.7 
Me shkollë   të mesme 67.3 42.7 
Te pakualifikuar 13.3 5.3 
Gjithsej 100.0 23.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela 2.22: Paga mesatare  mujore (DM) 

Struktura kualifikuese  1997 1999 2000 Diferenca
2000 / 1997 (+ / -)

E ulët  211 305 371 +75% 
I mesëm 238 377 428 +79% 
E lartë 266 570 574 +114% 
Superior  427 672 1038 +143% 
Mesatarja  285 481 603 +112% 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Hulumtimi ka treguar se pagat mesatare mujore kanë shënuar një rritje të konsiderueshme në 
krahasim me vitin 1997.  Rritja më e madhe është shënuar në mesin atyre punëtorëve të cilët 
kanë diplomuar në studime postdiplomike (magjistër, doktor shkencash) apo kan diplomë 
universiteti.   Deri më tani, kjo rritje ka arritur 143%. Pra, niveli i pagave pjesërisht  mvaret nga 
niveli i kualifikimeve arsimore. 

 
Pagat poashtu janë rritur për të punësuarit me shkollim të mesëm(79%), si dhe me shkollim 
fillor  (75%). Niveli i pagave në NVM-të private është shumë më i mirë kundrejt ndërmarrjeve 
në pronësi shoqërore si dhe sektorit publik, ku mesatarja e pagave mujore është përafërsisht 210 
- 250 DM për ndërmarrjet në pronësi shoqërore, dhe 300 – 350 DM në sektorin publik. 
 

Trajnimi 

Kërkesat për organizimin e  trajnimve si në vitin 1999 ashtu edhe në anketimin e vitit 2000 janë 
të ngjashme.  Ndërmarrësit tanë e kanë të qartë se për t’u ballafaquar me sfidat të cilat i ka 
biznesi bashkëkohor duhet të ketë personel të përgaditur për të gjitha nivelet. Prandaj me të 
drejtë  78% të  të anketuarëve e shohin të nevojshëm organizimin e formave të ndryshme të 
trajnimit dhe vetëm 22% të tyre këtë nuk e konsiderojnë aq të nevojshme.  
 
Format e deritashme të trajnimit janë modeste. Vetëm 26% të menaxherëve kanë ndjekur ndonjë 
kurs të trajnimit. Kurse  pjesa  më e madhe e tyre (72%) janë deklaruar se nuk kanë ndjekur 



Profili, rrethina institucionale dhe konkurruese e NVM-ve në Kosovë                         Instituti  RIINVEST  

 
42

asnjë llojë kursi të trajnimit. Ata kanë shprehur interesim  për organizimin e formave të 
ndryshme të trajnimit kryesisht nga lëmitë të ndryshme si: menaxhment (39%), menaxhment 
financiar(16%), menaxhmenti i marketingut (18%) e më pak nga menaxhimi i projekteve 
investive dhe i personelit (9%). 

Mënyra e rekrutimit dhe selekcionimit të personelit 

Regrutimi dhe selekcionimi  i punëtorëve më së shpeshti bëhet përmes rekomandimit të të 
tjerëve (50%e të anketuarve janë deklaruar në favor të kësaj), por edhe konkursi ka një rrol të 
rendësishëm (43%). Në vitin 1997, më së shumti është aplikuar zgjedhja përmes formave tjera, 
ku ka dominuar afërsia familjare.  
 
Table 2.23: Mënyrat e punësimit të puntorëve sipas anketimit vjetor 

Metodat e zgjedhjes  /anketimi vjetor 1997  1999  2000  
Konkursi  12.7 37.6 45.2 
Rekomandimi 43.0 39.8 53.0 
Format tjera 44.3 22.6 1.8 
Gjithsej 100.0 100.0     100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Vërehet një rritje e vazhdueshme e zgjedhjes dhe pranimit të punëtorëve nëpërmjet  konkursit 
(më 1997 vëtëm 12.7%, në vitin 2000  arrin në 45.2%). Ndërmarrësit tani marrin më tepër 
parasysh aftësinë e kandidatit (30%) të cilës i japin prioritet ndërkaq, kualifikimi po ashtu nuk 
lihet anash (28%).  Afërsia familjare dhe gjendja sociale, në dy anketimet e mëparshme ishin si 
kritere që mjaft preferoheshin nga ndërmarrësit, ndërsa tani këto dalin në rend të dytë, pasi që 
konkurrenca në treg i shtyen t'i japin përparësi aftësive dhe kualifikimit të kandidatit. 
 
Gjatë procesit të rekrutimit, disa nga metodat të cilat sigurojnë rekrutim më të suksesshëm 
(intervista, testi, kontrolli shendetësorë etj.), nuk janë aplikuar. Vetëm një mumër i vogël i 
ndërmarrjeve të anketuara (9%), deklaruan se kan nevojë për njohuri të reja plotësuese nga 
fusha e menaxhmentit të resurseve humane. 
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EKSPORTI DHE IMPORTI 

Përqindja e ndërmarrjeve Kosovare të angazhuara në aktivetet eksportuese dhe 
importuese është e paraqitur në tabelën e më poshtme. 
   
Tabela 3.1: Ndërmarrjet eksportuese dhe importuese të anketuara sipas viteve (%) 

 Eksporti (%) Importi (%) 
 1999 2000  1999 2000 
Po 41.0 15.0 57.3 68.3 
Jo 57.3 82.7 40.7 30.0 
Shuma 100.0  100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Të dhënat tregojnë se pjesëmarrja e ndërmarrjeve Kosovare të angazhuara në aktivitetet 
importuese është më e madhe se sa e atyre që merren me eksport, e sidomos në vitin 2000. 
Vetëm 15% e ndërmarrjeve të anketuara kanë raportuar aktivetet eksportuese në vitin 2000, 
derisa 68.3% kanë raportuar aktivitete importuese. Megjithatë, vetëm 11% të ndërmarrjeve kanë 
pasur një vëllim të caktuar të eksportit, derisa 65% e ndërmarrjeve kanë deklaruar treguesit mbi 
aktivitetet e tyre importuese. 
 
Tabela e më poshtme ofron informata më detale lidhur me aktivitetet importuese dhe 
eksportuese të ndërmarrjeve private në Kosovë. 
 
Tabela 3.2: Aktivitet importuese dhe eksportuese të ndërmarrjeve sipas madhësis 

 Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Ndërmarrjet eksportuese 35.3% 49.3% 15.3% 100.0% 
Ndërmarrjet importuese 48.5% 45.6% 5.9% 100.0% 
Vlera e eksportit 26.2% 42.4% 31.5% 100.0% 
Vlera e importit 12.0% 52.0% 36.0% 100.0% 
Shuma e eksportit (DM) 1,915,000 3,096,500 2,300,000 7,311,500 
Shuma e importit  (DM) 18,535,000 82,829,679 57,850,000 159,214,679 
Mesatarja e eksportit(DM) 159,583 774,125 4,450,00 933,708 
Mesatarja e importit (DM) 201,467 920,330 328,571 1,450,368 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela tregon rolin e rendësishëm të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në import dhe 
eksport. Ndërmarrjet e vogla përfaqësojnë 38.3% të mostrës së përgjithshme të ndërmarrjeve, 
por ato përfaqësjnë 49.3% të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve eksportues, 42.4% të vlerës 
së eksportit, 45.6% të ndërmarrjeve importuese dhe mbi gjysmën e vlerës së përgjithsme të 
importit. Ndërmarrjet e mesme përfaqsojnë 15% e mostës por ato realizojnë mbi 30% të vlerës së 
eksportit dhe importit. Mesatarja e të eksportit për ndërmarrje është shumë më e madhe te 
ndërmarrjet e mesme, por mesatarja e importit është shumë më e lartë te ndërmarrjet e vogla. 
Ndonëse, mikro ndërmarrjet perfaqësojnë afër gjysmën e të gjithë ndërmarrjeve importuese, 
aktiviteti tregtar i tyre është relativisht i vogël në krahasim me pjesëmarjen e përgjithshme 
(56.7%) në mostër.  
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Tabela3.3: Importi dhe eksporti sipas sektorëve  

 Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
Pjesëmarja e ndërmarjeve eksportuese 35.6% 55.6% 8.9% 100.0% 
Pjesëmarja e ndërmarrjeve importuese 31.2% 63.4% 5.4% 100.0% 
Gjithsej eksporti 36.0% 63.7% 0.3% 100.0% 
Pjesëmarrja në importin e përgjithshëm  32.3% 62.1% 5.6% 100.0% 
Shuma e eksportit (DM) 2,633,000 4,655,500 23,000 7,311,500 
Shuma e importit (DM) 37,624,000 117,305,667 2,285,000 157,214,667 
Mesatarja e eksportit për ndërmarrje(DM) 188,071 273,853 11,500 473,424 
Mesatarja e importit për ndërmarrje 597,206 977,547 207,727 1,782,480 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Mund të vërejmë një klasifikim interesant të aktiviteteve importuese dhe eksportuese sipas 
sektorëve. Ndërmarrjet prodhuese dhe tregtare janë shumë me të angazhuara në 
import\eksport në krahasim me ndërmarjet shërbyese. Ndërmarrjet tregare përfaqësojnë 55.3% 
të mostrës por kanë kontribuar me mbi 60% në importin dhe eksportin e përgjithshëm; ato 
gjithashtu kanë mesataren më të lartë të eksportit, dhe  shumë më të lartë mesataren e importit 
për ndërmarrje e cila arrin në 1,000,000  DM. Ndërmarrjet shërbyese marrin pjesë me 12.5% në 
mostër por janë përgjegjëse për më pak se 6% importit të përgjithshëm, prandaj edhe 
përfaqësojnë një proporcion të parëndësishëm të eksportit.  
 
Tabela 3.4 Sasia specifike e importit sipas sektorit 

Sektori <100,000 DM >1,000,000DM 
Prodhimi            33.3               17.5 
Tregtia            33.9               19.0 
Shërbimet            81.8                 9.1 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Duke shikuar më për së afërmi këtë sasi të importit, shohim se afër 20% e ndërmarrjeve 
prodhuese dhe tregtare kanë raportuar sasi të importit mbi 1,000,000 DM. Në anën tjetër, në më 
shumë se 80% të ndërmarrjeve shërbyese, vëllimi i importit është më i vogël se  100,000 DM. 
 
Po të analizohet më shumë struktura e importit, mund të vërehet një dallim i madh ndërmjet 
importit të mallrave dhe lendëve të para. Mbi 60% e ndërmarrjeve të përfshira në mostër 
importojnë lloje të ndryshme të produkteve të gatshme. Megjitatë, vetëm 17.7% e ndërmarrjeve 
importojnë lloje të ndryshme të lendës së pare. Ekziston një prierje e ndërmarrjeve tregtare të 
cilat tregojnë për dominimin e tyre në importin e mallrave të gatshme. 
 
Tabela e mëposhtme tregon pasqyrën e importit dhe eksportit të mallrave në kuadër të 
ndërmarrjeve prodhuese.       
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Grafiku 8: Struktura e importit dhe eksportit- produktet finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programi i rindërtimit dhe i rehabilitimit të rajoneve të shkatërruara nga lufta vazhdoi edhe 
gjatë vitit 2000. Kjo ishte faktori kryesor në përcaktimin e strukturës së importit. Siç mund të 
vërehet edhe nga grafiku, materiali ndërtimor (blloka, tulla, tjegulla, qimento) zënë pjesën 
kryesore në import.  Gjithashtu me përqindje të madhe në import janë artikujt ushqimor 
(28.4%). Kjo është e arsyeshme meqenëse sektori agroindustrial nuk është ringjallur në atë nivel 
që të jetë në gjendje të plotësojë nevojat për ushqim në Kosovë. Përpjekjet për ringjalljen e 
biznesit dhe automatizimin e mëtejmë të punës bënë që makineria të zë një vend të rëndësishëm 
në import (16.7%). Një pjesë të madhe të importit zë edhe lënda e parë (derivatet e naftës, 
drrasa, qimento, llamarinë, granulacion). 
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RRETHINA E NVM-ve DHE PENGESAT/BARRIERAT NË AFARIZËM 

 
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme private ishin njëri prej gjeneratorëve kryesor i ringjalljes 
ekonomike të Kosovës pas luftës. Ato i kanë specifikat e veta të zhvillimit e me këtë edhe 
pengesat me të cilat ndeshen, e që dallohen nga NVM-të në vendet me ekonomi të zhvilluar 
tregu. Kështu psh. NVM-të në vendet e zhvilluara nuk vuajnë aq shumë nga mungesa e ligjeve,  
konkurrencës jolojale etj, gjërat këto, të cilat më së shumti e rëndojnë aktivitetin afarist të NVM-
ve në Kosovë. Është vërejtur se disa pengesa kanë mbetur të pandryshuara, por në anën tjetër 
janë shfaqur edhe shumë pengesa të reja. 
 
Sipas panelistëve nga grupi SBA (Small Business Administration), në mesin e pengesave që më 
së shumti do të ndikojë në biznesin e vogël në shekullin 21 është problemi i financimit i cili 
shkaktohet nga ndryshimet rapide në industrinë financiare; pastaj, nevoja për më shumë 
trajnime në punë që do ta rrisë diversitetin e fuqisë punëtore; dhe mungesa e informatave 
adekuate mbi biznesin e vogël.8 Për dallim nga kjo, problemi i financimit në Kosovë lidhet me 
mungesën e infrastrukturës së mirëfilltë financiare dhe të dhënat jo adekuate mbi bizneset e 
vogla. 
 
Në vitin 1997 ndërmarrjet private kane qenë të ballafaquara me disa pengesa të natyrës 
administrative, si psh. dënimet arbitrare dhe kontrollet financiare tendencioze, të cilat sot nuk 
ekzistojnë.  Pas luftës, për shkak të dëmëve gjatë konfliktit luftarak, pengesa dhe preokupimi 
kryesor i ndërmarrësve privat ka qenë (deri diku edhe tani është prezent) mungesa e kapitalit të 
nevojshëm për ristartimin dhe konsolidimin e biznesit. Sidoqoftë, ka qenë mjaft inkurajues fakti 
se 70% e NVM-ve, përmes formave dhe burimeve të ndryshme,  kishin bërë një ristartim të 
sukseshëm të aktivitetit afarist për një periudhë relativisht të shkurtër (vëtëm për 5 muajt e pare 
të pas luftës). Një ristartim i tillë deri diku është ndihmuar edhe nga mosngarkimi i këtyre 
subjekteve me obligime fiskale deri në periudhën e konsolidimit. Kërkesa e madhe për 
produkte dhe shërbime ka qenë një tjetër faktor që i ka kontribuar ristartimit të suksesshëm. 
 
Lidhur me aplikimin e rregullores mbi tatimet dhe doganat nga ana e UNMIK-ut, ndërmarrësit 
privat kanë pasur vërejtje qysh në fillim kur ajo fillojë të zbatohet.  ArgumInstituti tjetër i cili e 
verteton këtë pengesë është se 90% e obligimeve fiskale bie mbi subjektet afariste. Ndoshta për 
atë kohë kjo ka qenë ajo që mund të zbatohej. Përkundër kësaj, kjo rregullore nuk do të ishte 
pengesë aq me ndikim në zhvillimin e NVM-ve, sikur të bëhëj zbatimi i saj si duhet, dhe sikur 
konkurrenca jo lojale të mos krijonte disa forma të evazionit fiskal, duke përfshirë shmangien 
në tërësi nga obligimet tatimore apo vëtëm pagimin e pjesërishëm të tij. 
 
Kohëve të fundit, janë identifikimifikuar edhe pengesa tjera të cilat shkaktojnë probleme me 
intensitete të ndryshme. 
 

 
 
 

                                                 
8 “The State of Small Business”, A Report of the President, Washington, 1995. 
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Tabela 4.1: Rangimi i pengesave të afarizmit  

Pengesat  1 2 3 4 Treguesi i 
intesitetit 

Mungesa e ligjeve 208 57 14 15 85 
Konkurrenca jolojale 166 63 36 28 75 
Mungesa e burimeve të jashtme të financimit 112 78 43 60 61 
Taksat e larta  96 53 51 93 51 
Konkurrenca e ashpër 73 69 76 74 49 
Mungesa e informacioneve për biznes 76 72 45 96 48 
Sigurimi i materialit, makinave dhe paisjeve 53 59 53 126 38 
Kapacitetet e pamjaftueshme 46 54 67 120 36 
Vonimi i pagesave 37 63 53 135 34 
Mungesa e kërkesës 21 51 72 145 27 
Ngarkesat  administrative 21 51 68 149 27 
Pengesat tregtare në eksport 37 35 28 163 26 
Rregullumi i pagesave me firmat tjera 20 45 53 167 24 
Pariteti në mes valutave-inflacioni 21 25 36 202 17 
Niveli i aftësive të të punësuarëve 11 16 53 210 14 
Aftësitë tuaja menaxheriale 12 22 25 232 12 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

(1= shkakton problem shumë të mëdha, 2=shkakton problem, 3=shkakton probleme të vogla, 4=nuk 
shkakton probleme) 
 
Llogaritja e treguesve të intensitetit: të anketuarit i kanë radhitur pengesat që shkaktojnë 
probleme nga 0-3, 4. Vlerat individuale janë shumëzuar me numrin e përgjigjeve dhe janë 
pjesëtuar me vlerën e mundshme maksimale të treguesëve. Kjo tregon vlerën e përqindjes 
maksimale prej 100 (ku të anketuarit e theksojnë intensitetin  maksimal të pengesës) dhe asaj 
minimale 0 (ku të anketuarit e theksojnë intensitetin  minimal më të mudshëm të pengesës).10 
 
Në vijim shqyrtohen disa nga pengesat më serioze për aktivitetin afarist të NVM-ve në Kosovë 
(numrat në kllapa tregojnë intensitetin e pengesës si problem). 

Mungesa e ligjeve (85) 

Mungesa e ligjeve është problem shumë i madh për afro 70% të ndërmarrjeve. Ky është rast 
specifik në krahasim me rastet ndërkombëtare, meqënese ndërmarrjet si pengesë kryesore i 
llogarisin tatimet e larta dhe ngarkesat administrative. Është shumë me rendësi të theksojmë 
gatishmërinë e NVM-ve Kosovare që të kenë një rrethinë afariste ligjore dhe stabile. Formimi i 
kornizës regulative dhe ligjore të ekonomisë së tregut poashtu ka qenë detyrë e vështirë edhe në 
vendet tjera të tranzicionit por, Kosova ka qenë në një situatë të papritur të vakumit ligjor, i cili 
është shkaktuar nga nxjerrja jashtë funksionimit të ligjeve të vjetra në kohën kur ende nuk ishin 
krijuar ligjet e reja. Sidoqoftë derisa disa vende kanë trashëguar disa elemente të ligjeve të 
vjetra, në Kosovë nevojitet kornizë e re institucionale, në ndërkohë krijimi i sistemit të ri 
legjistlativ është duke shkuar shumë ngadalë. Administrata e UNMIK-ut ka ndërmarrë disa 

                                                 
10 Në të njejtën mënyrë është logaritur treguesi i intesitetit në Hungari. Shih “State of  Small and Medium Sized 
Enterprises in Hungary in 1999”, Institute for Small Business Development, Buadapest, 1999. 
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hapa të rendësishëm në drejtim të zhvillimit të krijimit kornizës legale, por ende nuk ka krijuar 
disa ligje themelore siç janë: 
 

 Ligji i kontabilitetit; 
 Ligji i privatizimit; dhe 
 Ligji i bankrotimit 

 
Së bashku këto ligje do të lehtësonin krijimin e një rrethine adekuate për aktivitet afariste të 
NVM-ve. 

Konkurenca jo lojale (75) 

Një tjetër pengesë qe shkakton probleme të mëdha është konkurenca jolojale; më shumë se 55% 
e ndërmarrjeve të anketuara konsiderojnë se konkurenca jolojale është problem shumë serioz. 
Kjo mund të lidhet  me mungesën e ligjeve, sektorin informal, evazionin fiskal dhe mungesën e 
implementimimit adekuat të ligjeve. Konkurenca jolojale si pengesë është shumë e madhe në 
mesin e ndërmarrjeve prodhuese; kjo konsiderohet si problem nga 88% e ndërmajreve . Ky 
problem është më së shumti i shprehur në mesin e ndërmarrjeve bujqësore, industrisë grafike, 
tekstilit dhe industrisë metalo përpunuese (100%), pastaj nga industria e përpunimit të drurit 
(94%) dhe industria e materialit ndërtimorë (93%).11 

Mungesa e burimeve të jashtme të financimit (61) 

Është pengesë për zhvillimin dhe zgjerimin e NVM-ve në Kosovë kur dihet se ende nuk është 
bërë konsolidimi i një sistemi të mirëfilltë bankar dhe infrastrukturës tjetër financiare në 
Kosovë. Qasja e vështirë ndaj burimeve të jashtme të financimit mund të vështirësojë zhvillimin 
e ndërmarrjeve të cilat synojnë ta zgjerojnë afarizmin e tyre. 
 

Tatimet e larta (51) 

Tatimet e larta janë konsideruar si pengesë që shkaktojnë probleme shumë të mëdha nga 32% e 
ndërmarrjeve. Po që se merret në përgjithësi, tatimet e larta janë pengesë që shkaktojnë 
probleme me intensitete të ndryshme (probleme të vogla, të mëdha dhe shumë të mëdha) për 
afro 67% të ndërmarrjeve. Tatimet e larta sa janë pengesë që shkaktojnë probleme shumë të 
mëdha për disa ndërmarrje (96), gati po aq janë pengesë që nuk shkaktojnë ndonjë problem (për 
93 ndërmarrje). Në shumicën e ekonomive të tranzicionit tatimet e larta janë vlerësuar prej 

                                                 
11 Sipas Institutit të Podgoricës për Studime Strategjike dhe Prognoza, konkurenca jo lojale është pengesë kryesore 
për  afarizmin e NVM-ve në Malin e Zi. Në përgjithësi konkurenca jo lojale është më e theksuar në sektorët e 
tregtisë dhe të shërbimeve se sa në prodhim dhe turizëm. Institute for Strategic Studies and Prognosis “Barriers of 
Doing Business in Montenegro”, Podgorica, 2001, faqe 60.   
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NVM-ve si pengesa më serioze.  Ky është rast në Hungari dhe Poloni12. Duke mos pasur një 
regjim gjithëpërfshirës të tatimeve në kohën kur është ndërmarë anketa, ndërmarrësit nuk janë 
përballur me problemin e pagimit të disa lloj tatimesh. Ky konkluzion shërben si bazë 
krahasimore për hulumtime të ardhshme pasi që të implementohen të gjitha elementet e 
regjimit tatimor. 

Konkurenca e ashpër (49) 

Konkurenca e ashpër ka një nivel mesatar të intensitetit në Kosovë. Kjo është interesant po që se 
marrim parasysh se në ekonomitë e zhvilluara të tregut, zakonisht kjo është problemi më i 
madh për NVM-të dhe një nder  problemt më të rendësishme në vendet me tranzicion të 
avancuar. Kjo pengesë është posaqërisht e madhe në kuadër të ndërmarrjeve tregtare dhe 
mikrondërmarrjeve. 

Mungesa e informacioneve për biznes. (48) 

Ne i kemi  pyetur ndërmarrjet lidhur me mungesën e  informacioneve për biznes edhe në 
anketën e kaluar. Që nga atëherë përmbajtja e kësaj pengese ka ndryshuar. Ndërmarësit e sotëm 
e interpretojnë mungesën e informacionove për biznes si mungesë të ideve dhe koncepteve, 
projekteve zhvilimore, informacioneve nga tregu etj. Në vitin e kaluar kjo pengesë ju është 
referuar kryesisht mungesës së informacioneve lidhur me regullativën e UNMIK-ut mbi tatimet 
dhe doganat. 13 

Sigurimi i materialit, makinave dhe  pajisjeve (38) 

Qasja ndaj lendëve të para, makinerive, pajisjeve nuk duket të jet problem i madh për NVM-të 
në Kosovë. Kjo pengesë është më e madhe në kuadër të ndërmarrjeve eksportuese dhe 
importuese dhe ndërmarrjeve bujqësore. 
 

Kapacitetet e pamjaftueshme (36)   

NVM-të në Kosovë nuk duket të jenë të kufizuara shumë prej kapaciteteve ekzituese çka është 
shumë interesant nëse e marrim parasysh që anketa është realizuar në periudhën e pasluftes. 

                                                 
12  Polish Business Environment Research, Demoskop for CIPE, Warsaw, 1996. State of Small and Medium Sized 
Business in Hungary, 1999. 
 
13 Anketa e kaluar është realizuar menjëher pasi që UNMIK-u fillojë të prezentojë këtë regullativë, prandaj shumica 
e NVM-ve nuk kanë qenë të informuara sa duhet. Në atë kohe rezultatet e anketimit kanë treguar se vetëm 19% e 
ndërmarrjeve të anketuara kanë qenë mirë të informuara, 49 % deri diku, dhe 31% aspak. Për më shumë informata 
shiko “War Consequences and SME Development”, Survey Report, Riinvest, February, Prishtina 2000. 
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Kjo pengesë është me e madhe te ndërmarrjet prodhuese, ndoshta për shkak se sigurimi i 
kërkesave kualitative në ekonominë e tregut është sfidë për ta. 

Pengesat tjera 

Problemet tjera të prezentuara në tabelë shkaktojnë probleme të mëdha për një pjesë të vogël të 
bizniseve dhe mesatarja e intesitetit të tyre është shumë e vogël. Disa nga përgjigjet e marrura 
nga të anketuarit, e sidomos mendimet e tyre lidhur me aftësitë menaxheriale ende duhet t’i 
kushtohet vëmendje. 
 
Duke shikuar tabelën, shohim se aftësitë menaxheriale (12) dhe aftesitë e puntorëve 
konsiderohen si pengesat më të vogla, që i ngjajnë shumë hulumtimeve në vendet e tjera. Mund 
të kuptohet se ende nuk ka ardhur në shprehje një rrethinë e fortë konkurruese ku pozita e mirë 
konkuruese në treg mund të arrihet nëpërmjet aftësive efikase menaxherike. Tjetër arsye mund 
të jetë se pengesat tjera janë më të theksuara. Konsiderojmë se aftësitë menaxheriale dhe 
njohuritë e puntorëve janë faktor esencial për aktivitetet e ndërmarrjes.   
      
Pariteti në mes valutave dhe inflacionit (17) duket se nuk është problem serioz, ka të ngjarë 
sepse marka Gjermane është valutë konvertibile dhe inflacioni është shumë  i ultë 
 
Pasqyra e pengesave për aktivitetin afarist të NVM-ve sipas madhësis dhe sektorit shihet në dy 
tabelat e më poshtme  
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Tabela 4.2: Intesiteti i pengesave sipas madhësis  

Emërtimi Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Mungesa e ligjeve  83 90 80 85 
Konurenca jolojale 74 77 67 75 
Mungesa e burimeve të jashtme financiare 62 61 44 61 
Tatimet e larta 45 56 67 51 
Konkurenca e ashpër 54 45 29 49 
Mungesa e informacionave për biznes 43 54 51 48 
Sigurimi i materialit, makinave dhe pajisjeve 34 43 42 38 
Kapacitetet e pa mjaftueshme 34 38 44 36 
Vonimi i pagesasve 29 38 44 34 
Ngarkesat administrative  28 26 16 27 
Mungesa e kërkesës 31 24 9 27 
Pengesat tregtare në eksport 19 38 16 26 
Regullimi i pagesave me firmat tjera 18 30 31 24 
Pariteti në mes valutave – inflacioni 14 24 9 17 
Niveli I aftësive të punëtorëve 10 17 24 14 
Aftësitë menaxheriale 11 13 18 12 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela 4.3 Intesiteti i pengasave sipas sektorit 

Emërtimi Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
Mungesa e ligjit 85 85 89 85 
Konkurenca jolojale 75 77 68 75 
Mungesa e burimeve të jashtme të financiare 61 59 67 61 
Tatimet e larta 47 53 49 51 
Konkurenca e ashpër 45 55 38 49 
Mungesa e informacionave për biznes 46 50 45 48 
Sigurimi i materialit, makinavedhe pajisjeve 43 34 41 38 
Kapacitetet e pa mjaftueshme 42 33 35 36 
Vonimi i pagesasve 33 35 30 34 
Ngarkesat administrative  24 27 35 27 
Mungesa e kërkesës 23 29 33 27 
Pengesat tregtare në eksport 29 29 12 26 
Regullimi i pagesave me firmat tjera 24 25 17 24 
Pariteti në mes valutave – inflacioni 16 20 11 17 
Niveli I aftësive të punëtorëve 13 14 11 14 
Aftësitë menaxheriale 13 12 10 12 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Pengesat në eksport dhe import 

Pengesat lidhur me importimin e produkteve po ashtu dallojnë nëpër periudha kohore, e 
sidomos në krahasim me vitin 1997. Ateherë si pengesë ka qenë importi i kontrolluar (kufizuar), 
respektivisht ka qenë problem nxerrja e lejes dhe kontingjit  për mallrat që duhet të importohen. 
Në këtë mënyrë kontrollohej importi, eliminohej konkurrenca dhe në Kosovë shiteshin 
produktet e prodhuara në Serbi (kryesisht ushqimore). Sipas vlerësimeve të Riinvest-it,       



Profili, rrethina institucionale dhe konkurruese e NVM-ve në Kosovë                         Instituti  RIINVEST  

 
52

vetëm për një vit Serbia realizonte mallra në Kosovë që kapin shumën prej afër 400 milion DM.   
Viti 1999, dhe viti 2000 karakterizohet me një numër më të vogël pengesash të natyrës fiskale 
për të cilat ndërmarrësit kërkojnë ndryshime.          
 
Meqenëse shumica e NVM-ve janë të fokusuara në tregti dhe se veprimtaria e tyre kryesisht 
varet nga importi, atëherë pengesat në import janë të lidhura me doganat, mënyrat e pagesës 
dhe, transportin dhe procedurat doganore. 
Tabela 4.4:Pengesat në import 

 Llojet e pengesave % 
Tatimet në kufi 42.4 
Transporti dhe procedurat doganore 30.3 
Menyrat e pagesës 24.9 
Të tjera 2.3 
Gjithsej  100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tatimet në kufi (përfshirë këtu 10% doganën dhe 15% tatimin në shitje) janë theksuar prej pjesës 
më të madhe të ndërmarrjeve (42.4%) si pengesa më e madhe në import. 
Transporti dhe procedurat doganore janë theksuar si problem nga 30.3% e përgjigjeve në 
mostër, duke ju referuar problemeve dhe vështirësive gjatë blerjes, transportit të pajisjeve dhe 
lendës së parë, që  ka të bëj me vonesat dhe pritjet e gjata në kufi, komptletimin e procedurave 
doganore dhe kohëve të fundit edhe me mbylljen e kufirit nga ana e Maqedonisë si rezultat i 
konfliktit atje. Aktualisht përparsitë transportuese ju kanë dhënë vendeve fqinje sidomos 
Maqedonisë, ndërkaq transportuesit Kosovar ende nuk janë të lejuar të transpotojnë mallrat e 
tyre sepse tabelat e regjistrimit të automjeteve të tyre ende nuk janë pranuar nga vendet e 
ndryshme fqinje të Kosovës. 
 
Mënyra e pagesës përherë ka qenë dhe mbetet si pengesë për aktivitetin e ndërmarrjeve që 
merren me import. Pjesën më të madhe të transakcioneve NVM-të Kosovare i kryejnë me para 
të gatshme. Kjo formë jo vetëm që është e pa favorshme për aktivitetin e përditshëm të 
ndërmarrjeve, por edhe  është formë jo e sigurtë për shkak të rrezikut që paraqet bartja 
personale  e parave të gatshme. Sidoqoftë, intensiteti i kësaj pengese vjen duke u zvogëluar si 
rezultat i sendërtimit të sistemit bankar në Kosovë i cili  është në fazën fillestare dhe po bënë 
hapa të rendësishëm për të qenë në fuksion të NVM-ve.   
 
Ekziston edhe një grup i pengesave tjera me pjesëmarrje të vogël të cilat më së shumti kanë të 
bëjnë me mungesën e dokumetacionit personal (pasaportës).        
 
Edhe pse numri i ndërmarrjeve që merren me eksport është i vogël, pengesat lidhur me 
eksportin e produkteve kanë diçka të përbashkët me ato të importit si: mungesa e 
dokumentacionit personal vonesa e të cilave është një tjetër realitet unik i hapësirës Kosovare, 
dhe pengesat në mënyrën e pagesave që lidhen me mosfunksionimin e sistemit bankar.  
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Grafiku 9: Pengesat në eksport (%) 
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Por këtu, intensitet relativisht të madh ka edhe sigurimi i çertifikatës mbi origjinën e mallit, 
problem ky i cili është zgjedhur pas autorizimit të Odës Ekonomike që ta lëshojë këtë çertifikatë 
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ORIENTIMET ZHVILLIMORE 

Një pjesë e konsiderueshme e ndërmarrjeve të anketuara i’u qasen në mënyra të ndryshme 
zhvillimit në të ardhmen, përfshirë këtu produktet dhe shërbimet e reja, investimet shtesë, 
ngritjen e numrit të të punësuarëve dhe duke u përfshirë në aktivitete afariste tërsisht të reja. Sa 
i përket planeve për zhvillimin e ardhshëm 49% e ndërmarrjeve mendojnë të qëndrojnë në 
biznesin e tanishëm. Pjesa tjetër prej 40% deklarohet se do të hyjë edhe në një degë të re, përveç 
asaj ekzistuese.  Një përqindje e vogël prej 5% deklarohen se do të hyjnë komplet në një biznes 
të ri. Vetëm 6% e të anketuarve kanë theksuar se nuk kanë vendosur lidhur me orientimin e tyre 
në të ardhmen. 
 
Tabela 5.1: Aktiviteti ekonomik në të ardhmen 

Emërtimi % 
Vazhdimi i afarizmit ekzistues 48.7 
Fillimi i afarizmit të ri 5.0 
Të dyjat 40.0 
Nuk kam vendosur ende 6.3 
Gjithsej 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela më poshtë ofron krahasimin e synimeve për aktivitete të reja afariste sipas madhësis së 
ndërmarrjes. 
 
Tabela 5.2: aktivetetet afariste të planifikuara në të ardhmen  sipas madhësisë së ndërmarrjeve (%) 

 Emërtimi Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Vazhdimi i afarizmit ekzistues 52.4 43.5 46.7 48.7 
Fillimi i afarizmit të ri 6.5 2.6 6.7 5.0 
Të dyjat 32.9 50.4 40.0 40.0 
Nuk jam përcaktuar ende 8.2 3.5 6.7 6.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Prej këtu mund të shohim se një pjesë e rëndësishme e ndërmarrjeve të të gjitha madhësive, 
planifikojnë, së paku në një masë, të përfshihen në aktivitete të reja afariste. Në të vërtet 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë shprehur relativisht interesim më të madh (53% e 
ndërmajreve të vogla, 46% e ndërmarrjeve të mesme) që të përfshihen në aktivitete të reja 
afariste ose ti zgjërojnë ato ekzistuese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profili, rrethina institucionale dhe konkurruese e NVM-ve në Kosovë                         Instituti  RIINVEST  

 
55

Tabela 5.3 Sektori i planifikimit të aktiviteteve të reja afariste 

Sektori i planifikimit
të aktiviteteve të reja  % 
Prodhimi 68.0 
Tregtia 7.4 
Turizmi dhe hoteleria 3.5 
Ndërtimtaria 2.7 
Transporti 1.8 
Shërbimet 2.0 
Bujqësia 2.8 
Të tjera 11.8 
Gjithsej 100 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Nga tabela mund të vërehet se prej ndërmarrjeve që pretendojnë të përfshihen në aktivitete të 
reja afariste, rreth 2/3 e tyre do të përfshihen në aktivitete prodhuese (veqanërisht në agro 
industri dhe sektorin e materialit ndërtimorë). Duke qenë se ndërmarrjet prodhuese 
përfaqësojnë 32% në mostrën e përgjithshme ky pretendim për tu përfshirë në prodhim është 
shumë domethënës. 
 
Në kuadër të planeve për të ardhmen, një pjesë e rëndësishme e ndërmarrjeve të anketuara 
presin zhvillimin e produkteve të reja, blerjen e  pajisjeve dhe makinerive të reja dhe rritjen e 
numrit të punëtorëve. Tabela e mëposhtme tregon qëllimin sipas treguesve agregat dhe 
madhësis së ndërmarrjeve 
 
Tabela 5.4: planet në të ardhmen (%) 

Ndërmarrjet 
Emërtimi 

Mikro Të vogla Të mesme 
Gjithsej 

Zhvillimi i produteve dhe shërbimeve të reja  75 84 67 78 
Investimi në pajisje  61 77 80 68 
Rikostruktimi i ndërtesave   45 49 67 48 
Makineri dhe pajisje 71 86 80 77 
Teknologjia informatike 67 71 47 68 
Rritja e numrit të punëtorëve 76 83 80 79 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 
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INVESTIMET DHE FINANCIMI 

Evidencat nga e gjithë bota tregojnë se qasja në financim është një problem kyç me të cilin 
ballafaqohet sektori privat si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në vendet në zhvillim, e 
veçanarisht sektori i NVM-ve 10.  Është një gjë e zakonshme se ndërmarrjet në zhvillimin e tyre 
nuk kanë mundësi t’i financojnë mundësitë e tyre për biznes nga burimet vetanake 11. 
 
Në rastin e Kosovës ky problem paraqitet në intenzitet më të lartë për shkak të mungesës së 
burimeve të jashtme financiare si dhë për shkak të mungesës së një qasje të kordinuar për 
financimin e iniciativave private. Kjo gjë konkludohet nga kapitulli “pengesat për afarizëm” ku 
mungesa e burimeve të jashtme të financimit zë vendin e tretë në kuadër të problemeve me një 
shkallë të intenzitetit 61 12. 

Investimet në vitin 2000 

Shumica e ndërmarrjeve të anketuara (77%) raportuan se kanë pas aktivitete investuse pas 
luftës. Ky është tregues premtues për zhvillimin e ardhshëm, megjithëse kur të analizohet më 
thellë shuma e mjeteve të investuara për një ndërmarrje dhe burimi i atyre mjeteve dalin në pah 
shumë probleme për sa i përket përkrahjes së aktiviteteve investuese të ndërmarrjeve private.  

 
Megjithëse kanë kalur afër dy vite nga përfundimi i luftës, megjithatë ende nuk janë evituar 
psojat e shkatrrimeve fizike që ka sjellë ajo.  Kjo mund të konkludohet nga ajo se 29% të 
investimeve janë bërë për këtë qëllim, pastaj pjesa tjetër e investimeve prej 20% për zgjërimin e 
kapaciteteve dhe një pjesë prej 43% për të dyja qëllimet. Nga aspekti i shumave, ndërmarrjet e 
vogla kanë qenë investitorët më të mëdhenjë, edhe pse ato përfaqësojnë 38% e mostrës së 
përgjithshme, derisa të gjitha ndërmarrjet e mesme kanë pasur aktivitete investuese në vitin e 
2000   
 
Tabela 6.1: investimet sipas madhësis së ndërmarrjes 

Madhësia 
Shuma e 

investimeve në 
vitin 2000 

Shpërndarja e 
shumës së 

investimeve 

Numri i ndërmarrjeve 
që kanë investuar në 

vitin 2000 

% e ndërmarrjeve që 
kanë investuar në 

vitin 2000 

Pjesëmarrja 
në punësim 

Mikro 14125500 28.6% 119 51.5 19% 
Të vogla 25807000 52.2% 97 42.0 55% 
Të mesme 9460000 19.2% 15 6.5 26% 
Gjithsej 49392500 100.0 231 100.0 13 100% 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
 
 
                                                 
10 Barriers to Doing Business in Montenegro; Center for Entrepreneurship and Economic Development (CEED), 
Podgorica, 2000 
11 Alternative Methods in Micro-Financing; Laslo Kallay, Institute for Small Business Development, Hungary 
12 Këtu është bërë vlerësimi i pengesave për afarizëm me intenzitet prej 1-100, ku 100 është pengesë shumë  madhe 
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Në vitin 2000 ndërmarrjet investimin më të madh e kanë bërë në tregti, duke marrë pjesë me 
54.4% në vlerën e përgjithshme të investimeve. Afër 66% e ndërmarrjeve i kanë orientuar 
investimet në sektorin e shërbimeve, dhe kjo është më ultë për 10% se pjesëmarrja e investimeve 
në sektorët tjerë. 
 
Tabela 6.2: Investimet sipas sektorëve  

Sektori 
Shuma e 

investimeve 
në vitin 2000 

Shpërndarja e 
shumës së 

investimeve 

Numri i ndërmarrjeve 
që kanë investuar në 

vitin 2000 

% e ndërmarrjeve 
që kanë investuar 

në vitin 2000 
Prodhimi 17677000 35.8% 76 79.2 
Tregtia 26865000 54.4% 130 78.3 
Shërbimet 4850500 9.8% 25 65.8 
Gjithsej 49392500 100.0% 231 77.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Shuma e përgjithshme e investimeve e 231 ndërmarrjeve të anketuara që kanë investuar ka qenë më 
shumë se 49 milion marka. Nga kjo mesatarja e investimeve për ndërmarrje është 164642 DM. Në tabelën 
në vijim është e treguar shuma e investimeve sipas madhësis së ndërmarrjes. Sa i përket shumës së 
investimeve, dominojnë investimet në mes 50,000-100,000 , pothuajse ¾ e investimeve janë bërë në 
intervalin ndërmjet 20.000-500,000 DM. 
 
Tabela 6.3 : Nevojat për investime sipas grup shumave 

          Shuma 
Numri i

ndërmarrjeve % 

Deri në 10,000 11 4.8 
10,000 – 20,000 13 5.6 
20,000 – 50,000 40 17.3 
50,000 – 100,000 54 23.4 
100,000 – 200,000 39 16.9 
200,000 – 500,000 37 16.0 
500,000 – 1,000,000 10 4.3 
Më shumëse 1,000,000 8 3.5 
n. a. 19 8.2 
Gjithsej 231 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Burimet e kapitalit të investuar 

Shumica e kapitalit të investuar ka qenë e financuar nga burimet vetjake (77%)18. Një pjesë e 
konsiderueshme e shumës së kapitalit është siguruar nga familja ose miqtë. Këto janë burime 
tradicionale të kapitalit për ndërmarrjet e vogla në tërë botën, ndërsa në Kosovë ato kanë 
pjesëmarrje të lartë (94%). Roli i institucioneve kreditore duket së është shumë modest në 
financimin e ndërmarrjeve të anketuara.  
 

                                                 
18 Hulumtimi që është realizuar në Malin e Zi tregon se 62% e ndërmarrjeve të anketuara, investimet i kanë bërë nga 
burimet vetjake. 
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Tabela 6.4: Burimet e kapitalit të investuar (%) 

Llojet e burimeve të kapitalit % 
Me mjete tuaja 77.1 
Hua nga familja ose miqtë  16.8 
Me kredi nga bota e jashtme 2.4 
Me kredi bankare të vendit 2.4 
Mjete pa kthim nga donatorët e jashtëm (OJQ) 1.4 
 Gjithsej 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Hulumtimet e kryera në vendet tjera tregojnë rezultate të njejta, që do të thotë që proporcioni i 
kapitalit të huazuar prej anëtarëve të familjes ose shokëve është e lartë. Kur janë pyetur se a 
kanë pranuar ndojnë kredi, 26% e ndërmarrjeve janë përgjigjur pozitivisht19. Burimet e kredive 
janë treguar në tabelat e më poshtme. 
 
Tabela 6.5 burimet dhe sasia e kredive 

Burimi  
Numri i 

ndërmajreve % Shuma % 
Shokët 35 57.4 7,197,000 70.8 
Bankat  12 19.7 2,670,000 26.3 
OJQ-ët 4 6.6 300,000 3.0 
p.p  10 16.4 0 0.0 
 Gjithsej 61 100.0 10,167,000 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Mjetet e siguruara prej shokëve kanë qenë burime të kredive për 57% të ndërmarrjeve dhe 
përfaqësojnë 71 % të shumës së përgjithshme të kapitalit të huazuar. Vetëm 20 % e rasteve janë 
kredi të huazuara prej bankës gjë që përfaqëson 26% fondeve të pëprgjithshme të huazuara.20 

Planet investive dhe kërkesat për kredi 

Nevojat për investime në sektorin privat janë të prezentuara në tabelën vijuese. Është me 
rendësi te ceket se 90% e ndërmarrjeve të anketuara kanë shfaqur nevojën për kredi në mënyrë 
që ti përmbushin planet e tyre. Derisa investimet e bëra në vitin 2000 në mes 50,000-100,000 
kanë pjesëmarjen më të madhe, po ashtu ka plane  për investime në një shkallë më të madhe, 
duke përfshirë shuma në mes 200,000-500,00 DM 
  
Tabela 6.6 shuma e investimeve aktuale dhe atyre të kërkuara 

Emërtimi Investimet aktuale Investimet e planifikuara
Investimet e përgjitjshme  49,392,500 168,658,000 

    Mesatarja për një ndërmarrje 164,642 562,000 
Moda 50,000 – 100,000 200,000-500,000 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

                                                 
19 Siç mund të shihet, 231 nga 300 ndërmarrje të anketuara kanë pasur aktivitete investuese pas luftës. 
20 Në atë kohë kanë qenë 4 banka dhe 15 institucione financiare jo-bankare të cilat funksiononin në Kosovë.  
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Prej tabelës më lartë mund të shihen dallimet në mes investimeve të planifikuara dhe atyre 
aktuale, si nga aspekti i shumave ashtu edhe ai i mesatares. 
 
Tabela 6.7 investimet e planifikuara sipas shumës 

Shuma në DM %  
                           Deri 
në 10,000 1.3 
10,000 – 20,000  2.3 
20,000 – 50,000 10.0 
500,00 – 100,000 16.3 
100,000 – 200,000 14.7 
200,000 – 500,000 26.7 
500,000 – 1,000,000 12.3 
mbi  1,000,000 9.3 
p.p 7.0 
Gjithsej 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Në shumën e investimeve sipas sektorëve vërehet se një pjesëmarrje më e lartë e investimeve të 
planifikuara në sektorin e tregtisë edhe atë të prodhimit 
 
Tabela 6.8 investimet e planifikuara sipas sektorit 

Sektori Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej   %
Industria (prodhimi) 2,970,000 43,593,000 8,300,000 54,863,000 32.5 
Ndërtimtaria 2,150,000 4,100,000 600,000 6,850,000 4.1 
Bujqësia 325,000 500,000  825,000 0.5 
Tregtia 26,705,000 54,140,000 17,000,000 97,845,000 58.0 
Transporti 4,270,000 570,000  4,840,000 2.9 
Hoteleria dhe turizmi 1,350,000 200,000  1,550,000 0.9 
Agjensitë turistike 1,265,000 20,000 500,000 1,785,000 1.1 
Shërbimet 100,000   100,000 0.1 
Gjithsej  39,135,000 103,123,000 26,400,000 168,658,000 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

  
Analizat e mëtejme të kërkesës për kredi tregojnë, se mesatarja e kërkesës për  kredi për një 
ndërmarrje është më e madhe në prodhim, madje dy herë më e madhe se në sektorin e 
shërbimeve. Kërkesa për kredi për një të punësuar është pak më e lartë në sektorin e 
shërbimeve. Në anën tjetër nese e krahasojmë këkresën për kredi me kapitalin fiks, atëherë 
shohim se ndërmarrjet në sektorin e shërbimeve janë shumë më ambicioze, ndërsa ndërmarrjet 
në sektorin e prodhimit kanë kërkesa më modeste. 
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Tabela 6.9: Kërkesa për kredi sipas numrit të ndërmarrjeve, punëtorëve, dhe vëllimit të kapitalit fiks 
sipas sektorëve 

Sektori Kërkesa 
për kredi 

Kërkesat për 
kredi/ndërmarrjet 

Kërkesa për 
kredi/puntorët 

 

Kërkesat për 
kredi/ kaptali fiks 

Prodhimi 41,169,000 428,843 21,331 0.37 
Tregtia 56,265,000 338,945 32,674 0.67 
Shërbimet 6,875,000 180,921 26,341 0.80 
Gjithsej 104,309,000 948,709 80,346 0.52 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Konkluzionet më lartë janë të prezentuara nga një këndvështrim tjetër në tabelën e më poshtme 
 
Tabela 6.10: Shpërndarja e ndërmarrjeve, puntorët, kapitali fiks dhe kërkesa për kredit sipas sektorit (%) 

 Ndërmarrjet  Puntorët Kapitali fiks Kërkesa për kredi 
Prodhimi 32.0 49.3 54.4 39.5 
Tregtia 55.3 44.0 41.3 53.9 
Shërbimet 12.7 6.7 4.2 6.6 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 6.11 tregon dallimet sipas regjionit në kërkesat për kredi. Ndërmarrjet në Prishtinë dhe 
Mitrovicë shfaqin një mesatare më të madhe të kërkesës për kredi, derisa ndërmarrjet në 
Gjakovë dhe Prizren shfaqin një kërkesë mesatare më të vogël në krahasim me mesataren e 
mostrës. Megjithatë, mesatarja e kërkesës për kredi për një të punësuar është shumë më e 
madhe në Mitrovicë se në të gjithë regjionet tjera dhe më e vogla në Prizren. Mesetarja e 
kërkesës për kredi në krahasim me kapitalin fiks është më e larta në Gjilan, Mitrovicë, dhe 
Ferizaj. Mesatarja e kërkesës për kredi sipas puntorëve dhe kapitalit fiks është shumë e ultë në 
Pejë.      
 
Tabela 6.11: Shpërndarja e ndërmarrjeve, punëtorët, kapitalit fiks dhe kërkesa për kredi sipas regjionit 

Regjioni 
Kërkesa 
për kredi 

Kërkesat për 
kredi/ndërmarrjet 

Kërkesa për 
kredi/puntorët 

 

Kërkesat për kredi/ 
kapitali fiks 

Prishtina 35300000 477027 29173 0.49 
Prizreni  10650000 217346 15943 0.62 
Peja 15485000 316020 21995 0.27 
Ferizaji  9460000 350370 27905 0.76 
Gjakova 5920000 179393 24163 0.52 
Gjilani  14984000 394315 28926 0.92 
Mitrovica 12510000 417000 54628 0.78 
Gjithsej  104309000 2351471 202733 0.52 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Konkluzionet e mëparshme mund të shihen nga një këndvështrim tjetër në tabelën që vijon. 
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Tabela 6.12: Shpërndarja e ndërmarrjeve, numri i punëtorëve, shuma e kapitalit fiks dhe kërkesat për 
kredi sipas regjionit (%) 

Regjioni Ndërmarrjet Puntorët  Kapitali fiks Kërkesa për kredi 
Prishtina 24.7 30.9 35.4 33.8 
Prizren  16.3 17.1 8.5 10.2 
Peja 16.3 18.0 28.3 14.8 
Ferizaj  9.0 8.7 6.2 9.1 
Gjakova 11.0 6.3 5.6 5.7 
Gjilan  12.7 13.2 8.1 14.4 
Mitrovica 10.0 5.9 7.9 12.0 
Gjithsej  100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Dy  tabelat pasuese krahasojnë kërkesën për kredi sipas madhësis së ndërmarrjes. Jo befasisht 
mikro ndërmarrjet kanë kërkesa më të vogla për kredi (ato përfaqësojnë më shumë se gjysmën e 
ndërmarrjeve në mostër por vetëm ¼ në kërkesën e përgjithshme për kredi). Megjithatë ato 
kanë kërkesë më të lart kreditore për një të punësuar dhe për kapital fiks, si duket për shkak të 
vëllimit të vogël të kapitalit fiks. Duhet të shtojmë se megjithatë nuk është reale të presim që 
ndonjë ndërmarrje të marrë kredi në vlerë më të madhe se 80% e vlerës së kapitalit fiks. 
 
 Tabela 6.13: Shpërndarja e ndërmarrjeve, numri i punëtorëve, shuma e kapitalit fiks dhe kërkesat për 
kredi sipas madhësisë së ndërmarrjeve  

Ndërmarrje
t 

Kërkesa 
për kredi 

Kërkesat për 
kredi/ndërmarrjet 

Kërkesa për 
kredi/puntorët 

 

Kërkesat për kredi/ 
kapitali fiks 

Mikro 26975000 158676.5 37053.6 0.82 
Të vogla 64509000 560947.8 30018.1 0.53 
Të mesme 12825000 855000.0 12379.3 0.27 
Gjithsej 104,309,000 347,696.7 26657.0 0.52 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 6.14: Shpërndarja e ndërmarrjeve, numri i punëtorëve, shuma e kapitalit fiks dhe kërkesat për 
kredi sipas madhësisë së ndërmarrjeve (%) 

 Numri i 
ndërmarrjeve 

Numri i 
puntorëve 

Kapital
i fiks 

Kërkesa 
për kredi 

Mikro 56.7 18.6 16.4 25.9 
Të vogla 38.3 54.9 59.8 61.8 
Të mesme 5.0 26.5 23.8 12.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela e më poshtme ofron një ndarje të kërkesës së përgjithshme kreditore, për sektor sipas 
intervalit. Përafërsishtë 94% e të gjithë ndërmarrjeve të përfshira në mostër raportuan kërkesa 
për kredi më të mëdha se 100,000 DM. Kërkesa kreditore në të gjithë sektorët është e lartë; mbi 
90% e të gjithë ndërmarrjeve në sektorin e prodhimit dhe mbi 80% e ndërmarrjeve tregtare kanë 
shfaqur nevojën për kredi mbi 200,000 DM. 
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Tabela 6.15: Shpërndarja e kërkesës për kredi sipas sektorëve  

 Prodhimi % Tregtia % Sherbimet % Gjithsej % 
<10,000 0 0.0 25000 0.0 35000 0.5 60000 0.1 
10,001 – 20,000 0 0.0 20000 0.0 20000 0.3 40000 0.0 
20,001 – 50,000 500000 1.2 660000 1.2 220000 3.2 1380000 1.3 
50,001 – 100,000 730000 1.8 3350000 6.0 620000 9.0 4700000 4.5 
100,001 – 200,000 1800000 4.4 4835000 8.6 1000000 14.5 7635000 7.3 
200,001 – 500,000 15089000 36.7 17525000 31.1 1480000 21.5 34094000 32.7 
500,001 – 1,000,000 11450000 27.8 13050000 23.2 3500000 50.9 28000000 26.8 
>1,000,000 11600000 28.2 16800000 29.9 0 0.0 28400000 27.2 
Gjithsej 41690000 100.0 56265000 100.0 6875000 100.0 104309000 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Kushtet e kreditimit 

Në tabelën e mëposhtme janë të prezentuara normat e kamatës për kredi të preferuara nga 
ndërmarrësit. Nuk është për tu habitur se shumica e ndërmarrjeve të anketuara preferojnë kredi 
me normë më të vogël të kamatës se që janë normat aktuale në tregun kreditor, të cilat janë diku 
në mes 15-20% në vit. 
 
Tabela 6.16: Norma e dëshiruar e kamatës (vjetore) 

  
Numri i 

ndërmarrjeve % 
Më pak se10% 238 87.5 
10 – 15% 32 11.8 
15 – 20% 2 0.7 
Mbi  20% 0 0.0 
 Gjithsej  272 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela më poshtë tregon një preferencë më të lart për kredi afatgjate. Afër 90% e ndërmarrjeve 
preferojnë që periudha e kthimit të kredive të jetë më e gjatë së paku për një vit, 70% preferojnë 
periudhën e rikthimit për së paku 2 vite, dhe 40% më e gjatë se 3 vjet. Këto trende janë të 
ngjashme në të gjithë sektorët, veçanërisht në sektorin e prodhimit dhe tregtisë, me më pak 
shpërndarje në sektorin e shërbimeve. Ndonëse ishte një ndër opcionet askush nga ndërmarrjet 
në mostër nuk preferon periudhën e kthimit të kredisë më të shkurtër se 3 muaj.  
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Tabela 6.17: Koha e preferuar për kthimin e kredisë 

Afati  Prodhimi Tergtia Shërbimet Gjithsej 
< 3muaj 0.0 0.0 0.0 0.0 
3-6muaj 1.1 2.0 0.0 1.5 
6-12muaj 6.7 8.6 15.6 8.8 
1-2 vite 14.6 19.7 28.1 19.0 
2-3 vite 38.2 27.0 15.6 29.3 
> 3 vite 39.3 42.8 40.6 41.4 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Kur të anketuarit janë pyetur lidhur me kushtet e kreditimit shumica prej tyre janë përgjigjur se 
këto janë të favorshme. Si duket kjo rezulton nga fakti se në shumicën e rasteve, kreditë janë 
siguruar nga anëtarët e familjes dhe miqtë (57%), ndërsa  vetëm 20 % kanë përfituar nga kredit 
bankare. 
 
Tabela 6.18: Si kanë qenë kushtet  e kredisë  

Opcionet 
Numri i 

ndërmajreve % 
Favorshme  44 72.1 
Jo të favorshme  7 11.5 
p.p 10 16.4 
Gjithsej 61 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Në kuadër të kredive të shfrytëzuara, 56.3% kanë qenë në formë të granteve (pa normë të 
kamatës), ndërsa 39.6% e kredive kanë qenë me normë të kamatës mbi 20%. Vetëm 21 
ndërmarrje kanë raportuar për shfrytëzimin e kredisë me normë të kamatës prej 10% (gjysma e 
tyre) dhe gjysma tjetër ka paguar normën e kamatës prej 10 –20%. 
Në kuadër të disa ndërmarrjeve që kanë marrur kredi, 75% e tyre kanë deklaruar se periudha e 
kthimit të kredisë ka qenë 1 vit ose më shumë.  
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INFORMATIZIMI DHE PROMOVIMI I NDËRMARRJES 

Niveli i teknologjisë informatike 

 
Paisjet kompjuterike si dhe zhillimi i sistemeve informative në NVM-të në Kosovë janë 
përafërësisht në nivel të njejtë krahasuar me vitin e kaluar. 
Megjithatë, disa ndryshime mund të vërehen. 
           
Tabela 7.1. A keni kompjuter? (%) 

 1997 1999 2000 
Po 66.0 55.0 75.7 
Jo 34.0 45.0 24.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Përafërsisht 75% të ndërmarrjeve kanë kompjuter, që është përqindja më e lartë që nga startimi 
me anketime në vitin 1997, dhe rritje shumë e rëndësishme pas vitit 1999. 
Kjo e dhënë është përafërsisht e njejtë me mesataren e vendeve të tjera në regjion (Në Mal të Zi 
kjo përqindje është 67%)21 
 
  Tabela 7.2 : Numri i kompjuterëve në ndërmarrjet e anketuara sipas viteve (%) 

Numri i 
kompjuterëve 

1997 1999 2000 

1 61.6 61.2 54.2 
2 23.2 20.6 23.8 
3-5 12.1 13.3 14.5 
6-10 2.0 3.6 5.7 
>10 1.0 1.2 1.8 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Nga tabela e mësipërme, ne gjithashtu mund të shohim një zhvillim teknologjik përmes rritjes 
së përdorimit të kompjuterëve për ndërmarrje. Sipas anketës së vitit 2000 rreth 20% e 
ndërmarrjeve kanë pasur së paku 3 kompjuterë. Pjesëmarrja e kompjuterëve në afarizmin e 
ndërmarrjeve është rritur vazhdimisht gjatë viteve në vijim (18.1% në 1999, 15.1% në 1997). 
 
 
 
 
 
                                                 
21 ‘Barriers for doing business in Montenegro’ – Report, 76. Raport nga anketimi i 469 ndërmarrjeve private, 
Podgoricë, 2000.  
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Shfrytëzimi i kompjuterëve sipas madhësisë së ndërmarrjeve 

Dy nga tabelat e mëposhtme shprehin nivelin e përdorimit të kompjuterëve sipas 
madhësisë së ndërmarrjeve. 
 
 Tabela 7.4: Shfrytëzimi i kompjuterëve sipas madhësisë së ndërmarrjes (%) 

Madhësia e ndërmarrjes Po Jo Gjithsej 
Mikro 63.5 36.5 100.0 
Të vogla 90.4 9.60 100.0 
Të mesme  100.0 0.0 100.0 
Mostra e përgjithshme 75.7 24.3 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela 7.4: Numri i kompjuterëve të shfytëzuar  sipas madhësisë së ndërmarrjes (%) 

Madhësia e ndërmarrjes 1  2 >2 Gjithsej 
Mikro 73.1 18.5 8.3 100.0 
Të vogla 42.3 30.8 26.9 100.0 
Të mesme  0.0 13.3 86.7 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Vërehet një ndërlidhjen direkte mes madhësisë së ndërmarrjes dhe shfrytëzimit të 
kompjuterëve, me përdorim më të madh në ndërmarrjet  e mesme të anketuara. Ne 
gjithashtu shohim  një intenzitet të madh të shfrytëzimit të kompjuterëve në ndërmarrje 
të mesme, 100% prej tyre kanë së paku 2 kompjuter, në krahasim me 58 % të e 
ndërmarrjeve të vogla dhe rreth ¼ e mikrondërmarrjeve të cilat së paku kanë dy 
kompjuterë. 
 
Tabela 7.5: Planet pë blerjen e kompjuterëve për vite (%) 

 1997 1999 2000 
Po 62.0. 78.0 78.0 
Jo 23.0 17.7 20.0 
P/p 15.0 4.3 2.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Nga tabela shohim një interesim të vazhdushëm në të ardhmen për paisje kompjuterike, 78% e 
të anketuarëve planifikojnë të blejnë kompjuterë. Interesimi më i madh në blerjen e 
kompjuterëve vjen nga të anketuarit që nuk kanë kompjuter aktulisht (89% e këtijë grupi të 
ndërmarrjeve të anketuara tregojnë se ata planifikojnë të blejnë nga një). Ndonëse shfrytëzimi i 
kompjuterëve për qëllime specifike është brengosës, shfrytëzimi më i madh deri tani ka qenë 
për mbajtjen e evidencës financiare. Megjithatë, në vitin 2000 është rritur shfrytëzimi i 
kompjuterëve për kërkime të tregut, planifikim/marrje te vendimive dhe kontroll të kualitetit, 
të cilat së bashku përfaqësojnë 32%  të shfrytëzimit të përgjithshëm të kompjuterëve. 
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Tabela 7.6: Shfrytëzimi i kompjuterëve sipas viteve të vështruara (%) 

Pershkrimi 1997 1999 2000 
Evidencë financiare 57.3 58.8 51.7 
Shtypja/përpunimi  teksteve 26.6 17.1 12.9 
Kërkimet e tregut 9.0 8.2 12.4 
Planifikimi/marrja e vendimeve 7.1 7.8 13.1 
Kontrolli i cilësisë - 4.7 6.2 
Të tjera - 3.5 3.7 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Shfrytëzimi i internetit/Web faqeve 
 
 Tabela 7.7: Qasja në internet ose rrjet lokal sipas madhësisë së ndërmarrjeve 
 

Madhësia e ndërmarrjes Interneti Rrjeti lokal Të  kombinuara 
Mikro 12.4 4.1 16.5 
Të vogla 27.8 3.5 31.4 
Të mesme 66.7 0.6 67.3 
Gjithsej 21.0 8.2 29.2 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Shfrytëzimi i internetit deri diku është i kufizuar. Sipas rezultateve nga anketimi i 
ndërmarrjeve, 21% prej tyre kanë pasur qasje ne internet, me një rritje prej 8.2% të qasjes së tyre 
në rrjet lokal. Qasja në internet është në korelacion pozitiv me madhësinë e ndërmarrjes. 
Anketimi i ndërmarrjeve mikro tregon një shkallë shumë më të ultë të qasjes në internet. Tabela 
e ndërmarrjeve të anketuara tregon një qasje më të ultë në internet të ndërmarrjeve tregtare se 
sa e sektorëve të tjerë. Zhvillimi i ultë sistemeve digjitale të komunikimit në Kosovë si dhe 
kryerja e transakcioneve përmes rrjetit me siguri tregon këtë nivel të ultë të shfrytëzimit. Kjo 
ëshë e verifikuar me faktin se asnjë nga firmat e anketuara nuk ka faqe të internetit. 
 
 Tabela 7.8: Qasja në internet sipas sektorëve   

Sektorët Qasja në internet 
Tregtia 18.1 
Prodhimi 24.0 
Shërbimet 26.3 
Mostra e përgjithshme 21.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 
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INFORMIMI 

 
Me sa shihet nga tabela e mëposhtme, është evidente një paknaqësi në ndërmarrjet e anketuara 
sa i përket informimit dhe komunikimit me UNMIK-un. 
 
Tabela 7.9: Sa jeni të informuar rreth rregulloreve të UNMIK-ut – sipas madhësisë së ndërmarrjeve (%). 

 Mjaft Pak Aspak Gjithsej 
Mikro 19.4 60.0 20.6 100.0 
Të vogla 20.4 66.4 13.3 100.0 
Të mesme 33.3 53.3 13.3 100.0 
Gjithsej 20.5 62.1 17.4 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 Tabela 7.10: Sa jeni të informuar rreth rregulloreve të UNMIK-ut – sipas sektorëve(%) 

 Mjaft Pak Aspak Gjithsej 
Prodhuese 13.5 69.8 16.7 100.0 
Tregti 25.0 56.7 18.3 100.0 
Sherbime 18.4 65.8 15.8 100.0 
Gjithsej 20.5 62.1 17.4 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 Tabela 7.11: Sa jeni të informuar rreth rregulloreve të UNMIK-ut – sipas lokacionit (%) 

 Mjaft Pak Aspak Gjithsej 
Prishtina 27.0 60.8 12.2 100.0 
Prizreni 22.4 55.1 22.4 100.0 
Peja 16.3 63.3 20.4 100.0 
Ferizaj 19.2 65.4 15.4 100.0 
Gjakova 21.9 50.5 28.1 100.0 
Gjilani 18.4 68.4 13.2 100.0 
Mitrovica 10.0 76.7 13.3 100.0 
Gjithsej 20.5 62.1 17.4 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabelat e mësipërme ofrojnë më shumë detaje. Fillimisht dhe në përgjithësi, ne shohim se 20.5 % 
të ndërmarrjeve të anketuara deklarojnë se janë të informuara në mënyrë adekuate për 
rregulloret e UNMIK-ut, kurse 80% kanë deklaruar se janë të informuar vetëm pak ose aspak. 
Përderisa diferencat sa i përket madhësisë së ndërmarrjeve dhe sektorëve nuk janë të 
rendësishëme, ne mund të shohim informim pak më shumë adekuat të UNMIK-ut në 
ndërrmarrjet në Prishtinë dhe një nivel më pak adekuat të informimit në Mitrovicë dhe 
Gjakovë. 
 
Si arsye në këtë informim joadekuat, 1/6 e ndërmarrjeve të përfshira në mostër janë prgjegjur: 
2/3 tregojnë mungesën e ndonjë reviste publike, derisa pjesa tjetër 1/3 mungesen e qasjes në 
marrjen e vendimeve. 
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Tabela 7.12: Burimet e informatave rreth rregulloreve të UNMIK-ut 

Burimet  Po Jo Gjithsej 
Shoqtat afariste, odat ekonomike 40.2 59.8 100.0 
Mediat 72.2 27.8 100.0 
Gazeta zyrtare 21.0 79.0 100.0 
Kolegët 79.9 20.1 100.0 
Seminaret 24.5 75.5 100.0 
Inspektorët 37.8 62.2 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Burimet e informimit mbi rregulloret e UNMIK-ut ndryshojnë. Burimi më i rendësishëm për 
ndërmarrjet e anketuara, në një rang më të gjërë duken të jenë kolegët dhe mediat, me shoqatat 
afariste/odat në poziten e tretë, por ky burim është shfrytëzuar nga vetëm 40% të ndërmarrjeve. 
Burime më pak të rendësishme të informatave janë gazeta zyrtare dhe perms seminareve. Të 
këto dy burime janë të shfrytëzuara nga më pak se ¼ e ndërmarrjeve. 
 
Një krahasim shumë i dobishëm për burimet e informimit të UNMIK-ut është ai sipas 
regjioneve. Në tabelën e mëposhtme mund të vërehen diferenca sipas regjioneve për çdo burim 
të informacioneve të shfrytëzuara. Duke krahasuar mbështetjen në media sipas regjioneve, p.sh 
ne mund të vërejmë një mbështetje më të madhe në media në Gjilan, Prishtinë dhe Ferizaj, me 
një mbështetje më të vogël se mesatarja e mbështetjes në media në Prizren, Gjakovë dhe 
Mitrovicë. Me respekt në shoqatat/odat, mund të vërejmë një mbështetje relativisht më të madh 
në Ferizaj dhe besimin më të ultë në këtë burim në Mitrovicë, pa ndonjë ndryshim të madh 
sipas regjioneve. Ndërmarrjet në Ferizaj dhe Mitrovicë më shumë mbësheten në informimin nga 
inspektorët mbi rregullativat e UNMIK-ut, ndërsa ato në Prizren më pak. Mbështetja në media 
është më e lartë në Prishtinë dhe më e ultë në Ferizaj dhe në përgjithësi përgjithësi më e ultë në 
vendet përrreth kufirit. 
 
Tabela 7.13: Burimet e informative rreth rregulloreve të UNMIk-ut sipas regjioneve (%) 

 
Shoqatat 

afariste/odat Mediat 
Gazeta 
zyrtare Kolegët 

 
Seminarët 

 
Inspektorët 

Prishtina 41.9 82.4 32.4 82.4 23.9 41.1 
Prizreni 42.9 50.0 11.9 71.4 10.0 14.3 
Peja 36.1 78.9 18.9 89.2 20.0 33.3 
Ferizaji 50.0 80.8 7.7 73.1 53.8 38.5 
Gjakova 42.4 57.6 21.2 66.7 21.2 27.3 
Gjilani 36.7 86.7 26.7 94.4 13.3 66.7 
Mitrovica 30.0 63.3 13.3 76.7 40.0 50.0 
Gjithsej 40.2 72.2 21.0 79.9 24.5 37.8 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 
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Përfaqësimi i komunitetit të biznesit në mediat publike 

 
Ndërmarrjet e anketuara nuk mendojnë se Komuniteti i Biznesit është i përfaqësuar në mënyrë 
adekuate në mediat publike pasi që pjesa dërmuese e tyre (86.5%)  konsiderojnë se nuk ekziston 
një përfaqësim dekuat. 
 
Duke u bazuar në nevojën e madhe për një revistë profesionale për ekonomi dhe biznes, një 
përqindje e lartë e mostrës (94.9%) shprehin nevojën për një revistë të tillë, me 64.3% përgjigjje “ 
po, shumë” 
 
Tabela 7.14:Nevoja për një revistë profesionale për ekonomi dhe biznes – sipas regjioneve (%)  

Regjioni Po, shumë Po
Prishtina 63.0 34.2 
Prizreni 47.9 41.7 
Peja 56.3 33.3 
Ferizaji 88.9 11.1 
Gjakova 78.1 18.8 
Gjilani 83.8 16.2 
Mitrovica 44.8 48.3 
Gjithsej 64.3 30.6 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Në ndërmarrjet e anketuara në Ferizaj dhe Gjilan ne mund të vërejmë një nevojë të madhe për 
një revistë siç është kjo, me një zbehje të kësaj nevoje (por prap të rendësishme) në  Mitrovicë 
dhe në Prizren. Ky është një rezultat interesant, që tregon për shfrytëzimin relativisht të vogël  
të mjeteve të ndryshme të komunikimit në Prizren për momentin. 

Promocioni 

Rezultatete e anketës tregojnë se 62% e ndërmarrjeve të anketuara e shfrytëzojnë 
reklamimin në media rregullisht ose nganjëherë. 
 
Tabela 7.15:Shfrytëzimi i reklamës në media sipas madhësisë së ndërmarrjes (%) 

   Jo   Po-Rregullisht   Po – Nganjëherë  Gjithsej 
Mikro 54.1 35.9 10.0 100.0 
Të vogla 18.3 60.0 21.7 100.0 
Të mesme 20.0 66.7 13.3 100.0 
Gjithsej 38.7 46.7 14.7 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Nëse i krahasojmë ndërmarrjet sipas madhësisë, ne mund të vërejmë se ndërmarrjet e vogla dhe 
të mesme më shumë preferojnë të shfrytëzojnë reklamimin në media se sa mikrondërmarrjet. 
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Ndërkohë, nese analizojmë shfrytëzimin e mediave sipas sektorëve, ne shohim se ndërmarrjet 
prodhuese dhe shërbyese janë proporcionalisht shfrytëzues të mëdhenj të reklames në media 
sesa ndërmarrjet e anketuara tregtare. Gjithsej 70% e ndërmarrjeve prodhuese shfrytëzon 
reklamimin në media, krahasuar me 63% të ndërmarrjeve shërbyese dhe 56% të ndërmrrjeve 
tregtare. 
 
Table 7.16: Shfrytëzimi i reklamimit në media sipas sektorëve (%) 

 Jo Po – Rregullisht Po – nganjëherë Gjithsej 
Prodhimi 30.2 53.1 16.7 100.0 
Tregtia 44.0 41.6 14.5 100.0 
Shërbimet 36.8 52.6 10.5 100.0 
Gjithsej 38.7 46.7 14.7 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Sa i përket mediave të caktuara, ndërmarrjet e anketuara më shumë preferojnë ti shfrytëzojnë 
gazetat/revistat (nga 52.6% të anketuarëve), megjithatë ky medium është shfrytëzuar edhe më 
tepër në vitet 1997 dhe 1999. Televizioni është shfrytëzuar nga 30% e ndërmarrjeve. 
 
Tabela  7.16: Llojet e mediave të shfrytëzuara për reklamim (%) 

Mediat % 
Gazetat/revistat 52.6 
Telezioni 29.7 
Posta 1.1 
Të tjera 9.4 
TV satelitor 7.1 
Gjithsej  100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 
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ÇËSHTJET E POLITIKËS EKONOMIKE PËR NDËRMARRJET: 
PRIVATIZIMI DHE POLITIKA FISKALE 

Privatizimi 

Transformimi i ndërmarrjeve shoqërore po bëhet një çështje shumë me rendësi për 
Kosovën. Si iniciativë të vaçantë, Riinvesti ka bërë një hulumtim me 192 ndërmarrje 
shoqërore, ka prezentuar dhe botuar rezultatet në gjuhën Shqipe dhe Angleze në 
kuartalin e pare të vitit 2001. Çështja e privatizimit ështe përfshirë në anketën e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me qëllim që të hulumtohet mandimi komunitetit 
të biznesit privat, gatishmëria e tyre që të marrin pjesë në procesin e privaizimit dhe 
vërejtjet e tyre për metodat më efektive të privatizimit. Kjo është realizuar në një 
ambient ku privatizimi nuk ka filluar të aplikohet në siç është rasti me shtetet tjera në 
tranzicion. 
 
Grafiku i mëposhtëm pasqyron mendimin shumë pozitiv të ndërmarrjeve private ndaj 
privatizimit. 
 
Grafiku 10: Cili është mendimi juaj mbi transformimin e ndërmarrjeve  shoqërore? 
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Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Ne shohim se një përqindje e lartë e mostres (rreth 78%) është në favor të privatizimit të 
menjehershëm. Ky nivel i përkrahjes ka ardhur duke pasur parasysysh se Kosova e pasluftës 
ishte i vetmi vend në regjion ku procesi i privatizimit nuk kishte startuar. 
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Table 8.1: Qëndrimet ndaj transformimit të pronës, sipas sektorëve (%) 

 
Sektori 

Duhet të 
konsolidohen 

si NSH  

Duhet të 
privatizohen  

menjëherë 

Duhet të 
komercializohen ose 

të jepen me qëra Gjithsej 
Prodhimi  2.1 80.9 17.0 100.0 
Tregtia 6.6 77.7 15.7 100.0 
Shërbimet 2.6 73.7 23.7 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Ne mund të shohim një përkahje të fortë për privatizim të menjëhershëm në të gjithë sektorët 
(mbi ¾ e ndërmarrjeve të anketuara), e sidomos te ndërmarrjet prodhuese. Ndërkaq, përkrahja 
për komercializimin është e vogël në të gjithë sektorët. 
 
 
Ne gjithashtu mund të shohim se 2/3 e ndërmarrjeve të anketuara si tërsi janë të gatshme të 
marrin pjesë në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga tabela e mëposhte 
shihet se 40% e të anketuarëve do të merrnin pjesë në privatizim përmes blerjes së aksioneve, 
20.8% do të merrnin pjesë përmes lizingut/marrjes me qëra, dhe 14.1%do ta kishin blerë tërë 
ndërmarrjen. Ky nivel i interesimit në blerjen e aksioneve është i ngjashëm në të gjithë sektorët 
kryesor. 
 
Tabela 8.1: Mënyrat e pjesëmarrjes në privatizim, sipas sektorëve  (%) 

 Prodhimi Tregtia Shërbimet 
Mostra e 

përgjithshme 
Blerja e akcioneve 39.5 41.9 46.2 41.6 
Lizingu dhe qiradhënia 21.0 22.3 11.5 20.8 
Blerja e tërsishme e ndërmarrjeve 18.5 12.8 7.7 14.1 
Të painteresuar 8.6 6.8 15.4 8.2 
Nuk kanë mundësi 12.3 16.2 19.2 15.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 8.2: Mënyrat e pjesëmarrjes në privatizim, sipas regjioneve (%) 

 
Blerja e 

aksioneve 
Marrje 

me qëra 
Blerja e tërsishme 

e ndërmarrjes 
Të 

painteresuar 
Nuk kanë 
mundësi Gjithsej 

Prishtina 40.6 21.7 21.7 2.9 13.0 100.0 
Prizreni 32.6 27.9 14.0 7.0 18.6 100.0 
Peja 44.4 16.7 16.7 13.9 8.3 100.0 
Ferizaji 38.5 23.1 7.7 11.5 19.2 100.0 
Gjakova 57.7 11.5 3.8 7.7 19.2 100.0 
Gjilani 56.7 23.3 6.7 6.7 6.7 100.0 
Mitrovica 25.0 17.9 14.3 14.3 28.6 100.0 
Mostra e 
përgjithëshme  41.6 20.8 14.1 8.2 15.3 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 
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Nga anketimi i ndërmarrjeve mund të shohim një interesim më të madh në blerjen e 
akcioneve nga ndërmarrjet në Gjakovë dhe Gjilan, ndërsa blerja e aksioneve është më 
pak e preferueshme në Mitrovicë dhe Prizren.  
 
Megjithatë, rreth 30% të ndërmarrjeve të anketuara në Mitrovicë (dy herë më shumë se 
sa  mesatarja e mostrës së përgjithshme) dëshmon për pamundësinë e pjesëmarrjes së 
tyre në procesin e privatizimit. Ndërmarrjet në Prizren shfaqin interesim relativisht më 
të lartë në lizing ose marrje me qëra, përderisa ndërmarrjet në Gjkovë tregojnë më pak 
interseim për këtë formë të pjesëmarrjes (ndoshta për arsye se Gjakova është i vetmi 
qytet në Kosovë në të cilin privatizimi është aplikuar deri diku). Ndërmarrjet  e 
anketuara në Prishtinë tregojnë interesimin më të madh për blerjen e tërsishme të 
ndërmarrjeve. 

Politika Fiskale22 

Hulumtimi ishte i fokusuar në analizën e ndikimit të politikës tatimore në aktivitetet e 
ndërmarrjeve private. Tabela tregon se mbi 60% të ndërmarrjeve të anketuara, tatimin në shitje 
dhe  akcizen e konsiderojnë gjithashtu “të larta” ose të papërballueshme, ndërsa doganat  
konsiderohen “të larta” ose “të papërballueshme” nga 50% e të anketuarëve. Ndërmarrjet e 
konsiderojnë më të mundshëm dhe “të pranueshëm” tatimin e paragjykuar dhe tatimin në 
shërbime. 
 
Tabela  8.3: Tatimet dhe doganat në Kosovë janë: 

Përshkrimi Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Tatimi në shitje 37.4 48.6 13.9 100.0 
Akciza 34.5 49.0 16.5 100.0 
Doganat  48.2 41.4 10.4 100.0 
Tatimi në shërbime 57.1 33.7 9.2 100.0 
Tatimi i paragjykuar 56.1 25.4 18.6 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Varësisht nga veprimtaria, të anketuarit kanë opinione të ndryshme në lidhje me llojet e 
tatimeve..   
 
Tabela   8.4: Mendimim i ndërmarrësve privat për tatimin në shitje, sipas sektorëve (%) 

Sektori  Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Prodhimi 23.6 52.8 23.6 100.0 
Tregtia 43.1 47.5 9.4 100.0 
Shërbimet 45.5 42.4 12.1 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
                                                 
22 Për më shumë rreth analizës së politikës tatimore, shih publikimin  “Disa çështje kyçe në ndërtimin dhe zbatimin 
e politikës fiskale në Kosovë”, 2001. 
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Tabela 8.5:  Mendimi i ndërmarrësve privat  për akcizat, sipas sektorëve (%) 

Sektori Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Prodhimi 25.0 54.2 20.8 100.0 
Tregtia 41.4 44.1 14.5 100.0 
Shërbimet 22.6 61.3 16.1 100.0 

Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 8.6: Mendimi i ndërmarrësve privat për doganat, sipas  sektorëve (%) 

Sektori Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Prodhimi 49.4 36.5 14.1 100.0 
Tregtia 45.6 45.0 9.4 100.0 
Shërbimet 57.1 37.1 5.7 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 8.7: Mendimi i ndërmarrësve privat  për tatimin në shërbime, sipas sektorëve (%) 

Sektori Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Prodhimi 52.6 36.8 10.5 100.0 
Tregtia 57.0 32.9 10.1 100.0 
Shërbimet 66.7 30.6 2.8 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabela  8.8: Mendimi i ndërmarrësve privat  për tatimin e paragjykuar (%) 

Sektori Të  pranueshme Të larta Të  papërballueshme Gjithsej 
Prodhimi 53.0 27.7 19.3 100.0 
Tregtia 55.6 24.4 20.0 100.0 
Shërbimet 64.9 24.3 10.8 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Në përgjithësi, prodhuesit e konsiderojnë si ngarkesë të rendë nivelin e tanishëm të tatimeve se 
sa sektorët e tregtisë dhe shërbimeve. Në veçanti, ¾ e prodhuesve të anketuar e kanë 
konsideruar tatimin në shitje dhe akcizën “të lartë” ose  “të papërballueshme”. Ndërmarrjet 
tregtare duket se nuk e dallojnë ndonjë tatim të veqantë si ngarkesë më të theksuar se sa tatimet 
tjera, ndoshta janë të preokupuar rreth tatimit në shitje dhe akcizës. 
 
Ndërmarrjet shërbyese duken të kenë probleme më të mëdha me normën e akcizës se sa me  
tatimet tjera. Rezultatet tregojnë se ngarkesa tatimore e prodhuesve mund të jetë sinjal për 
qeverinë  me rastin e reformave mbi politikën fiskale, duke pasur parasysh ndryshimet që janë 
duke u bërë në favor të ndërmarrjeve prodhuese nga sektorët tjerë.  
 
Dy tabelat vijuese sugjerojnë një gadishmëri diçka më të kufizuar për ta paguar tatimin, 14.8% 
të ndërmarrjeve shprehin “gadishmëri të lartë” për të paguar tatimin pa ndonjë ndryshim të 
dukshëm sipas sektorëve. 
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Tabela 8.9 Gadishmëria për ta paguar  tatimin (%) 

 Përshkrimi   % 
Gadishmëri e lartë 14.8 
Gadishmëri 
mesatare 64.8 
Gadishmëri e ultë 20.5 
Gjithsej 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabla 8.10: Gadishmëria për të paguar tatimin,  sipas sektorëve(%) 

Sektori Gadishmëri e 
lartë 

Gadishmëri 
mesatare 

Gadishmëri e 
ultë Gjithsej 

Prodhimi 16.0 63.8 20.2 100.0 
Tregtia 14.5 65.1 20.5 100.0 
Shërbimet 13.2 65.8 21.1 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Hulumtimi tregon se ndërmarrjet të cilat kanë investuar pas luftës kanë gadishmëri diçka më të 
lartë për ti përmbushur obligimet tatimore, në krahasim me ato ndërmarrje që nuk kanë 
investuar. Ndërmarrjet me qarkullim mesatar më të madh mujor poashtu tregojnë gadishmëri më 
të lartë për të pagur tatimin se sa ndërmarrjet me qarkullim mujor më të vogël. 
 
Arsyet kryesore për mospagesen e tatimeve janë prezentuar në vijim. 
 
Tabela 8.11: Arsyet kryesore për mospagesën e tatimeve 

Përshkrimi     % 
Sepse të tjerët nuk paguajnë 28.6 
Mungesa e kontrollit të duhur 26.8 
Mungesa e traditës për të paguar  tatimin  24.3 
Tatimet e larta 20.4 
Gjithsej 100.0 

Burimi: Të dhënat e anketimit të Riinvestit 
 
Nga ¾ e ndërmarrjeve të anketuara të cilat janë përgjigjur në këtë pyetje shihen arsye të 
ndryshme të mospageses së tatimit. Arsyeja kryesore për mospagimin e tatimit është vetë 
norma tatimore. Theks i veçantë duket të jetë funksionimi i sistemit tatimor si tërësi duke 
përfshirë ndjenjen e tretmanit të pabarabartë ndërmjet bizneseve kur është në pyetje 
përmbueshja e obligimeve tatimore, duke pasur parasysh përparësitë konkurruese të 
ndërmarrjee që nuk paguajnë tatime. Poashtu në lidhje me këtë, janë më shumë se ¼ e të 
anketuarëve të cilët e theksojnë mungesën e ligjit dhe makanizmave të kontrollit për mbledhjen 
e tatimit, dhe përqindja më e lartë (28.6%)  që i referohet faktit që të tjerët nuk paguajnë, si 
arsyetim ndaj shmangies së tatimit apo pagimin e pjesërishëm të tij. Pavarësisht nga tradita, 
rezultatet duket të japin sinjal të qartë qeverisë në lidhje me qendrimet dhe sjelljet që janë duke 
e përcjellur sistemin tatimor në fuqi i cili cilësohet si jo i barabartë dhe i pa kompletuar. 
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Posaqërisht ndërmarrjet e mesme kanë mendim negativ rreth doganave. Ndërmarrjet e mesme 
më shumë e konsiderojnë akcizen si shumë të lartë ose të pa përballueshme. Kjo është e vaçantë 
sidomos për sektorin e bujqësisë, ndërtimtarisë dhe ndërmarrjet e industrisë grafike. Lidhur me 
lehtësirat tatimore, nuk është për tu befasuar që shumica e ndërmarrjeve të anketuara 
dëshirojnë norma të ulta doganore për sektorë të veçantë. Ato poashtu shprehin një përkrahje të 
fortë për norma të diferencuara tatimore, në veçanti për doganat. 
 
  Tabela 8.12: Lineare ose të diferencuara? (%) 

 Lineare Të diferencuara Gjithsej 
Doganat 14.7 85.3 100.0 
Tatimi në shitje  27.4 72.6 100.0 
Tatimi në shërbime 34.0 66.0 100.0 
Tatimi i paragjykuar 33.0 67.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Më konkretisht, 94.2% të ndërmarrjeve shprehin përkrahje për zbatimin e normave të 
diferencura tatimore për lendë të para, të përcjellur me 92.5% të ndërmarrjeve të cilat 
mbështesinë zbatimin e  normave të diferencuara tatimore në paisje, dhe përafërsisht 
85% për paisje bujqësore e gjithashtu lendë te parë për prodhimin e mallrave për 
eksport. 

Tatimet e reja 

Ekziston një gadishmëri e konsiderueshme në mesin e ndërmarrjeve private për 
pagimin e tatimeve të reja.  Në lidhje me TVSH-në, përafërsisht ¾ e ndërmarrjeve thonë 
se TVSH-ja gjithashtu është plotësisht ose pjesërisht e pranueshme (përkatësisht 41% 
dhe 34%), derisa 25% e tyre mendojnë se nuk ka kushte për aplikimin e tij. TVSH-ja 
është mbështetur si e pranueshme më shumë nga ndërmarrjet e agroindustrisë (50%), 
ndërmarrjet e përfshira në aftësime profesionale (50%), dhe ndërmarrjet metalo-
përpunuese (40%). Një përkrahje më e vogël në lidhje me TVSH-në vjen nga 
ndërmarrjet bujqësore, prej të cilave 60% konsiderojnë se nuk ka kushte për aplikimin e 
tij. 

Tatimi në fitim është konsideruar si tërësisht ose pjsërisht i pranueshëm nga 85.8% e të 
gjitha ndërmarrjeve të anketuara (50.7% tërësisht e pranojnë, 35.1% pjesërisht). Tatimi 
në fitim është konsideruar plotësisht i pranueshëm nga 73% dhe pjesërisht i 
pranueshëm nga 23% e ndërmarrjeve në sektorin e industrisë kimike; plotësisht i 
pranueshëm nga 40% dhe pjesërisht i pranueshëm nga 60% e ndërmarrjeve të 
industriesë grafike; ndërsa në ndërmarrjet e sektorit të tregtisë plotësisht është i 
pranueshëm nga 54% dhe pjesërisht i pranueshëm nga 31% e ndërmarrjeve. Ky lloj i 
tatimit ka më pak përkrahje nga industria e tekstilit dhe e lëkurës, ku 30% të 
ndërmarrjeve konsiderojnë se nuk ka kushte për apikimin e tij. 

Tatimi në të ardhura është konsideruar deri diku më i ultë (por ende i lartë) nga të 
anketuarit, dhe cilësohet si tërësisht (40.6%) ose pjesërisht i pranueshëm (31.8%). 
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ANËTARËSIMI NË SHOQATAT AFARISTE 

Më pak se gjysma e të anketuarëve (49%) kanë deklaruar se janë anëtarë të shoqatave 
afariste. Anëtarësimi kryesisht është përqendruar në Odën Ekonomike të Kosovës (56% 
nga to janë përgjegjur pozitivisht), të përcjellur me 30% të anëtarësuar në shoqata 
afariste regjionale dhe ato komunale. 
  
Tabelal 9.1: Anëstarësimi në shoqata afariste (%) 

Lloji i shoqatës % 
 Oda Ekonomike e Kosovës 56.0 
 Shoqatat afariste regjionale dhe komunale 30.0 
 Shoqata afaristëve të Kosovës 11.0 
 Shoqatat e jashtme 3.0 
 Gjithsej  100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Tabelat në vijim pasqyrojnë krahasimin e anëtrësisë sipas madhësisë së ndërmarrjeve. 
 
Tabela 9.2:Anëtarësimi në  shoqata afariste sipas madhësisisë së ndërmarrjeve (%) 

Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Po 60.9 39.5 20.0 50.7 
Jo 39.1 60.5 80.0 49.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela  9.3: Klasifikimi i anëtarësisë në shoqata të ndryshme sipas madhësisë së ndrmarrjeve (%) 

Oda ekonomike
Shoqata 

regjionale/komunale 
Pjesëmarrja në mostrën 

e përgjithshme 
Mikro 32.6 54.0 56.7 
Të vogla 54.7 44.0 38.3 
Të mesme 12.6 2.0 5.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Table 9.4: Anëtarësimi në shoqata afariste  sipas madhësisië së ndërmarrjeve (%) 

Mikro Të vogla Të mesme Gjithsej 
Oda ekonomike 18.2 45.2 80.0 31.7 
Shoqata e afaristëve të 
Kosovës 5.3 7.8 6.7 6.3 
Shoqatat regjionale 15.9 19.1 6.7 16.7 
Shoqatat e jashtme 1.2 1.7 6.7 1.7 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Këtu duket se ekziston një korelacion i drejtpërdrejtë mes anëtarësisë dhe madhësisë së 
ndërmarrjes, ku shumica e ndërmarrjeve të mesme (80%) janë antarë të shoqatave, 
kurse mikrondërmarrjet më pak (39%). Anëtarësimi në Odën Ekonomike të Kosovës ka 
mundësi të përbëhet nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa mikrondërmarrjet 
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kanë gjasë më shumë të bëhen anëtarë të shoqatave afariste regjionale/komunale. 
Shikuar nga këndi tjetër, 20% të mikrondërmarrjeve janë antarë të Odës Ekonomike të 
Kosovës, ndërsa 45% e ndërmarrrjeve të vogla dhe 80% e ndërmarrjeve të mesme po 
ashtu janë anëtarë të Odës Ekonomike të Kosovës. 
 
Tabela 9.5: Anëtarësimi në s hoqata afariste sipas sektorëve (%)  

 Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
Jo 39.6 57.0 51.4 50.7 
Po 60.4 43.0 48.6 49.3 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

 
Tabela 9.6:  Anëtarësimi në shoqata afariste sipas sektorëve (%) 

Lloji i shoqatës  Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
Oda Ekonomike 42.7 28.3 18.4 31.7 
Shoqatat Afariste në Kosovë 6.3 7.8 0.0 6.3 
Shoqatat Regjionale 19.8 11.4 31.6 16.7 
Shoqatate jashtme 1.0 2.4 0.0 1.7 
Burimi: Të dhënat e anketimit të Riinvestit 
 
Sipas sektorëve, duke u bazuar në mostër vërehet se, ndërmarrjet prodhuese kanë më shumë 
gjasa të jenë antarë të shoqatave afariste (60.4%) pastaj ndërmarrjet trgtare me më pak gjasë 
(43%).  Pothuaj se 43% e të gjitha ndërmarrjeve prodhuese të anketuara janë  antarë të Odës 
Ekonomike; krahasuar me 28.3% të ndërmarrjeve të anketuara tregtare dhe vetëm 18.4% të 
ndërmarrjeve shërbyese. 
 
Tabla 9.7: Anëtarësimi në shoqata afariste sipas regjioneve (%) 

Regjioni Po Jo 
Prizreni 62.5 37.5 
Peja 57.1 42.9 
Ferizaji 55.6 44.4 
Gjakova 48.5 51.5 
Prishtina 46.6 53.4 
Gjilani 42.1 57.9 
Mitrovica 26.7 73.3 
Gjithsej mostra  49.0 51.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Sipas regjionit ne shohim një ndryshim të rendësishëm. Ndërmarrjet nga regjioni i   Prizrenit 
duket të kenë gjasë më të madhe që t’iu përkasin shoqatave afariste, ndërsa ndërmarrjet në 
Prishtinë me gjasë më të vogël. Ajo që bie në sy këtu është një normë shumë e ultë e anëtarësisë 
së ndërmarrjeve në Mitrovicë se gjetiu. 
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Lloji i anëtarësisë 

 
Sa i përket anëtarësisë, rezultatet e anketës tregojnë se shumica e ndërmarrjeve (70.4%) kanë 
deklaruar se anëtarësimi në Odën Ekonomike dhe shoqata tjera duhet të jetë në baza vullnetare. 
Një përqindje e vogël e NVM-ve (29%) mendojnë se anëtarësimi duhet të jetë i obliguar. 
Preferenca për anëtrësim vullnetar ishte më e madhja te mikrondërmarrjet dhe ndërmarrjet e 
vogla. 
 
 Tabela 9.8 Lloji i preferuar i anëtarësimit (%) 

I obligueshëm Vullnetar Gjithsej 
Mikro 27.3 72.7 100.0 
Të vogla 27.8 72.2 100.0 
Të mesme 66.7 33.3 100.0 
Gjithsej 29.6 70.4 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Gjithsej 79.1% të ndërmarrjeve mendojnë se komuniteti i biznesit në Kosovë nuk është i 
organizuar mirë. 
 
Tabela 9.9: Përparësitë e anëtarësimit (%) 

Asistenca profesionale (consulting) 35.3 
Informimi 30.7 
Advokimi/lobimi 20.7 
Përmirësimi i nivelit të arsimimit 13.3 
Gjithsej  100.0 
Burimi: Të dhënat e anketimit të Riinvestit 
 
Të anketuarit theksojnë një përparësi të anëtarësimit, e cila i referohet ndihmës profesionale siç 
është konsaltingu (35.3%) dhe informimi (30.7%). Advokimi shihet si përparësi e anëtarësimit 
në 1/5 e rasteve. 
 
Nga klasikimi sipas madhësisë se ndërmarrjeve, ne mund të shohim se ndërmarrjet e mesme e 
preferojnë më shumë asistencën pofesionale (69%) si shërbim se sa ndërmarrjet e  vogla (40%) 
dhe mikrondërmarrjet (32%). Informimi shihet si përparësi për  anarësim nga një pjesë pak më e 
madhe e mikrondërmarrjeve (35%) se sa kategoritë tjera të madhësisë së ndërmarrjes. 
Advokimi/lobimi konsiderohet si përparësi e anëtarësimit kryesisht nga ndërmarrjet e mesme 
(27%) ndonëse diferencat janë minimale. 
 
Sipas sektorëve, asistenca profesionale konsiderohet si përparësi e anëtarësisë më 
shumë nga prodhuesit (45%) se sa nga ndërmarrjet e sktorëve tjerë, ndërsa informimi si 
shërbim është pranuar njësoj. Poashtu advokimit/lobimit i jipet përparësi pak më 
shumë nga prodhuesit (27%) 
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METODOLOGJIA 

Anketa është realizuar në atë mënyrë që anketuesit kanë qenë të obliguar t’i kontaktojnë 
dhe intervistojnë njerëzit kyç në secilën ndërmarrje, me fjalë tjera ata të cilët kanë 
njohuri më të gjëra rreth ndërmarrjes dhe aktivitetve afariste të tyre. Këtu është 
paraqitur tabela e cila tregon poziten e punës së të anketuarëve. 
 
Tabela 10.1: Pozita e të anketuarëve  

Funksioni i të 
anketuarëve 

Numri i të  
anketuarëve % 

Drejtor 218 72.7 
Pronar 65 21.7 
Zëvedës drejtor 7 2.3 
Menaxher i shitjes 4 1.3 
Të tjerë 6 2.0 
Gjithsej  300 100.0 
Burimi: Të dhënat  nga anketa e  Riinvestit 

Është me rendësi të ceket ajo se në disa raste drejtor të ndërmarrjeve ishin edhe pronarët. 
Sikurse mostra, struktura e pyetësorit është shfrytëzuar si bazë nga anketa e parë në vitin 1997. 
Sidoqoftë, janë shtuar disa pyetje, duke mbajtur edhe disa pytje të vjetra për vlerësimin e 
trendeve të treguesëve kryesorë të ndërmarrjeve. 
 
Kështu që, një numër i pyetjeve shtesë që i është bashkangjitur pytësorit të fundit, ka ndikuar 
që ky pyetësor të ndryshojë për 50% nga pyetësori i parë. Prandaj, derisa në anketën e 
mëparëshme (e realizuar pas luftës), çështje shumë e rendësishme ishte dëmtimi nga lufta dhe 
preokupimi i ndërmarrësve private për rifillimin e aktiviteteve afariste, në këtë anketë 
vëmendja është prqendruar kryesisht në çështjet më rendësi për situatën e tanishme. Prandaj, 
veç pyetjeve kryesore sa i përket profilit të NVM-ve, qarkullimit, të punësuarit  dhe 
kualifikimet e tyre, struktura e moshës, satusi legal i ndërmarrjes, kapitali fiks, asortimenti i 
produkteve, janë përfshirë edhe shumë pyetje detale në lidhje me: 
 

• Pengesat për zhvillimin e biznesit; 
• Kushtet e kredisë; 
• Mendimi i ndërmarrësve privat lidhur me transformimin e ndërmarrjeve shoqërore; 
• Anëtarësimi në shoqata afariste; 
• Politika fiskale.  
 

Vëmendje e vaçantë i është kushtuar politikës fiskale, me pyetjet lidhur me strukturën e 
tarifave, gadishmërinë e Kosovarëve të pagujanë tatimet, dhe mendimi i tyre rreth aplikimit të 
tatimeve të reja në vitin 2001. 
 
Pas disa përmirësimeve të bëra në pyetësor, një grup prej 30 studentëve të vitit të tretë dhe të 
katërtë të studimeve të Fakultetit Ekonomik kanë qenë të angazhuar ta realizojnë anketën. Para 
se anketimi të fillojë për dy ditë studentët janë trajnuar lidhur me përmbajtjen e pytësorit, 
metodologjisë hulumtuese dhe teknikës intervistuese. Tranjnimi është realizuar nga personeli i 
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Riinvestit, konsultanti nga Fakulteti i Filizofisë, z. Nait Vernezi (iu ka adresuar aspekteve socio-
psikologjike të anketës) dhe z.Malcoolm Toland, projekt menagjer i CIPE-s në Kosovë, i cili 
prezentojë përvojën e tij nga anketimi i NVM-ve në vendet tjera. 
 
Puna në terren dhe mbledhja e të dhënave ka filluar në mes të nëntorit 2000. Gjithashtu në atë 
kohë është ndërmarr kontrolli i aktiviteteve në terren që konsistonte në vizita kthyese të mbi 3% 
të firmave të anketuara dhe kontrolli logjik i përgjigjeve të regjistruara. 
 
Në fund të çdo dite nga procesi i anketimit, anketuesit sjellnin prapa pytësorët e plotësuar, dhe 
pas rishikimit të tyre, është konkluduar se të dhënat e mbledhura janë të gatshme të futen në 
kompjuter. Pasi të dhënat ishin të futura në kompjuter, përpunimi i të dhënave kryesore ka 
filluar dhe ka vazhduar në mesin e janarit, 2001. Procesimi i të dhënave plotësuese dhe specifike 
është ndërmarrë dhe është përqendruar në sektorët e veprimtarive, madhësisë së ndërmrrjeve 
dhe veçorive të tjera. Disa të dhëna janë përpunuar dhe shfrytëzuar për përgatitjen e raporteve  
tjera në kuadër të aktiviteteve të Riinvestit. Pastaj ka filluar faza e analizave dhe interpretimit të 
rezultateve, dhe përgatija e raportit nga ekipi i projektit i angazhuar në këtë drejtim që nga 
fillimi. Pastaj drafti i raportit iu është dorëzuar për diskutim Bordit Këshilldhënës të Riinvestit. 
  
Instituti Riinvest ka krijuar marrëshënie të qëndrueshme me ndërmarrjet e anketuara gjatë 3 
viteve të kaluara. Prandaj nuk është e befasishme që 97% të tyre kanë shprehur dëshirë ta kenë  
një kopje të këtij raporti. 
 
 


