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FINANCIMI I ZHVILLIMIT TË NVM-ve 
 
I. REZIME 
 
(1). NVM kosovare janë duke luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës. 
Ato janë burimi kryesor i krijimit të vendeve të reja të punës dhe të gjenerimit të të  ardhurave 
dhe kanë treguar rivitalizim të shpejtë në periudhën e pasluftës. Punësimi në ndërmarrjet 
private është duke shënuar rritje dhe gjithashtu mund të vërehen ndryshime strukturore në 
kuadër të ndërmarrjeve, të cilat shprehen përmes rënies së numrit të ndërmarrjeve tregtare dhe 
rritjes së pjesëmarrjes së ndërmarrjeve prodhuese.  Gjithashtu vlerësohet se kontributi i 
bizneseve private në pjesëmarrjen e GDP-së në periudhën e pasluftës është rritur në më shumë 
se 65%.  
 
(2). Gjatë dy viteve të fundit, Administrata Ndërkombëtare, komuniteti i donatorëve dhe akterë 
të tjerë të angazhuar në rindërtimin e Kosovës, intensivisht i kanë adresuar shumë çështje lidhur 
me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në krijimin e një klime të favorshme për zhvillimin e 
NVM-ve. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve për të themeluar legjislacionin e ri dhe ndërtimin e 
institucioneve të ekonomisë së tregut si pjesë e strategjisë për rindërtimin e Kosovës, mungesa 
e tyre është akoma e theksuar  dhe ka të bëjë me hapat akoma të vegjël për mbështetjen e 
NVM-ve. Kjo përfshinë mungesën e një strategjie dhe politike nacionale për mbështetjen e 
zhvillimit të NVM-ve dhe mekanizmat tjerë implementues siç është Agjencia e NVM-ve, e cila 
do ta koordinonte mbështetjen e qeverisë për këtë sektor, duke përfshirë edhe angazhimin e 
burimeve financiare.  
 
(3). Hapat të cilët janë ndërmarrë nga Administrate Ndërkombetare për ndërtimin e një 
ekonomie tregu, perfshijnë licencimin e bankave te para dhe te disa organizatave tjera 
financiare jobankare, të cilat filluan të angazhohen në financimin dhe zhvillimine e NVM-ve. 
Aktiviteti i Micro Enterprise Bank (MEB) ishte shumë i rëndësishëm duke pasur parasysh se 
ishte banka e parë që filloi të lejojë kreditë e para në Kosovën e pasluftës dhe shënoi fillet e 
ndërtimit të sistemit të financimit të NVM-ve. Tri bankat tjera e kanë filluar veprimtarinë e tyre 
gjatë 6 muajve të parë të vitit 2001, të cilat kanë ndihmuar në krijimin e kushteve më të 
përshtatshme për financimin e NVM-ve dhe krijimin e një tregu bankar më konkurrent. 
  
(4). NVM-të në Kosovë edhe përkundër zhvillimit të vazhdueshëm, janë duke u ballafaquar me 
nje numër të barierave e të cilat kanë të bëjnë me mungesën e rrethinës ligjore, komkurrencën 
jo lojale, dhe mungesën e qasjes në burimet e financimit ekstern. Rreth 2/3 të ndërmarrjeve të 
anketuara nga ana e Riinvestit në fund të vitit 2000, jane shprehur se mungesa e qasjes në 
burime eksterne të financimit  eshte duke shkaktuar probleme serioze. 
 
(5). Është paraqitur një diferencë sinjifikante midis kërkesës dhe ofertës për kredi. Në bazë të 
anketeve të Riinvestit vlerësojmë se investimet e planifkuara për një ndërmarrje arrijnë shumën 
prej 562.000 DM, ndërsa kërkesa mesatare për kredi për ndërmarrje në shumë 347. 696 DM 
apo 61 % e investimeve të planifikuara.  Kërkesat më të mëdha për kredi vijnë nga tregtia (53.9 
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%) dhe prodhimi (39.5 %). Në periudhën 2001 – 2003 institucionet banakare dhe jobankare 
planifikojnë që të sigurojnë rreth 760.2 milionë DM për kredi dhe me mundësi që gjysma e 
këtyre mjeteve të sigurohet në vitin 2003. 
 
(6). Të kuptuarit mbi institucionet financiare si dhe opinioni i përgjithshem mbi disa 
instrumente të reja financiare  dhe mbi disa çështje bazike legale dhe elemente praktike në 
financimin e NVM-ve në Kosovë ende nuk ka arritur në nivel të kënaqshëm. Afër 90% e 
ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar në favor të kredisë me afat të kthimit më të gjatë se 
një vit, ndërsa për shumicën e bankave dhe institucioneve jobankare finaciare periudha e 
kthimit të kredisë është më e shkurtë se një vit. 
 
(7).Ndërmarrjet e anketuara kanë kerkesa të mëdha për kreditime afatgjate, në kushtet e 
efektuimit të një numri të limituar të instrumenteve financiare në tregun e Kosovës. Insrumentet 
financiare, siç janë për shembull lizingu, faktoringu dhe instrumentet  garantuese të kredive, të 
cilat janë në funksion të zhvillimit të bizneseve të vogla në vendet tjera të tranzicionit, ende nuk 
janë në veprim në ekonominë e Kosovës. 
 
 (8). Rezultatet iniciale tregojnë për një kulturë të veçantë të ndërmarrësve kosovarë për 
rikthimin e kredive të shfrytëzuara. Nëse kjo vazhdon edhe në të ardhmen, do të jetë sinjal se 
kemi të bëjmë me klientë seriozë të institucioneve financiare dhe të krijimit të një 
bashkëpunimi efektiv në mes të bankave dhe bizneseve. 
 
(9). Shpërpjestimet në rrethinën ligjore janë duke ndikuar shumë në problemet e financimit. 
Kjo ka të bëjë me: (i) mosaprovimin e rregullores mbi pengun dhe hipotekën; (ii) me mungesën 
funksionimit të regjistrimit të aseteve jo të lëvizshme, të dhëna si kolateral (te cilët sikur te 
ishin në funksionim do të krijonte lehtësi për banka për të konfirmuar nëse asetet e veëanta janë 
objekt kolaterali i ndonjë kredie tjetër); dhe, (iii) mungesën e mekanizmave implementues, 
duke përfshirë edhe një ekstra mekanizëm juridik për procedurat mbi heqjen e të drejtave për 
pasurinë e lënë si hipotekë,. 
 
(10). Kushtet e financimit të NVM-ve, në krahasim me vendet tjera fqinje dhe të tranzicionit 
janë përafërsisht të ngjashme. Bankat dhe institucionet jobankare janë duke aplikuar norma të 
interesit 12 – 18 % dhe afat të kthimit 1 – 3 vite, me lartësi maksimale të kredive deri në 
400.000 DM. Mirëpo, Kosova është vend i pasluftës, i përballur me dëme të mëdha në pronë 
(duke përfshirë edhe pronën komerciale) dhe në infrastrukturë.  Kushtet që janë duke ofruar 
bankat dhe institucionet financiare jobankare më teper u përshtaten zgjerimit të bizneseve 
ekzistuese dhe janë më pak të volitshme për krijimin e bizneseve të reja. Në Kosovë shumica e 
ndërmarrësve gjatë realizimit të investimeve në bizneset e veta janë të detyruar që një pjesë të 
kredisë ta orientojnë për mbulimin e shpenzimeve për t’u futur në rrjet të infrastrukturës 
(rryma, uji, rruga). 
 
(11). Shenjat e para tregojnë për konkurrencën në sektorin bankar. Shuma e kredive tani është 
më e lartë, norma e kamatës më e ultë, shpenzimet e shërbimeve specifike të bankave duket se 
po zvogëlohen dhe në përgjithësi këto institucione financiare vazhdojnë të krijonjë përvojë. 
Sidoqoftë, dominimi i depozitave në afate shumë të shkurtëra i bankave komerciale në të 
ardhmen e afërt krijon vështirësi për dhënien e kredive me afate më të gjata.  
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(12). Në periudhën e zhvillimit emergjent Komuniteti Ndërkombëtar mbështetjen financiare për 
ringjalljen dhe rehabilitimin e bizneseve e bente nëpërmjet sigurimit të granteve. Në këtë fazë 
të rindërtimit në mbështetjen finaciare të NVM-ve, institucionet bankare dhe jobankare janë 
duke e përdorur  instrumentin e kredisë dhe skemat e mikrokreditimit.  Në periudhën e 
ardhshme, varësisht nga dinamika e zhvillimit të tregut financiar dhe privatizimit, këto 
institucione do të aplikojnë edhe instrumenet tjera (lizingu, mekanizmi garantues, venture 
capital). 
 
(13). Kapaciteti i NVM-ve për të absorbuar kredi duket i kufizuar, kurse menaxhmenti dhe 
aftësitë tjera të firmave në përgjithësi janë të dobëta. Sidoqoftë, programet e tanishme të 
përkrahjes nga donatorët mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të sektorit të NVM-ve. 
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II. REKOMANDIMET 
 
Politika 
 

• UNMIK-u dhe qeveria e re e Kosovës të udhëheqin një strategji për zhvillimin e NVM-
ve në Kosovë, e cila do të reflektojë rolin dhe kontributin e rëndësishëm të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në ekonominë e Kosovës dhe duke përfshirë: (i) 
provizionet për mbështetjen e specializuar financiare, linjën e veçantë dhe fondin për 
kreditimin e NVM-ve, dhe (ii) qasjen e kordinuar për asistencë teknike e cila do t’i 
identifikonte të metat ndërmjet nevojave dhe aftësive të NVM-ve dhe asistencës taknike 
e cila aktualisht është duke u siguruar. Me këtë rast duhet të merret parasysh krijimi i 
një mekanizmi implementues institucional për qëllimet e kësaj strategjie. 

 
• UNMIK-u të përkrahë një rang më të gjërë të iniciativave për financimin e NVM-ve, 

duke përfshirë edhe marrëdhëniet e reja me donatorët dhe entitetet tjera, të cilat do të 
rezultonin në alternativat për financim të NVM-ve dhe reduktimin e disproporcionit 
ndërmjet kërkesës dhe ofertës për kredi. Veçanërisht, duhet të krijohet një strategji që 
ka për qëllim përmirësimin e menaxhimit të investimeve në sektorët kyç për ta lehtësuar 
barrën e rëndë të ndërmarrjeve kosovare, të cilat shpeshherë investojnë shuma të mëdha 
mjetesh në infrastrukturë, si pjesë e zhvillimit të tyre afarist. 

 
• UNMIK-u të stimulojë rritjen e konkurrencës ndërmjet bankave dhe institucioneve 

financiare jobankare, e cila mundëson përmirësimin e mëtutjeshëm të kushteve të 
kreditimit dhe financimit. Kjo duhet të përfshijë edhe licencimin e bankave tjera me 
kushte të barabarta, pjesëmarrjen e bankave në zhvillimin ekonomik dhe qasjen e tyre 
ndaj depozitave potanciale të publikut.   

 
• Të krijohen mundësi për promovimin dhe përkrahjen e aktiviteteve eksportuese, duke 

përfshirë edhe mundësinë e NVM-ve kosovare për të bashkëpunuar me partnerët e 
jashtëm përmes investimeve të përbashkëta. 

 
Korniza ligjore 
 
UNMIK-u të aprovojë rregulloret, si vijon: 
 

 Rregulloren mbi hipotekën 
 Rregulloren mbi bankrotimin  
 Rregulloren mbi kontabilitetin 

 
• Të adoptohet një  mekanizëm ekstra juridik për implementimin e hipotekës, i cili do ta 

lejonte shitjen e hipotekës nën rrethanat e caktuara dhe do të përfaqësonte një metodë 
efikase për  të drejtën për kreditorin që ta realizojë të drejtën mbi pronën në formë të 
hipotekës, në rast të mospagesës nga ana e borxhliut. 
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• Themelimi dhe fillimi nga puna i aktiviteteve mbi regjistrimin e pengut dhe hipotekës, 
dhe regjistrit zyrtar për regjistrimin e objekteve afariste. 

 
• Të adresohen problemet e nënvizuara të cilat shkaktojnë pasiguri rreth pronësisë mbi 

tokën, duke përfshirë vazhdimin e përpjekjeve për të krijuar një kadastër me qëllime të 
shumëfishta edhe komponentën juridike e cila është e lidhur me sistemin e regjistrimit 
të hipotekës.  

 
• Të adresohen të metat potenciale të kapaciteteve juridike lidhur me  emërimin dhe 

trajnimin e gjyqtarëve dhe të administratorëve për implementimin e rregullores mbi 
bankrotimin. 

 
• Defincione shtesë për produktet specifike finaciare, siç janë lizingu, faktoringu dhe 

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

 
• Rivlerësimi, në momentin e përshtatshëm, i neneve në rregulloren mbi pengun, i cili 

mund të pengojë transakcionet komerciale. 
 

• Operacionalizimi sa më i shpejtë që është i mundur përmes sigurimit të instruksioneve, 
për implementimin e rregulloreve komerciale të cilat aprovohen. 

 
• Zhvillimi i një kornize ligjore dhe rregullative në një mënyrë më transparente, duke 

përfshirë edhe mundësitë më të mëdha për pjesëmarrje të komunitetit të biznesit. 
 
Komuniteti bankar 
 

• Të edukohen bankat lidhur me rëndësinë e këmbimit të informatave mbi huamarrësit në 
mënyrë sistematike dhe të rregullt. Të promovohen përparësitë e anëtarësimit në 
Sistermit Informatik të Kosovës tek të gjitha bankat dhe institucionet tjera financiare. 

 
• Të përkrahet themelimi i Shoqatës së Bankierëve Kosovarë, më qëllim që t’i bashkojnë 

interesat e tyre duke përfshirë edhe miratimin e praktikave dhe standardeve më të mira 
për zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe të provizionit. 

 
• Synimi i informimit përmes fushatës për komunitetin bakar do të përqendrohej në 

regjistrimin e pengut. Paraqitja e suksesshme e regjistrit me një numër të vogël të 
bankave ekzistuese do ta mundësonte pranimin më të shpejtë të këtij regjistri gjatë 
kohës  së zhvillimit të tërë sistemit bankar të Kosovës. 

 
• Fillimi i një fushate informimi për bankat dhe bizneset rreth opcioneve të ndryshme të 

mundshme mbi pengun, duke përfshirë edhe inventarin si peng, i cili nuk praktikohet 
shumë.  

 
• Të bëhet promovimi i shfrytëzimit të regjistrit mbi hipotekën tek bankat, përmes 

informimit dhe edukimit. 
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• Të përkrahet më shumë këmbimi konzistent i informatave ndërmjet BPK-së dhe 

strukturave tjera qeveritare dhe joqeveritare, duke përfshirë edhe raportimin e rregullt 
nga ana e BPK-së mbi kreditë dhe rrjedhat e depozitave. 

 
Komuniteti i biznesit 
 

• Vazhdimi i trajnimit për biznes lidhur me kërkesat e reja të kontabilitetit, duke i 
përfshirë edhe bizneset (ndërmarrjet e papërfshira), të cilat nuk mbështeten në këto 
kërkesa, por që mund të gjëjnë zbatim shumë të rëndësishëm në zhvillimin e 
marrëdhënieve me institucionet finaciare. 

 
• Të realizohet një fushatë e edukimit publik për bankrotimin, si koncept i organizimit 

afarist e jo si falimentim afarist.  
 
• Shoqatat afariste të veprojnë si subjekt i informimit për anëtarët e vet rreth sektorit 

financiar bankar, mundësive për kredi dhe kushtete e tyre. 
 

• Të vazhdohet dhe të zgjerohet mbështetja dhe asistenca teknike ndërkombëtare për 
sektorin e biznesit për ndërtimin e aftësive dhe kapaciteteve. 

 
Komuniteti i donatorëve 
 

• Të merret parasysh përkrahja më e madhe e një linje kreditimi për NVM-të dhe linjave 
tjera kreditore që do të drejtoheshin për segmentet e veçanta të komunitetit të biznesit 
dhe të cilat do të përfshinin edhe aranzhmanet me banakt lokale. 

 
• Të rritet asistenca teknike për mbështetjen dhe zhvillimin e aftësive të bizneseve, duke 

përfshirë asistencë më të gjërë ragjionale. 
 

• Të bëhen hulumtime të mëtutjeshme për t’i adresuar format e ofertave potenciale për 
shërbimet e lizingut dhe faktoringut dhe programet e garancioneve për kredi në tregun 
kosovar, për të cilat nevojitet rregullativa ligjore, informimi dhe trajnimi.   
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III. HYRJE 
 
Instituti “Riinvest”, në bashkëpunim me CIPE në Uashington dhe në mbështetje të USAID-it 
është duke e realizuar Projektin “Promovimi i zhvillimit ekonomik përmes shoqërisë civile”. 
Projekti ka për qëllim që të përmirësojë politikat ekonomike dhe rrethinën e biznesit në 
Kosovë, përmes rritjes së  pjesëmarrjes së faktorit lokal (Komuniteti i biznesit, perfaqesuesit e 
shoqërisë civile dhe të grupeve të pavarura hulumtuese) në debatimin e politikave ekonomike. 
Gjer me tani, projekti ka adresuar çështjet lidhur me politikën e taksave dhe privatizimin dhe 
rezultatet janë prezentuar në dy Tryezat e Forumit Ndërkombëtar. Tematikë e tretë dhe objektiv 
i këtij raporti janë çështjet që kanë të bëjnë me financimin e NVM-ve.  
 
  
IV. QËLLIMET E RAPORTIT HULUMTUES 
 
Raporti hulumtues ka adresuar këto çështje të sistemit të financimit të NVM-ve dhe  
propozimin e rekomandimeve për të forcuar qasjen në financim. 
 
Raporti u adresohet këtyre çështjeve specifike: 
 

 Analiza e rolit dhe rëndësisë së NVM-ve në ekonomi dhe e rrethinës institucionale për 
mbështetëjen e zhvillimit të tyre,  

 Prezentimi i gjendjes së tanishme të financimit të NVM-ve dhe qasjes në burimet 
eksterne të financimit, si barierë e zhvillimit të biznesit, 

 Prezentimi i çështjeve legale dhe të rregullta, me ndikim në qasjen në financim ekstern, 
nga ana e Komunitetit të Biznesit, 

 Identifikimi i nevojave të NVM-ve për mbështetje financiare, 
 Prezentimi i aktiviteteve të bankave dhe të institucioneve financiare jobankare, që janë 

duke operuar në Kosovë, 
 Paraqitja e kapaciteteve menaxheriale të ndërmarrjeve në Kosovë dhe roli i asistencës 

teknike në forcimin e këtyre kapaciteteve, 
 Propozimi i rekomandimeve për përparimin e financimit të NVM-ve në Kosovë, 

 
 
V. AKTIVITETET E NDËRMARRA NË PËRGATITJEN E KËTIJ RAPORTI 
 
Nga ana e stafit të Riinvestit, gjat, përgatitjes së këtij raporti, janë zhvilluar këto aktivitete: 
 
(i). Shfrytëzimi i rezultateve të projekteve të tjera të Riinvestit duke përfshirë: 
 

• Aktivitete ekonomike dhe zhvillimi demokratik i Kosovës, 
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• Rindërimi i Kosovës pas luftës – Strategjia dhe politikat, 
• Anketa në 300 ndërmarrje private 1997, 1999 dhe 2000; 
• Anketa në 3500 familje dhe ekonomi familjare 
• Vlerësimi i nevojave për kredi dhe financim, anketë, Riinvest/AER/Banka Boterore 

(ii). Diskutime dhe intervista me banka të vendit, duke  inkuadruar MEB-in, Bankën e Re të 
Kosovës, Bankën Private të Biznesit dhe Bankën Ekonomike, me qellim të njoftimit me 
situatën aktuale dhe planet e tyre për aktivitetin kreditues, operacionet dhe diskutimi i 
problemeve serioze legale, i barierave me ndikim restriktiv në aktivitetin kreditues dhe 
problematika e rregulloreve të hipotekës dhe pengut. 
 
(iii). Takimet me institucione financiare jobankare, duke inkuadruar ICU, USAID, KBF dhe 
Besëlidhja Mikrofinancë, me qellim të diskutimit të kushteve të kreditimit dhe mbështetjes së 
bizneseve, të aktivitetit të tyre të ardhshëm, disiplinës së rikthimit të kredisë nga  ana e 
Komunitetit të Biznesit, participimit të tyre në Sistemin Informatik të kredisë së Kosovës dhe 
rolin e konkurrencës së sektorit financiar dhe të zhvillimit të tregut financiar për financimin 
afatgjatë të NVM-ve. 
 
(iv). Takimet me zyrtarët e ndryshëm të deparmenteve të UNMIK –ut, duke përfshirë: 
 

• Deparmentin e Tregtisë dhe Industrisë, diskutimi primar i çështjeve rregullative me 
ndikim në qasjen e bizneseve në financim dhe statusi aktual i aprovimit dhe i 
implementimit të tyre, 

• Autoriteti i Bankave dhe I Pagesave (BPK), diskutimi i ndikimit të rrethinës legale dhe 
të rregullt në aktivitetin e bankave dhe të institucioneve financiare jobankare, në 
aktivitetin kreditues të sektorit të institucioneve financiare dhe në pjesëmarrjen e 
shtyllave të UNMIK –ut në informatat ekonomike. 

• Autoriteti Qendror Fiskal (CFA), diskutimi i statusit të rregulloreve të veçanta në 
kuadër të ligjeve komerciale. 

 
(iv). Pjesëmarrja në seminare dhe në takimet tjera që kishin lidhje me tokën dhe reformën e të 
drejtave pronësore dhe zhvillimi i sistemit digjital dhe kadastral, i cili do të përmbajë edhe 
informata mbi pronën dhe patundshmëritë. 

 
(v).Disenjimi dhe administrimi i anketës së Riinvestit – Rezultatet themelore nga anketimi i 
Riinvestit me 300 NVM, i realizuar në fund të vitit 2000 janë shfrytëzuar intenzivisht në këtë 
raport. Anketimi shtesë është  disenjuar dhe administruar drejtpërdrejt me 4 banka dhe me disa  
institucione financiare jobankare.  
 
Qëllimi i realizimit të kësaj anakete ishte që të sigurohen informata kualitative mbi aktivitetet e 
tyre aktuale dhe aktivtet e planifikuara për kreditim dhe qendrimet e tyre mbi mundësitë dhe 
barierat për mbështeteje kreditore. Në anketim janë përfshirë këto institucione: 

 
Bankat: 
• MEB, 
• Banka e Re e Kosovës, 
• Banka Private e Biznesit, 
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• Banka Ekonomike 
      
 
 
 
  Institucionet financiare jobankare: 

• ICU, 
• USAID KBFF, 
• ABU/EAR;  
• FINCA,  
• Grameen Trust, 
• Mercy Corps, 
• ICMC,  
• Danish Refugee Council, 
• German Invest Fund,  
• Besëlidhja, 
• World Vision dhe  
• ADIE. 

 
 (vi). Metodologjia 
 
Në pyetësor për përgjigje janë përfshirë këto çështje: 
 

• Aktiviteti kreditor (kërkesat e  arritura dhe të aprovuara), 
• Aprovimi i kredive sipas sektoreve, 
• Arsyet themelore për mosaprovimin e kredive, 
• Struktura gjinore e kredive, 
• Kushtet për marrjen e kredive (lartësia e kredive të aprovuara, kamata, periudha e 

kthimit), 
• Dokumentet e nevojshme për aplikim dhe  
• Planet e ardhshme të institucioneve bankare dhe jobankare për kreditimin dhe 

mbështetjen financiare të NVM-ve dhe në përgjithësi të bizneseve në Kosovë. 
 

Të gjitha bankat e vendit janë përgjigjur kryesisht në të gjitha pytjet e pyetësorit. Në disa 
organizata tjera financiare përgjigjet ishin të përgjysmuara. Kjo deridiku ishte e arsyeshme 
duke pasur parasysh se ishin në fazën e parë të lejimit të kredive dhe të mbështetjes financiare 
të bizneseve apo ka raste kur disa nga këto organizata në kohë të fundit ishin licencuar për 
ushtrimin e aktivitetit të tyre.  
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VI. TRENDET DHE PERFORMANSAT E ZHVILLIMIT TË NVM-ve NË KOSOVË 

 
(A). PASQYRE E PËRGJITHSHME 

 
Situata e paraluftës 
Në rrethana të pavolitshme, në fillim të viteve të 90, zë fill procesi i formimit të ndërmarrjeve 
të para private-NVM. Dinamika më e shpejtë e regjistrimit të tyre paraqitet në periudhën 1990- 
1993. Këto entitete të bizneseve janë formuar kryesisht me resurse vetanake dhe të diasporës 
kosovare.  Themelues më të shpeshtë të këtyre ndërmarrjeve ishin punëtoret dhe ekspertët e 
përzënë nga puna nga sektori shoqëror nga ana e regjimit të Serbisë. Edhe para viti 1989 në 
Kosovë ekzistonin disa biznese private individuale në sektorë të caktuar të ekonomisë (zejtaria, 
turizmi, prodhimtaria e imët, bujqësia). Duke shfrytëzuar mundësitë e krijuara ligjore këta 
ndërmarres individualë bëjnë transformimin e veprimtarisë së tyre në ndërmarrje private. Këto 
resurse edhe pse të pamjaftuara, ishin të rëndësishme për zhvillimin e iniciativës private. Në 
prag të eskalimit të konfliktit ushtarak në Kosovë ishin të regjistruara rreth 16.500 ndërmarrje 
private, me pjesëmarrje të lartë të bizneseve të vogla dhe atyre familjare. Duke pasur parasysh 
ndikimin destruktiv të rrethinës institucionale, vlerësohet se vetëm 50 – 55 % e tyre kishin 
kontinuitet në afarizëm të rregullt. Karakteristikat e zhvillimit të këtyre ndërmarrjeve para 
luftës ishin: 
 

• Dominimi i ndërmarrjeve tregtare në strukturën e përgjithshme (mbi 65 %), 
• Mungesa e një tradite dhe kulture të biznesit në menaxhimin e kapitalit privat, 
• Mungesa e përkrahjes institucionale në financimin e zhvillimit të ndërmarrjeve private, 
• Strukturat e pazhvilluara menaxherike, mungesa e partneritetit bashkëkohor (dominim i 

lidhjeve familjare gjatë formimit të ndërmarrjeve të reja, mungesa e edukimit për 
biznes), 

• Mungesa e planeve strategjike,  e planeve të biznesit dhe e vizionit, 
• Shkallë e lartë e riskut politik dhe jokomercial në të ushtruarit e aktivitetit, 

ekonomik.(operacionet e prodhimit, investimet, kontratat mbi bashkëpunimin me botën 
e jashtme), 

 
Situata pas luftës 
Në periudhën e pasluftës është manifestuar një ringjallje dhe regjistrim e përkohshem i shumë  
entiteteve të bizneseve. Sipas Direktoriumit të Entit Statistikor të Kosovës , në Kosovë 
perkohësisht jane regjistruar 29.564 entitete të biznesit. Vlerësohet se nga këto entitete të 
regjistruara, 14.656 janë ndërmarrje, nga të cilat 14.177 private, 285 ndërmarrje shoqërore, 
98 ndërmarrje shtetërore, 24 kompani publike dhe 14.908 ndërmarrës individualë.1 Vlerësohet 

                                                 
1 Anketa e Riinvestit me 300 firma private, e realizuar në fund të vitit  2000, ka përfshirë vetëm ato entitete, të cilat 
janë regjistruar si firma. Anketimi nuk I ka përfshirë ndërmarrësit individualë. 
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se nga ky numër i NVM-ve, 80.0 % janë duke u marrë në mënyrë kontinuele me afarizëm. Për 
klasifikimin e ndërmarrjeve sipas madhësisë së tyre (mikrondërmarrje, të vogla, të mesme dhe 
të mëdha) vendet e ndryshme përdorin e tregues të ndryshëm. Kriteri më i shpeshtë i definimit 
të madhësisë së  NVM-ve është numri i punëtorëve. Besojmë se ky kriter është më i 
përshtatshmi për definimin e NVM-ve në Kosovë. Prandaj, si bazë është marrë numri i 
punëtorëve dhe kriteri i Bashkësisë Europiane, që konsiston në relacione: 
 
Mikrondërmarrje                me  më pak se 10 punëtorë, 
Ndërmarrje e vogël               10 – 49 punëtorë 
Ndërmarrje e mesme             50 – 249 punëtorë   
 
Tabela 1: Ndërmarrjet e regjistruara sipas pronësisë dhe aktivitetit ekonomik 
Forma e pronësisë Numri i 

ndërmarrjeve
Struktura (%) 

1.Ndërmarrjet me një themelues 13.248 90.4 
2. Partneritet 550 3.8 
3. Shoqatat aksionare 80 0.5 
4. Koperativat 72 0.5 
5. Ndërmarrjet private me përgjegjësi 
të kufizuar 

299 2.0 

6. Kompanit publike 24 0.2 
7. Ndërmarrjet shtetërore 98 0.7 
8. Ndërmarrjet shoqërore 285 1.9 
Gjithsej 14.656 100.0 

(Burimi: Biznes direktoriumi, Pasqyrë statistikore, Enti statistikor i Kosovës, Prishtinë, 2001) 
 
Bazuar në anketën e Riinvestit, shumica e ndërmarrjeve (56.7 %) u takojnë të ashtuquajturave 
mikrondërmarrjeve, që kanë 1 - 9 punëtorë, 38. 3% u takojnë nërmarrjeve të vogla, që kanë 10 
– 49 punëtorë dhe 5.0 % u takojnë ndërmarrjeve të mesme, që kanë 50 – 249 punëtorë.  Mirëpo, 
analiza e pjesëmarrjes së këtyre ndërmarrjeve në investime, kapital fiks dhe në punësim tregon 
se kontributin më të madh e japin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
        

Grafiku 1: Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë 

Ndërmarrje të 
vogla
38%

Ndërmarrje të 
mesme 

5%

e

 

 
Tabela 2: Roli i NVM-ve në ekonominë e Kosovës 
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Përshkrimi Pjesëmarrja në 
popullacion 

Pjesëmarrja 
në investime 

Pjesëmarrje në 
kapital fiks 

Pjesëmarrje në 
punëtorë 

Mikro 57% 25% 16% 19% 
Të vogla 38% 55% 60% 55% 
Të mesme 5% 20% 24% 26% 
 Gjithsej 100% 100% 100% 100% 
 (Burimi: Ankta, Riinvest, 2000) 
Sipas anketimit të 300 ndërmarrjeve private mesatarja e të punësuarëve për një ndërmarrje ishte 
13.42 dhe se ky sektor ka trend të rritjes së vazhdueshme  të punësimit. Kështu në periudhën 
1997-2000 punësimi shënon rritje për 41%. Vetëm në vitin  2000 punësimi shënohet rritje  për 
15% në krahasim me vitin 1999. Në strukturën e punësimit sipas madhësisë së ndërmarrjeve 
pjesëmarrje më të lartë kanë treguar ndërmarrjet e vogla (35.4%), ndërsa te ndërmarrjet e 
mesme kjo pjesëmarrje ishte më e ulët (20.3%). 
 
Me gjithë barrierat politike dhe institucionale gjatë dekadës së kaluar ndërmarrjet private e 
kanë rritë pjesëmarrjen e vet në të gjithë treguesit makroekonomikë të vendit. Anketat dhe 
analizat e Riinvestit dëshmojnë se në vitin 1997 sektori privat mirrte pjesë rreth 50 % në 
krijimin e aktivitetit ekonomik. Pjesëmarrja e disa sektoreve privatë në krijimin e aktivitetit 
ekonomik ishte e lartë: bujqesia (96.4 %), ndërtimtaria (75.6 %), tregtia (67.3 %) dhe zejtaria 
(73.3 %), kurse industria vetëm 13 %. 2  
 

Tabela 3: Struktura sektoriale e ndërmarrjeve private të Kosovës sipas aktivitetit 
ekonomik dhe punësimit 

Sektoret Struktura e 
ndërmarrjeve (%) 

Struktura e të 
punsuarëve (%) 

Tregtia 53.0 32.0 
Industria 11.0 33.0 
Transporti 11.0 8.0 
Ndërtimtaria 7.0 13.0 
Bujqësia 1.1 4.0 
Shërbimet (hoteleria dhe turizmi, 
ndërmjetësim financiar, renta) 

13.0 9.0 

Të tjera 3.9 1.0 
Gjithsejë 100.0 100.0 

Burimi: Direktoriumi i Bizneseve të Kosovës, 2000, Statistika e Kosovës, 
 
Në periudhën e pasluftës në Kosovë filluan të krijohen rrethana të reja institucionale për 
zhvillimin e ndërmarrjeve private, posaçërisht në krijimin e legjislacionit dhe të institucioneve 
të reja. Në këtë periudhë janë paraqitë disa ndryshime në strukturën e aktivitetit ekonomik të 
ndërmarrjeve private. Është evidente rënia e pjesëmarrjes së tregtisë dhe rritja graduale e 
industrisë/bizneseve prodhuese dhe e disa shërbimeve të rëndësishme për fazën e tanishme të 
rindërtimit të Kosovës. Është bërë  rritja e punësimit në bizneset prodhuese (33.0 ), në 
ndërtimtari (13.0 % dhe në sektore të shërbimeve (9.0 %). Vlerësohet se ndërmarrjet private 

                                                 
2 Aktivtetet ekonomike dhe zhvillimi demokratik i Kosoves, Riinvest, 1998. 
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gjatë kësaj periudhe të pasluftës kanë rritur pjesëmarrjen e vet në krijimin e GDP mbi 65 %. 
Vlerësohet  se në vitin 2000 shuma e  investimeve private ishte rreth 400 milionë DM, apo 13 
% e GDP. 3 
Investimet e NVM kishin pjesëmarrje të konsideruar në investimet e sektorit privat. Nga këto të 
dhëna del rëndësia shume e madhe e këtij grupacioni (NVM) të ekonomisë së Kosovës, i cili pa 
mldyshje mund të keë rolin e gjeneratorit të zhvillimit ekonomik të Kosovës.  
 
(B). PERFORMANCAT 
 
(i). Qarkullimi mesatar mujor - Hulumtimet e Riinvestit4 në fund të vitit 2000 kanë dëshmuar 
se qarkullimi mesatar mujor ka shënuar rritje për 40 %, në krahasim me vitin 1997. Në vitin 
2000, në krahasim me vitin 1999 është  shënuar renie për 25 %. Kjo rënie, n, mes t, vitit 1999 
dhe 2000, mund t, shpjegohet si veprim i këtyre faktorëve; 
 

• Kërkesës së madhe për produktet e natyrës emergjente gjatë periudhës qershor – 
dhjetor, 1999, 

• Rritjes së numrit të ndërmarrjeve dhe konkurrencës gjithnjë e më prezente, 
• Mundësia e hezitimit të ndërmarresve për të treguar qarkullimin e tyre real për shkak të 

aplikimit të tatimeve në vitin 2000. 
 

Është interesante se pas kësaj rritje të madhe, qarkullimi në krahasim me vitin 1999 ka trguar 
rënie për 25%. 
 
(ii). Punësimi në NVM është rritur mestarisht 12 – 15 % në periudhën 1999 – 2000. Në 
strukturën kualifikuese është bërë një përparim së paku formal që dëshmohet me rritjen 
pjesëmarrjes së të punësuarëve me kualifikim të lartë dhe superior. Nga aspekti i strukturës 
gjinore vlen të potencohet rritja e punësimit të femrave në punësimin e përgjthshëm të 
ndërmarrjeve private në 23%, andaj pjesëmarrja e femrave në numrin e të punësuarëve është 
ende e vogël. 
   
(iii). Ndryshimet në strukturën menaxheriale – Në vitet e fundit është manifestuar një 
ndryshim cilësor edhe në strukturën menaxheriale të NVM-ve në aspektin e përmirësimit të 
sistemit të menaxhmentit dhe  diferencimi i funksionit të udhëheqjes nga pronari tek 
menaxheri. Në vitin 2000 46.7% e ndërmarrjeve qeverisen nga drejtori ose menaxheri e që 
është një ndryshim cilësor në krahasim me vitin 1997 (22.4 %). 
 
(iv). Pagat mesatare - Paga mesatare mujore është rreth  630 DM për një të punësuar. Në vitin 
2000, në krahasim me vitin 1999, pagat kanë treguar rritje prej 25.3 %, ndërsa në raport me 
vitin 1997 ato janë më të larta për 111.6 %.  Kjo lartësi e pagës është shumë më e madhe se sa 
ajo tek ndërmarrjet shoqërore, e cila është 200 DM dhe në sherbimet publike, të cilat arrinjë në 
300 DM, që financohen nga buxheti i konsoliduar i Kosovës.  
 
(v). Eksporti dhe importi – Në vitin 2000,  sipas raporteve anketuese vetëm 15 % të NVM-ve 
ishin të përfshira në eksport. Nëse mbështetemi në rezultatet e anketës së eksportit mesatar për 
                                                 
3 Macroeconomic Indicator Report, CFA, Prishtina, 2001. 
4 Riinvest ka realizuar hulumtimin me 300 ndërmarrje private tri here që nga viti 1997, duke e shfrytëzuar mostrën  
e njëjtë. 
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një ndërmarrje ishte 25.000 DM, dhe nëse këtë shumë e aplikojmë te numri i NVM-ve aktive, 
atëherë vlerësojmë se eksporti  i këtyre ndërmarrjeve arrin në rreth 27 milionë DM, apo vetëm 
7 % të eksportit mesatar para vitit 1989. Në strukturën e eksportit dominojnë: materiali 
ndërtimor (24.4 %), artikujt ushqimorë (15.6 ) dhe pajisjet për amvisni (8.9 %). Sipas anketës 
68.3 % të ndërmarrjeve merreshin me aktivitetet importuese. Importi mesatar për një 
ndërmarrje ishte 530.713 DM. Në import dominonin artikujt ushqimorë (28.4 %), materiali 
ndërtimor (26.0 %), makineria (16.7 %) dhe pajisjet per amvisni (8.4 %).   
 
(vi). Ndryshimet në strukturën menaxheriale – Në vitet e fundit është bërë një ndryshim 
cilësor edhe në strukturën menaxheriale të NVM-ve në aspektin e përmirësimit të sistemit të 
menaxhmentit dhe  diferencimi i funksionit të udhëheqjes nga pronari, tek menaxheri. Në vitin 
2000, 46.7% e ndërmarrjeve qeverisen nga drejtori ose menaxheri e që është një ndryshim 
cilësor në krahasim me vitin 1997 (22.4 %). 
 
 
VII.  FINANCIMI I RIAKTIVIZIMIT DHE I KONSOLIDIMIT TË NVM-VE 

      NË FAZËN EMERGJENTE 
 
Shumica e ndërmarrjeve të anketuara (77%) në periudhën e zhvillimit emergjent deklarohen se 
kanë pasur aktivitet investues. Investimet ishin orientuar ne: 
 

• Eleminimin e pasojave të luftës (29 %), 
• Zgjerimi i biznesit ekzistues (20 %), 
• Për të dy qëllimet (43 %). 
 

Investimet, kryesisht, ishin të koncentruara në industri/bizneset prodhuese (35.6 % dhe tregti 
(52.8 %).Aktivitet më i madh investues është realizuar te ndërmarrjet e vogla (55 %) dhe te 
mikro – ndërmarrjet (25 %). Në 73 % të ndërmarrjeve të anketuara investimet kapin shumën 
prej 20.000 – 500.000 DM. Këto grup – shuma të investimeve në realitet shprehin edhe nevojat 
reale të bizneseve edhe në periudhën e ardhshme të zhvillimit të tyre. Sipas kësaj ankete,  
ndërmarrësitë kosovarë investimet e reja do t’i orientojnë 31.4 % në sektorë prodhues në 
industri, 15.7 % në industrinë ushqimore, 35.4 % në tregti, 5.6 % në transport dhe vetëm 4.3 % 
në shërbimet intelektuale.    
 
Tabela 4: Aktiviteti investues i NVM-ve, sipas sektoreve 

Sektoret  
Shuma e 

investimeve te 
realizuara ne 2000 

Distribuimi i 
investimeve (%) 

Numri i NVM-ve 
që kanë pasë 

aktivitet investues

% e NVM që kishin 
aktivitet investues

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:Anketa, Riinvest, 2000) 
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 Tabela 5: Investimet sipas madhësisë së ndërmarrjeve 

Ndërmarrjet 
Shuma e 

investimeve në 
vitin 2000 

Distribuimi i 
shumave të 
investuara 

Numri i 
firmave që 
kanë bërë 

investime në 
vitin 2000 

% e firmave që 
kanë bërë 

investime në 
vitin 2000 

Pjesëmarrja 
në investime 

Mikro  14125500 28.6 119 70 19% 

Të vogla 25807000 52.2 97 84 55% 

Të mesme 9460000 19.2 15 100 26% 

Gjithsej 49392500 100.0 231 77 5 100% 
(Burimi:Anketa, Riinvest, 2000) 
 
Vlera e përgjithshme e investimeve të 231 ndërmarrjeve të anketuara ishte rreth 49 milionë 
DM. Investimi mesatar i kalkuluar për ndërmarrje ishte 164.642 DM. 
 
Gjatë konfliktit ushtarak, në fokus të shkatërrimeve ishte prona private e sidomos objektet, 
pajisjet dhe rezervat e ndërmarrjeve private. Anketimi i NVM-ve në vitin 1999 ka dëshmuar se 
92 % e ndërmarrjeve ishin të ballafaquara me pasoja të luftës (objektet, pajisjet, mjete monetare 
dhe rezervat). Dëmi mesatar për një kompani vlerësohet në 268.000 DM. Edhe në rrethana tejet 
të pavolitshme,  NVM-të kanë treguar vitalitet të lartë në ringjalljen e aktivitetit ekonomik 
(funksionimi i tregut të vendit, importi, nevojat emergjente). Mobilizimi i resurseve vetanake 
ishte e vetmja zgjidhje në mungesën e mbështetjes financiare ndërkombëtare në fazen e parë të 
zhvillimit emergjent. 
 
Se financimi i NVM-ve përmës burimeve të jashtme dhe formave të tjera të kreditimit nuk 
është i kënaqshëm dhe paraqitet si problem dëshmon edhe e dhëna se gjatë vitit 2000, mbi  77% 
e NVM-ve i kanë bërë investimet me mjetet vetjake. Tabela në vijim dëshmon për strukturën e 
burimeve të financimit për investime. 
 

          Tabela 6: Burimet e mjeteve të investuara 
Burimet e investimeve Përqindja
1. Mjetet vetanake 77.1
2. Hua nga familja dhe miqtë  16.8
3. Kredi nga bota e jashtme 2.4
4. Kredei nga bankat e vendit 2.4
5. Mjetet nga donatorët 1.4
Gjithsej 100.0

              (Anketa, Riinvest, 2001) 
 
Në fazat e mëvonëshme këto burime financiare joformale janë treguar të pamjaftueshme për 
krijimin e bizneseve të reja dhe zhvillimin e bizneseve ekzistuese. Ndërmarrësitë kosovarë në 
                                                 
5 Nga të gjitha ndërmarrjet e anketuara, 231 ose 77% prej tyre kanë pasë aktivitete investuese. 
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53 % të rasteve  do t’i vazhdojnë bizneset e reja, 7.3 % do të startojnë me biznese të reja, 
ndërsa 35.7 % janë deklaruar se,  krahas bizneseve ekzistuese, do të krijojnë edhe biznese të 
reja. Këto orientime tregojnë për nevojat e ndërtimit të një sistemi efektiv të financimit të 
NVM-ve.  
 
VIII.  RRETHINA DHE PENGESAT NE AFARIZËM 
 
A. Rrethina institucionale dhe politikat ekonomike 
 
Që në fillim të vendosjes së misionit të KB në Kosovë (UNMIK) edhe faktoret kosovarë 
(partitë politike, institucionet e pavarura hulumtuese, Komuniteti i Biznesit dhe OJQ-të), së 
bashku me Komunitetin Ndërkombëtar, kanë shprehur qendrimin se  zhvillimi i ardhshëm i 
Kosovës duhet të bazohet në zhvillimin e ndërmarrjeve private dhe në transformimin e 
ndërmarrjeve shoqërore dhe të atyre publike. Lidhur me këtë, gjatë kësaj periudhe, UNMIK-u  
ka krijuar një strukturë ligjore, rregullatore dhe institucionale për zhvillimin e bizneseve në 
përgjithësi. Në kuadër të ndërtimit të strukturave të administarates të përbashkëta të UNMIK ut 
duhet veçuar formimin e departmenteve dhe autoriteteve qendrore të vendit, siç janë: 
 

• Departmenti i Tregtisë dhe i Industrisë (DTI), 
• Departmenti i Rindërtimit, 
• Autoriteti Qendror Fiskal (AQF) dhe  
• Autoriteti i Bankave dhe i Pagesave (BPK) 
 

Këto institucione dhe autoritete janë në proces të krijimit të kapaciteteve institucionale dhe 
legjislative për promovimin e rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik e sidomos për zhvillimin e 
NVM-ve dhe transformimit pronësor të ndërmarrjeve shoqërore. Këtu, rëndësi të vaçantë kishte 
aprovimi i kësaj strukture ligjore dhe rregullative: 
 

• Rregullorja mbi licencimin dhe formimin e  bankave, 
• Rregullorja mbi regjistrimin e bizneseve, 
• Rregullorja mbi shoqëritë tregtare, 
• Rregullorja mbi investimet e huaja, 
• Rregullorja mbi pengun, 

 
Kjo strukturë e institucioneve dhe e kapaciteteve ligjore ka rëndësi për ndërtimin e një sistemi 
të mbështetejes financiare të zhvillimit të NVM-ve në Kosovë. Përvoja e deritanishme në 
Kosovë ka treguar se në vendet e paskonflikteve procesi i ndërtimit dhe i vendosjes së 
institucioneve të ekonomisë së tregut e sidomos i financimit të zhvillimit është proces i vështirë 
dhe afatgjatë. Pas ndërtimit të këtyre institucioneve dhe të strukturës së re ligjore dhe 
rregullative fillon të krijohet një rrethinë e qendrueshme për zhvillimin e bizneseve ( 
institucioneve bankare dhe jobankare, programeve të asistencës teknike, investimeve të huaja, 
çasjes ndaj kredive dhe mikrokredive). 
 
Sidoqoftë, në mesin e këtyre rregulloreve dhe poltikës së iniciativave mungojnë disa aksione 
më specifike të qeverisë për t’i mbështetur NVM-të. Kjo përfshinë pikësëpari mungesën e një 
strategjie për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë, dhe një politikë nacionale për NVM-të, e cila 
do të përfshijë: 



“Financimi i Zhvillimit të NVM-ve”, draft i raportit hulumtues,  i përgatitur nga Instituti për Hulumtime 
Zhvillimore RIINVEST, shtator, 2001 

 19

 
• Një definicion bazik dhe të pranueshëm për NVM-të; 
• Një mekanizëm implementues institucional në kuadër të qeverisë për ta koordinuar në 

mënyrë më efikase mbështetjen ndërkombëtare dhe të qeverisë për këtë sektor; 
• Alokimin e resurseve më të mëdha financiare, duke përfshirë entitetet e jashtme – 

donatorët, për themelimin e një fondi për NVM-të ose programin nacional të 
garancioneve kreditore për NVM-të, i cili do t’i targetonte të NVM-të ose nëngrupet 
specifike. 

 
Zhvillimi i një strategjie për NVM-të (ose ligjit për NVM-të) është karaktersitikë e përbashkët e 
vendeve në tranzicion, dhe padyshin se edhe në këtë regjion do të tërheq vëmendjen më të 
madhe të qeverisë për rolin dhe rëndësinë e këtij sektori në zhvillimin ekonomik.  
 
Politika ekonomike 
 
Politika ekonomike luan rolin kyç në krijimin e rrethinës së përshtatshme për zhvillimin e 
NVM-ve, dhe njësoj sikur edhe në vendet tjera të tranzicionit është e lidhur ngushtë me qasjen 
e NVM-ve ndaj financimit të jashtëm. Disa prej politikave më të rëndësishme, si psh. poltika 
tatimore dhe privatizimi ende nuk janë kompletuar. Nganjëherë janë shfaqur vërejtje të shumta 
mbi barrën financiare të komunitetit të biznesit si rezultat i nivelit të lartë të tatimeve, të cilat 
mbledhen në kufi (një shumë e kombinuar prej 26.5% e cila paguhet në kufi për importin, duke 
përfshirë importin e të gjitha lëndëve të para dhe pajisjeve), që mund ta kufizojnë zhvillimin e 
prodhimit kosovar dhe sktorët prodhues dhe të ndikojnë në zvogëlimin e aftësisë së 
ndërmarrjeve për të krijuar marrëdhënie afatgjata me bankat për të shfrytëzuar kredi.  Është 
duke u bërë një presion i konsiderueshëm ndaj administratës ndërkombëtare për të vazhduar 
përpjekjet për zhvillimin e një politike ligjore më të qëndrueshme në këtë drejtim. 
 
 
 
 
 
 

B. Roli i donatoreve ne zhvillimin e sektorit privat 
 
Gjatë periudhës së gjertanishme në mbështetejen e zhvillimit të NVM-ve (asistenca financiare 
dhe teknike) janë angazhuar këto institucione ndërkombëtare: 
 

• USAID  
o Mbështeteja e bizneseve te Kosovës (KBS), siguron asistencen teknike për 

ndërmarrje private; 
o Fondi Financiar i Bizneseve të Kosovës (KBFF), siguron asistencë të 

drejtpërdrejtë financiare, dhe së shpejti do të tranferohet në Bankën Kosovaro-
Amerikane; 

o Riinvest/CIPE, me fokusim në forcimin e bashkëpunimit  në mes të komunitetit 
të biznesit dhe qeverisë; 
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o IFDC, e cila përfshinë sigurimin e mbështetjes teknike dhe politikën për sektorin 
e bujqësisë, duke përfshirë edhe përkrahjen për financim, trajnim dhe zhvillimin 
e planeve të bizneseve; 

o FINCA, një institucion mikrofinanciar, që ofron përkrahje financiare përmes 
programit për zonat rurale. 

• Banka Botërore (Revitalizimi i Fermave, ICU, Programet e asistencës teknike), 
• Komisioni Europian (ICU, EURECNA/ DTI), 
• Agjencioni Europian për Rindërtim në bashkëpunim me DTI për themelimin e 

agjencioneve lokale të ndërmarrësisë në tri qendra lokale, 
• Banka Europiane (AREF Equity Investment Fund), 
• Institucionet bankare (MEB, Banka e Re e Kosovës, Banka Private e Biznesit, Banka 

Ekonomike), 
• Organizatat jobankare ( 15 të licencuara), 
• Organizatat dhe agjencionet shtetërore (DFID, GTZ, SDC ),  
• Organizatat humanitare. 

 
Aktiviteti i institucioneve financiare, edhe pse aktualisht është modest, ka gjithashtu disa 
zhvillime pozitive në kohë të fundit. Roli i politikave ekonomike në krijimin e rrethinës së 
favorshme për zhvillimin e NVM-ve është po ashtu shumë i rëndësishëm. Segmentet më të 
rëndësishme të politikave ekonomike, me gjithë hapat e bërë, ende nuk janë konsoliduar dhe 
janë në formim e sipër. Kjo vlen për politikën e taksave, të kreditimit dhe të privatizimit. 
Riinvesti, në bashkëpunim me CIPE dhe në mbështeteje nga USAID ka promovuar një dialog 
me pjesëmarrje të gjerë të akterëve (BAB, TFN) lidhur me ndërtimin e politikave ekonomike të 
qëndrueshme. Debatet lidhur me politikën e taksave dhe të privatizimit /transformimit të 
ndërmarrjeve shoqërore kanë vënë në pah nevojen që aktivitet e filluara jo vetëm në këto dy 
fusha, nga ana e administratës ndërkombëtare të kompletohen në të ardhmen sa më të afërt. Një 
kërkesë e tillë del edhe nga natyra dhe karakteri i barierave të cilat kanë ndikim negativ në  
afarizmin e ndërmarrjeve.  
 
Në Konferencen e parë të Donatorëve në vitin 1999 Komuniteti Ndërkombëtar është zotuar se 
gjatë operiudhës 1999 – 2003 do të sigurojë mbështetje për ndërmarrjet private në shumë prej 
250 milionë Euro për zhvillimin e sektorit privat /industriesë, respektivisht 10 % të totalit të 
mjeteve të Programit të Rindërtimit të Kosovës. Përfundimi i fazës emergjente ishte i  
kushtëzuar me rehabilitimin e bizneseve ekzistuese dhe me krijimin e bizneseve të reja, 
krijimin e punësimit dhe gjenerimin e të ardhurave të popullatës. Në periudhën e paskonfliktit 
një numër i donatorëve ishin të involvuar në mbështetejen e ndërmarrjeve private nëpërmjet 
sigurimit të granteve jashtë ndërmjetësimit financiar (Reforma Ekonomike e Shoqërore për 
Paqe dhe Pajtim, Banka Botërore, 2000). Gjatë kësaj periudhe Komuniteti Ndërkombëtar 
përpjekjet e veta për mbështetjen e ndërmarrjeve private i ka fokusuar në: 
 

(i) ndërtimin e një sistemi për mbështetjen kreditore dhe 
(ii) sigurimin e një asistence teknike për bizneset ekzistuese dhe bizneset e reja në 

Kosovë.  
 

Tabela 7: Zotimet e Donatorëve për zhvillimin e ndërmarrjeve private / NVM 
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Investimet Faza e parë (deri në 
fund të vitit 2000 

Faza e dytë 
(2001 – 2003) 

Gjithsej

I. Linjat e kreditimit për NVM 30.0 20.0 50.0
II.Linjat e kreditimit perms sistemit 
bankar 

- 35.0 35.0

III. Shërbimet këshillimore të biznesit 15.0 10.0 25.0
IV. Fondet e kapitalit të ndërmarrjeve 20.0 15.0 35.0
V. Programi në mbështeteje të 
rindërtimit 

10.0 5.0 15.0

VI. Sigurimet politike ndaj rreziqeve për 
investimet e huaja 

25.0 20.0 45.0

(I-VI) Gjithsej 100.0 105.0 205.0
Asistenca teknike   20.0 5.0 25.0
Gjithsej 120.0 110.0 230.0
Burimi: Një Program për Rindërtimin dhe Rimëkembjen në Kosovë, Komisioni Europian / Banka 
Botërore, 2000. 
 
Në fazën e zhvillimit emergjent mbështetja për ndërmarrjet private është realizuar në formë të 
granteve. UNMIK –u këtë formë të mbështetejes e ka akceptuar në kushtetet e mungesës së një 
sistemi të qendrueshëm të financimit të bizneseve. Me qëllim të efektuimit të një politike të 
qartë të mbështetjes së financimit të ndërmarrjeve, UNMIK –u ka promovuar këto rregulla dhe 
parime bazike: 
 

• Aktiviteti huadhënës duhet të kryhet  në kuadrin e strukturës së re të mbikqyrjes së 
veprimtarive bankare, 

• Mbështetja kreditore duhet t’i ipet vetëm ndërmarrjeve private, bazuar në një analizë 
biznes plani, 

• Kriteret e huamarrjes nuk duhet të dëmtojnë konkurrencën me kredinë e ofruar nga 
institucionet financiare private. 

 
Duke pasur parasysh trendet dhe performancat e zhvillimit, rrethinën institucionale dhe krijimin 
e institucioneve për financimin e NVM-ve, mund t’i paraqesim elementet themelore për 
definimin e faktorëve favorizues dhe jofavrizues. 
 

      Faktorët favorizues: 
• Energjia e ndërmarrësisë, 
• Pervoja e krijuar, 
• Popullata e re, 
• Asistenca ndërkombëtare për ndërtimin e infrastrukturës së re, 
• Asistenca financiare ndërkombëtare 
 
Faktorët jo favorizues: 
• Mungesa e Strategjisë kombëtare për zhvillimin e NVM-ve, 
• Mungesa e institucioneve qeveritare dhe joqeveritare për zhvillimin e NVM-ve, 
• Organizimi i pamjaftueshëm i shoqatave të afristëve dhe i Komunitetit të Biznesit, 
• Promovimi i pamjaftueshëm i mundësive për investime në sektorë të NVM-ve, 
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• Inkuadrimi i veshtirësuar në informata, teknologji dhe financim afatgjatë 
 
Duhet pritur që aktivitetet që është duke i ndërmarrë UNMIK –u në fushën legjislative dhe në 
krijimin e parakushteve për mbështetejen institucionale të zhvillimit të NVM-ve, do të 
pasyrohen pozitivisht në tejkalimin e disa mangësive. Në këtë aspekt, rëndësi të madhe ka 
zhvillimi dhe perfeksionimi i sistemit të financimit të zhvillimit të NVM-ve. Sidomos duhet 
pritur ndikime pozitive nga implementimi i disa projekteve ndërkombëtare me fokusim në 
përparimin e rrethinës institucionale dhe në zhvillimin e kapaciteteve menaxheriale brenda 
ndërmarrjeve kosovare. Problemi i ndërtimit të strategjisë së NVM-ve mbetet detyrë e 
ngutshme, ngase, nëse mungon kjo strategji, efektet e sistemit të financimit do të jenë të 
limituara. 
 
C. Pengesat kryesore 
 
Hulumtimet e Rinvestit e sidomos anketimi i NVM-ve në vtin 2000 ka qenë i fokusuar në 
identifikimin e barierave interne dhe eksterne. Si rezultat i këtyre hulumtimeve është e mundur 
të identifikohen pengesat themelore në funksionimin dhe zhvillimin e NVM-ve. 

 
Sipas hulumtimeve të vitit 2000, intensitet më të madh kishin këto pengesa: 
 
(i). Mungesa e ligjeve, 
(ii). Konkurrenca jolojale, 
(iii). Mungesa e burimeve eksterne te financimit, 
(iv). Taksat e larta  
(v). Konkurrenca e ashpër  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 8: Rangimi i pengesave për afarizëm  
Nr  Emërtimi I llojeve të pengesave  1 2 3 4 Intensiteti i  

pengesave 
1 Mungesa e ligjeve       208 

        57       14         15 
         85  

2 Konkurrenca jolojale       166         63       36         28 
         75  

3 Mungesa e burimeve të jashtme të financimit       112         78       43         60 
         61  

4 Taksat e larta          96         53       51         93 
         51  

5 Konkurrenca e ashpër         73 
        69       76         74 

         49  
6 Mungesa e informacioneve për biznes         76         72       45         96 

         48  
7 Sigurimi I materialit, makinave dhe pajisjeve         53         59       53       126 

         38  
8 Kapacitetet e pamjaftueshme         46         54       67       120 

         36  
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9 Vonimi i pagesave         37         63       53       135 
         34  

10 Mungesa e kërkesës         21         51       72       145 
         27  

11 Ngarkesat  administrative         21 
        51       68       149 

         27  
12 Pengesat tregtare në eksport         37         35       28       163 

         26  
13 Rregullumi i pagesave me firmat tjera         20         45       53       167 

         24  
14 Pariteti në mes valutave-inflacioni         21         25       36       202 

         17  
15 Niveli i aftësive të të punësuarëve         11         16       53       210 

         14  
16 Aftësitë tuaja menaxheriale         12         22       25       232 

         12  
  TOTAL   1,010       813     773   2,015    

Burimi: të dhënat nga anketa e Riinvest-it, 2000. 
 
(1 = shkaktojnë probleme shumë të mëdha,  2 = shkaktojnë probleme, 3 = shkaktojnë probleme të vogla,  
4 = nuk shkaktojnë probleme)  
 
Llogaritja e intensitetit të pengesave: të anketuarit i kanë ranguar problemet sipas intensitetit nga 0 – 3, 4. Vlerat 
individuale janë shumëzuar me numrin e pergjigjeve dhe pastaj janë pjestuar me vlerën maksimale të intensitetit të 
mundshëm. Vlera maksimale e intensitetit të mundshëm është 100 , ndërsa ajo minimale 0. 
 
Mungesa e legjislacionit është problem i madh për rreth 70 % të ndërmarrjeve. Kjo është 
karakteristikë e veçantë në krahasimet ndërkombëtare kur bineset tipikisht ankohen për shkak 
të taksave të larta dhe pengesave administrative. Është me rendesi të theksohet kërkesa e 
ndërmarrësve kosovarë që të kenë rrethinë stabile ligjore. Krijimi I rrethinës ligjore të 
ekonomisë së tregut ishte I vështirë edhe në ekonomitë tjera të tranzicionit, por se Kosova ka 
trashëguar një vakum legjislativ. Përderisa vendet tjera të tranzicionit kanë trashëguar disa 
elemente nga ligjet e vjetra, në Kosovë kemi të bëjmë me nevojen për krijimin e legjislacionit 
të ri, i cili është duke ecur me një tempo të ngadalësuar. Administrata ndërkombëtare në vitin 
2001 ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt zhvillimit të rrethinës legale, megjithatë ende nuk 
i ka aprovuar disa rregullore të rëndësishme, siç janë: (i) Rregullorja mbi kontabilitetin (ii) 
Rregullorja mbi privatizimin dhe (iii) Rregullorja mbi bankrotin. 
 
Në zhvillimin e NVM-ve, si formë e pengesave janë duke u paraqitur edhe efikasiteti në 
implementimin e ligjeve komerciale. Ndonëse janë aprovuar shumë rregullore, ato nuk janë në 
një zbatim efektiv, për shkak të mungesës së udhëzimeve dhe instrukcioneve të qarta lidhur me 
zbatimin e tyre.  
 Aspektet e konkurrencës jolojale, e cila burimin e ka në mënyrën e implemetimit të politikës së 
taksave dhe në evazion fiskal, janë trajtuar gjerësisht në Raportin mbi disa aspekte të ndërtimit 
të politikës  fiskale në Kosove. Ky  Raport është trajtuar në Tryezën e Forumit Ndërkombëtar të 
mbajtur në qershor  2001. Kërkesë themelore ishte që të rrumbullaksohet spektri i 
instrumenteve të taksave, të redukohet ngarkesa e taksave në biznese dhe të rritet baza fiskale 
dhe efikasiteti në mbledhjen e taksave. 
 
Menaxherët e NVM-ve të Kosovës nuk janë duke i trajtuar seriozisht disa pengesa interne me 
ndikim të madh në krijimin e kapaciteteve menaxheriale e që janë të rëndësishme në 
absorbimin dhe menaxhimin e kredive dhe të mbështetjes financiare në tërësi. Sipas rezultateve 
të anketes, intensitet më të vogël nga të gjitha pengesat kanë ato interne, siç jane: aftësitë 
menaxheriale dhe zhvillimi i personelit. Injorimi i këtyre pengesave nga ana e NVM-ve do të 
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reflektohet negativisht edhe në qasjen e tyre në shfrytëzimin e kredive dhe mbështetjen 
financiare. Nga ky aspekt edhe NVM-të kosovare kanë treguar qëndrim të njejtë me NVM në 
vendet tjera të tranzicionit (Rumania, Qekia, Polonia, Hungaria, Kroacia). Të gjitha hulumtimet 
e bëra në vendet e tranzicionit dëshmojnë se në fazat e hershme të tranzicionit pengesat dhe 
barrierat më serioze kanë origjinë interne dhe se këto ndërmarrje e theksojnë vetëm rendësinë e 
pengesave dhe barrierave eksterne në zhvillimin e vet (Small and medium enterprises in 
Central and Eastern Europe: Trends, Barriers and Solutions, Warsaw, 1997).  
 
D. Financimi si barrierë e zhvillimit të NVM-ve 
 
Duhet theksuar se problematika e financimit të NVM-ve edhe me gjithë zhvillimin e një sistemi 
të përkrahjes gjatë kësaj periudhe ende mbetet çështje aktuale dhe kërkon përmirësime dhe 
adaptime të përhershme si dhe shfrytëzimin e pervojave ndërkombëtare. Mungesa e burimeve 
të financimit ekstern  eshte theksuar nga ana e ndërmarrjeve të anketuara si problemi i trete. 
Nga 300 ndërmarrjet e anketuara, 190  ndërmarrje ose 63 % e konsiderojnë mungesën e 
burimeve të jashtme të financimit si barrierë që shkakton probleme shumë të mëdha ose 
probleme serioze, 43 ndërmarrje ose 14 %, konsiderojnë se kjo shkakton probleme të vogla, e 
vetëm 60 ndërmarrje ose 20 % se kjo nuk paraqet problem.  
 
Tabela 9: Intensiteti i indikatorit të mungesës së burimeve të financimit si pengesë, sipas 
madhësisë së NVM 
Pengesa Mikrondërmarrjet Te vogla Te mesme Gjithsej 
Mungesa e burimeve  
të jashtme të financimit 

62 61 44 61 

 
Tabela 10: Intensiteti i indikatorit të mungesës së burimeve të financimit si pengesë, sipas 
sektoreve 
Pengesa Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsej 
Mungesa e burimeve të 
jashtme të financimit 

61 59 67 61 

     (Burimi: anketa, Riinvest, 2000) 
 
Nëse e analizojmë intensitetin e ndikimit të burimeve eksterne të financimit sipas madhësisë 
dhe sektoreve të NVM-ve, vërehet një ndikim i ndryshëm. Ndikimi i burimeve të financimit si 
pengese më së shumti ishte I pranishëm te mikrondërmarrjet dhe te ndërmarrjet e vogla, ndërsa 
ky ndikim te ndërmarrjet e mesme është nën mesatare.  Shërbimet dhe prodhimi i janë 
nënshtruar një intensiteti më të lartë të ndikimit të pengesës që ka të bëjë me burimet eksterne 
të financimit.  Tregtia momentalisht ka një pozitë më të mirë në treg, prandej edhe intensiteti i 
ndikimit të pengesave që kanë të bëjnë me burimet eksterne të financimit është nën mesataren e 
të gjithë sektorëve (59 ndaj 61). 
 
 
IX.  ASPEKTET LIGJORE DHE RREGULLATIVE 
 
Parashikimi i një rrethine ligjore dhe rregullative të qartë është çështje kritike për zhvillimin 
ekonomik të Kosovës. Kjo rrethinë, si komponentë kyçe e kornizës së ligjit mbi ndërmarrjet 
luan rol kritik në qasjen e bizneseve ndaj burimeve të jashtme të financimit. Qëllimi 
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fundamental i ligjit mbi ndërmarrjet është që t’iu ofrojë  subjekteve komerciale një parashikim 
të arsyeshëm mbi efektet e ligjeve ndaj aksioneve të tyre, dhe deri diku edhe me burime të sakta 
informatash. Sa i përket qasjes ndaj burimeve të jashtme të financimt, bankave, investitorëve 
dhe ndërmarrësve, kërkohet që informatat lidhur me interesat pronësore, kërkesat e kreditorëve 
dhe entiteteve të biznesit të jenë në dispozicion dhe të besueshme. Këto standarde do të 
sigurojnë besim dhe siguri më të madhe për bankat gjatë transaksioneve financiare me 
ndërmarrjet.  
 
Njësoj sikur edhe në transaksionet e vendeve tjera, ligjet dhe rregulloret kyçe të cilat më së 
shumti kanë ndikim të drejtpërdrejtë në burimet e jashtme të finacimit dhe kërkohen më së 
shumti, përfshijnë:  
 
• Kolateralin (si për pasurinë e luajtshme  ashtu  edhe të paluajtshme), dhe formimin e 

regjistrave të kolateralit;  
• Bankrotimin;  
• Pronën;  
• Rregulloret mbi  institucionet financiare; 
• Regjistrimin e bizneseve dhe   
• Kontabilitetin. 
 
Me përjashtim të problemit të pronës/tokës, shumica e rregulloreve bazike prej të cilave varet 
financimi i NVM-ve ose janë të krijuara ose u jipet prioritet. Sidoqoftë, zbrazëtirat juridike 
ende ekzistojnë. UNMIK-u duhet të aprovojë edhe disa rregullore (e sidomos atë mbi hipotekën 
dhe bankrotimin) dhe mekanizmat implementues të cilët ende nuk janë aprovuar në disa lëmenj 
kyçë (regjistrat mbi pengun dhe hipotekën, regjistrat mbi afarizmin). Është shumë e 
domosdoshme që progresi të vazhdojë në të gjitha këta lëmenj, e në veçanti për regjistrat e lartë 
përmendura, të cilat janë duke u elaboruar vazhimisht, dhe pritet që UNMIK-u të aprovojë 
rregulloret kyçe para zgjedhjeve, që do të mbahen në nëntor 2001. 
 
(A) Rregullorja mbi pengun 

 
Rregullorja mbi pengun është aprovuar në shkurt të vitit 2001 dhe synon të ofrojë një strukturë 
të thjeshtë, uniforme dhe ekskluzive për pasurinë e luajtshme. Përderisa miratimi i rregullores 
është hapi kryesor drejt një rrethine ligjore më të zëshme, nevojitet punë e mëtutjeshme për ta 
rregulluar çështjen e provizioneve të kësaj rregulloreje, sepse kjo rregullore mund t’i kufizojë 
disa transaksione komerciale, duke përfshirë financimin e pajisjeve, e cila do të jetë shumë e 
rëndësishme në periudhën e ardhshme. Kjo rregullore potencon se shitësit e mallrave me kredi, 
si psh. të pajisjeve, duhet t’i identifikojnë me kohë pronarët e pengut, çdo herë kur ata e bëjnë 
shitjen me kredi, para se ta dërgojnë kolateralin tek poseduesi i pengut, që mund të bëhet 
rregullisht, varësisht nga lloji dhe frekuanca e transakcioneve të bëra. Preokupimi ynë kryesor 
është se kjo mund të jetë një barrë e paarsyeshme ndaj shitësit i cili kërkon regjistrin e pengut 
çdo herë kur bëhet shitja. Vetëm në këtë rast të financimit ne kemi bindjen se duhet të bëhen 
përparime të mëtutjeshme.  
 
Rregullorja gjithashtu bënë fjalë për afatin e pengut kur ai bëhet pjesë përbërëse e ndonjë 
pasurie tjetër. Rregullorja gjithashtu tregon afatin kur kolaterali këmbëhet apo përfshihet me 
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një gjë tjetër në atë mënyrë që ekzistenca e tij përfundon në një formë të njëjtësuar ose të 
veqantë. Fermeri për shembull, ka vështirësi në sigurimin e kredisë, nëse ai do të jepte si peng 
të mbjellurat e tij të ardhshme si kolateral dhe me vonë drithërat e tij në silos para se të paguhet 
kredia.  
 
(B)   Regjistrimi i pengut 
 
Komponentë kyçe e rregullores mbi pengun është edhe krijimi i një sistemi për plotësimin e 
formularit ose regjistrimin e pengut, i cili do t’iu mundësonte huadhënësve dhe blerësve 
potencial ta përcaktojnë me shpenzime të vogla statusin e huamarrësve potecial dhe pasurinë e 
cila ofrohet për kolateral. Nuk mund të pritet një angazhim i institucioneve financiare në 
programet aktive të huadhënies pa ekzistimin e këtij mekanizmi. Përkundër aprovimit të 
rregullores mbi pengun në shkurt të këtij viti, regjistrimi i pengut ende nuk është funksional dhe 
duket se sektori privat e jo qeveria do të udhëheqin me të. Departamenti i Tregtisë dhe 
Industrisë vlerëson se një regjistër i centralizuar të cilin e mbështet edhe USAID-i duhet të 
krijohet dhe të udhëhiqet më së shumti brenda disa javëve, i përcjellur me një trajnim si 
prioritet afatshkurtër. Në anën tjetër bankat kërkojnë që ky register të krijohet sa më shpejt që 
është e mundur, sepse huamarrësit në mungesë të këtij regjistri mund ta deklarojnë të njëjtën 
pasuri të luajtshme tek bankat e ndryshme në të njëjtën kohë.  
  
Pasi të jetë krijuar, do të ishte shumë e rendësishme që shfrytëzuesit e këtij regjistri të njohin 
atë. Implementimi i suksesshëm i këtij regjistri me një numër të vogël bankash do ta lehtësonte 
zgjerimin e sistemit bankar. Me këtë rast duhet të merret në konsideratë një fushatë informimi 
për komunitetin bankar mbi rolin e regjistrit të pengut, dhe informimi mbi alternativat e 
ndryshme për pengun, duke përfshirë edhe inventarin si peng i cili për momentin nuk 
praktikohet shumë. 
 
Shfrytëzimi më i madh i inventarit si peng do të ndihmohet përmes aprovimit të ligjit mbi 
kontabilitetin nga ana e Këshillit të Përkohshëm Administrativ, i cili në mes tjerash do të 
urdhëroj zhvillimin e standardeve të pranueshme ndërkombëtare të kontabilitetit, dhe një formë 
standarde të unifikuar për llogaritjen e inventarit. 
 
(C)  Rregullorja mbi hipotekën 
 
Rregullorja mbi hipotekën e cila aktualisht është në formë të draftit, merret me pasurinë 
(sendet) e paluejtshme. Ne presim që rregulloja e tillë nuk do të kaloj në procesin e aprovimit 
formal në Kombet e Bashlkuara para zgjedhjeve të Nëntorit, për shkak se disa departamente të 
KB aprovimin e kësaj rregullorje e cilësojnë si pjesë të kornizës ligjore më të gjërë mbi 
reformat e të drejtave pronësore. Ne kemi vërejtje për shkak se kjo mund të marr shumë kohë 
para se të miratohet një kornizë më e gjërë ligjore mbi të drejtat pronësore në Kosovë. Kështu 
që, është shumë me rendësi qe kjo rregullore të aprovohet sa më shpejtë që është e mundur dhe 
komuniteti i biznesit të bëjë presion ndaj zyrës së Kombeve të Bashkuara për aprovimin e kësaj 
rregullore. 
 
(D)  Regjistrimi i hipotekës  
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Regjistri mbi hipotekën do të përmbante evidencën për pasurinë e paluejtshme si psh. ndërtesat 
dhe strukturën pengjeve si kolateral, dhe do t’iu mundësonte shfrytëzuesve që të kontrollojnë 
statutin e gjësendit të caktuar. Aktualisht në Kosovë ekziston një proces i regjistrimit të 
hipotekave, dhe bankat e pranojnë hipotekën si kolateral. Sidoqoftë, procesi aktual i regjistrimit 
të hipotekave mbetet detyrë e gjykatave lokale e jo zyrës komunale për regjistrimin e 
katastrave. Prandaj, zyra komunale për regjistrimin e katastrave nuk e bënë regjistrimin e të 
gjitha llojeve të pasurisë në mesin e të cilave bënë pjesë edhe hipoteka.   
 
Zhvillimi i një regjistri të plotë mbi hipotekën do të krijonte siguri më të madhe gjatë procesit 
të huadhënies. Disa banka ankohet për mungesën e një sistemi të kompletuar për regjistrimin e 
hipotekës dhe e cilësojnë atë si një zbrazësirë në rrethinën ligjore që lidhet me kredinë, duke 
thenë se të gjitha proceset e huadhënies të bazuara në kolateral që ata janë duke i bërë në 
momentin  aktual, bartin me vete rrezik të konsideruar për shkak të mungesës së regjistrit mbi 
të drejtat pronësore.  
 
Për ta zgjedhur problemin e lartëcekur, është formuar një grup i përfaqësueve ligjor dhe për 
katastra nga Agjencia e Kosovës për Katastra, DTI-ja dhe Departamenti i Shërbimeve Publike, 
i cili është duke e përgatitur një draft për udhëzimin administrativ i cili do t’i unifikoj proceset 
e regjistrimit për interesat e ndryshme ndaj pronës së vertetë, dhe do t’i implementoj 
provizionet sipas ligjit aktual i cili kërkon që të shfrytëzohet “regjistri mbi token”. Ky regjistër i 
unifikuar do të ekzistoj në Zyrat Komunale për Katastra dhe do të mundësoj regjistrimin e të 
gjitha të drejtave pronësore, duke përfshirë edhe të drejtat e hipotekës. Detyrë e grupit punues 
është që të definoj se si Zyra Komunale për Regjistrimin e Katastrave duhet ti marrë parasysh 
të gjitha interesat e pasurisë së paluejtshme, dhe interesat e hipotekës. Pritet se një rregullore e 
tillë e kompletuar do të jetë në fuksion diku në Pranverë të vitit 2002. Kjo iniciativë është pjesë 
e përpjekjeve më të mëdha për ta krijuar një katastër me qëllime të shumfishta dhe një sistem 
informimi mbi tokën i cili do të përfshijë katastrat juridike, fiskale dhe fizike. Krijimi i kësaj 
katastre është e lidhur me reformën, administrimin dhe menaxhimin e tokës. 
 
Mekanizmat për zbatimin efikas të ligjit mbi hipotekën  
 
Aktualisht ekzistojnë dy probleme lidhur me shfrytëzimin e sendeve të lëvizshme që përdoren 
si kolateral në Kosovë. Njëri ka të bëjë me paqartësinë e regjistrimit të hipotekës si pasuri e 
paluajtshme, i cili nuk mund të zbatohet në procedurën e rëndomtë për regjistrimin e hipotekës. 
Edhe në rastin kur aplikohet procedura e rëndomtë, nuk ekziston ndonjë regjistër i unifikuar në 
të cilin të gjitha interesat që kanë ndikim në ndonjë objekt të palëvizshëm nuk janë të 
regjistruara. Kështu që, para se gjithash procedura e propozuar për regjistrimin e hipotekës dhe 
interesave tjera mbi pasurinë e paluejtshme duhet të përmirësohet. 
 
Së dyti, rasti i zbatimi i hipotekës është i pavolitshëm. Për ta zbatuar hipotekën, kreditori duhet 
ta inicojë procedurën gjyqësore dhe të pres deri sa të jetë në gjendje të realizoj shitjen e 
pasurisë me qëllim që t’i përmbush obligimet ndaj borxhit. Për qëllime prkatike, kohëzgjatja 
dhe veshtirësitë e këtyre procedurave e bëjnë të pamundshme që kreditori të jetë në gjendje të 
fitoj besimin përmes bartjes së të drejtave mbi pronën.   
 
Zgjidhja për mungesën e mekanizmave implementues do të ishte dizajnimi i një ekstra 
mekanizmi i cili do të ishte në gjendje të siguronte kreditorëve një mënyrë efikase dhe të drejtë 
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për t’i realizuar të drejtat që dalin nga hipoteka në rast se borxhliu nuk paguan me kohë. Ky 
është edhe qëllimi i propozimit të DTI-së për rregulloren mbi dhënien dhe ushtrimin e 
autorizimit afarist për shitjen e pasurisë së luejtshme mbi të cilin qëndron e drejta aktuale për 
hipotekën. 
 
Rregullorja e propozuar lejon autorizimin e parevokueshëm afarist për shitjen e pronës në 
formë të hipotekës vetëm nën rrethanat e kufizuara si më poshtë: 
 

 Borxhliu/dhënësi i hipotekës mund të jetë ndërmarrja ose korporata; 
 Prona në formë të hipotekës nuk mund të jetë object banimi; 
 Marrësi i hipotekës është institucioni financiar i licencuar nga BPK-ja; 
 Kushtet për mos pagesën me kohë parashohin shitjen e pasurisë të lënë si hipotekë e cila 

specifikohet qartë në marrëveshjen mbi hipotekën; 
 Procedurat e zakonshme përcillen për ta verifikuar borxhliun dhe realizimin e shitjes.  

 
Kjo rregullore në formë të draftit, në qoftë se aprovohet, do të krijoj mundësinë për autorizimin 
e paraveokueshëm afarist për ta shitur pasurinë e lënë në formë të hipotekës në rast se 
ekzistojnë borxhet specifike në anën e dhënësit të hipotekës. Me rritjen e kësj aftësie për heqjen 
e të drejtës për pronën e vënë si hipotekë në rast të borxhit, institucionet financiare të licencuara 
do të jenë më shumë të inkurajuara për të dhënë kredi përmes hipotekës së sigurtë, dhe në këtë 
mënyrë do të zgjerohej aktiviteti ekonomik në Kosovë. 

Koncepti i një ekstra të drejte juridike për pronën e vënë si hipotekë e cila bazohet në 
marrëveshjen midis palëve, është diçka e cila është përdorur edhe nga autoritetet tjera si psh. në  
Kazakistan, Filipine, Republikën Çeke, etj. Është shumë e rendësishme për suksesin e 
legjislacionit të propozuar në fushat e regjistrimit dhe implementimit të hipotekës që komuniteti 
i biznesit të ushtroj më shumë presion ndaj Administratës Ndërkombëtare për prioritetet e lartë 
përmendura.  

 
(E) Pronësia dhe titullari i pronës  
 
Një pengesë tjetër ndaj qasjes në kredi në Kosovë është edhe pasiguria dhe paqartësia lidhur me 
të drejtat pronësore dhe të drejtën mbi tokën. Rëndësia e sigurimit të tokës nuk mund të 
mbivlerësohe. Toka shërben si kolateral për kredi ose si burim i sigurisë. Nëse toka mund të 
koletarizohet, atëherë do ta hapte tërë procesin e gjësendit të ri i cili është shfrytëzuar për si 
siguri për huadhënie. Siguria e tillë ndaj të drejtave pronësore mbi tokën ofron bazat për 
transaksione të tokës dhe përmirëson transferin e tokës. Të drejtat aktuale mbi tokën në Kosovë 
janë të paqarta.  
 
Ekzistojnë zbrasësira dhe të meta në kornizën ligjore duke përfshirë edhe mungesën e definimit 
elementar të pronës së patundëshme; ekziston paqartësi rreth konceptit të pronësisë; evidenca 
mbi tokën e cila e verteton pronësinë është larg nga kompletimi; kërkesat dhe ankesat ndaj 
pronësisë mund të lindin në çdo moment; komunikimi dhe shkëmbimi i informatave ndërmjet 
akterëve kyç, e sidomos në nivelin lokal nuk është efektiv dhe ka të meta dhe sistemi i katastrës 
ka nevojë për në kontroll të përgjithshëm.   
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(F)      Bankrotimi 
 
Bankrotimi është një shtyllë shumë e rendësishme në ekonominë e tregut por shpesh nuk 
kuptohet si duhet. Shpesh here ai interpretohet vetëm si tregues i falimentimit afarist si një 
mekanizëm që mundëson shlyerjen e mjeteve në ndërmarrjet që falimentojnë. Rregullorja dhe 
procedurat efektive mbi bankrotimin do të luajnë rolin kyç psh. me rastin e privatizmit të 
ndërmarrjeve shoqërore, pasi që disa ndërmarrje shoqërore do të transformohen përmes 
likuidimit (i detyruar përmes ligjit mbi bankrotimin, me mjetet e tranferuara tek ndërmarrja 
trashëgimtare, për ta mundësuar transferin e ndërmarrjes shoqërore në kapitalin privat). 
Institucionet finaciare vertetë nuk do të jenë të gatshme për t’iu dhënë kredi këtyre 
ndërmarrjeve në qoftë se nuk ekzistojnë procedurat e qarta të bankrotimit. 
 
Një draft mbi rregulloren e bankrotimit në Kosovë tani veç është përgatitur. Drafti aktual bënë 
disa përpjekje për t’i mbrojtur të drejtat e kreditorëve të mbrojtur ndaj kreditorëve të pa 
mbrojtur. Në të ardhmen e afërt pritet që ky draft të dërgohet në zyrën e KB për këshilla ligjore, 
dhe shpresohet se do të aprovohet para zgjedhjeve të Nëntorit 2001.  
 
Problemi me rregulloren e bankrotimit në shumicën e vendeve në tranzicion ishte në 
vështirësitë për të siguruar një ekip adekuat të gjyqëtarëve të trajnuar dhe kujdestarët ndaj 
bankrotimit për të qeverisur me numrin e rasteve të bankrotimeve në kohë të caktuar. Prandaj, 
është shumë më rendësi që UNMIK-u të aprovoj rregulloren mbi bankrotimin sa më shpejt që 
është e mundur dhe të bëjë të mundur adresimin e disa çështjeve praktike që lidhen me 
implementimin e tij.  
 
(G)     Rregulloret mbi bankat dhe institucionet finaciare 
 
Ne kemi disa preokupime rreth pakos së rregulloreve përmes të cilave qeverisen aktivitetet e 
Autoritetit të Bankave dhe Pagesave (BPK) ashtu edhe bankat dhe institucionet finaciare 
individuale. Reagimet nga bankat dhe burimet tjera i pasqyrojnë konkluzionet tona.  
 
Rregulorja 1999/21  mbi licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e bankave 
 
Ne mendojmë se rregullorja 1999/21 ofron një kornizë të gjërë, të drejtë dhe liberale për bankat 
për t’i zgjeruar kreditë dhe produktet e shërbimet tjera për biznesin. Ne e kuptojmë se BPK-ja 
në të ardhmen do ta rishqyrtojë këtë rregullore duke u bazuar në përvojën e fituar dyvjeçare. Ne 
i inkurajomë sa më shumë institucione që është e mundur të marrin pjesë në këtë proces të 
rishqyrimit, në të cilin duhet të përfshihen edhe definicionet specifike mbi “lizingun”, 
“faktoringun” dhe “garancionet”. 
 
Disa institucione financiare janë të interesuara më shumë për tragun e lizingut dhe se BPK-ja 
mund të kontribuojë duke sqaruar çfarë do të jetë lizingu. Termi “garancion” mund të ketë disa 
kuptime; lloji i garancioneve më së shumti është i lidhur ngushtë me finacimin e biznesit të 
vogël si program garantues i huasë në të cilin një pjesë e rrezikut për kthimin e huasë mbulohet 
nga një fond garancioni i veçantë i cili do të paguante pjesën e mëparshme të huasë sipas 
marrëveshjes, në rast se ajo nuk paguhet me kohë. Kjo do t’iu mundësonte bankave dhe 
institucioneve finaciare për të lejuar kredi, në mënyrë më ofenzive për entitetet, ku rreziku 
është më i lartë. Programet e tilla funksionojnë në Bashkësinë Evropiane dhe vendet e Evropës 
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Qendrore dhe Lindore, ndërsa mendimet rreth efektit të tyre të përgjithshëm janë të ndara, 
përvojat tregojnë se në vende të caktuara ato mund të veprojnë si katalizator i stimulimit të 
qasjes në finacim përmes ndërmarrjeve shumë të vogla në komunitetet lokale.  
 
Rregullorja 1999/20 mbi Autoritetin e Bankave dhe të Pagesave të Kosovës 
Referencat e kësaj rregullorje janë bërë përmes autorizimit të BPK-së për të zhvilluar forma të 
ndryshme të informimit për auditorët dhe për t’i pranuar informatat që kthehen. Sidoqoftë, ndaj 
BPK-së nuk janë imponuar obligime specifike (ose ndaj entiteteve të tjera administrative) për 
t’i zhvilluar dhe transmetuar këto informata. Nuk janë siguruar direktiva lidhur me llojin e 
informatave të cilat duhet të transmetohen, e as frekuenca e tyre. BPK-ja ka ndërmarrë disa 
hapa për ta plotësuar këtë zbrastësirë në informim. Ata janë gati ta botojnë raportin e parë 
vjetor (për vitin 2000), i cili do të përmbajë informata të rëndësishme financiare lidhur me 
pasurinë ekonomike dhe përfaqëson një element të rëndësishëm edhe për Autoritetin Qendror 
Fiscal. BPK-ja gjithashtu është gati ta kompletojë raportin gjysmëvjetor për gjysmën e parë të 
vitit 2001, dhe planifikon të zhvillojë një buletin mujor mbi statistikën e bankave, i cili do të 
përmabnte një pasqyrë të kredive, rrjedhës së depozitave dhe pagesave. Përveq kësaj, zhvillimi 
i sistemit të klasifikimit sipas Institutit të Statistikës dhe shfrytëzimi i tij nga ana e BPK-së do 
të zgjeronte mundësitë  për vështrimin e modeleve të kredisë dhe trendet tjera në ekonomi.  
 
Rregullat e Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës  
Konkluzioni ynë i përgjithshëm është se BPK-ja; (i) nuk është duke e kufizuar në mënyrë të 
padrejtë aftësinë e bankave dhe institucioneve financiare jo-bankare për t’i zgjeruar kreditë dhe 
produktet tjera financiare për komunitetin e biznesit; dhe (ii) është duke i vënë në funksion 
mekanizmat efektivë të pavëmendshëm për institucionet financiare jobankare.6 Sugjerimi ynë 
është se, si pjesë e monitorimit dhe zhvillimit të sistemit bankar dhe institucioneve financiare 
jobankare, BPK-ja: (i) monitoron politikat, të cilat i zhvillojnë bankat, të cilat i përshkruajnë 
bazat sipas të cilave huatë e pambledhura organizohen si humbje dhe si të shlyera; (ii) merr 
parasysh në një pike të caktuar krijimin e klasifikimeve për minimumin dhe maksimumin e 
provizioneve për huatë të cilat kërkohet të lejohen nga institucionet financiar jo-bankare ndaj 
personave të cilët kanë histori të varfër në kthimin e huave të ngjashme; dhe (iii) merr parasysh 
formimin dhe metodologjinë për klasifikimin e minimumit të provizioneve për huatë që janë të 
përshtatshme për tu lejuar nga institucionet financiare jobankare.   
 
Sektori i institucioneve financiare në Kosovë – standardet, praktikat dhe këmbimi i 

informatave 
 
Shërbimi Kreditor i Kosovës (KCIS) 
 
Shërbimi Kreditor i Kosovës (KCIS), i themeluar në maj të vitit 2000, është një institucion i 
rëndësishëm për zhvillimin dhe këmbimin e informatave për sektorin finaciar. I lansuar nga 
MEB, KCIS iu ofron abonentëve dhe institucioneve tjera finaciare informata vitale dhe të 
besueshme mbi historinë kreditore të huamarrësve potencialë sjelljet në kthimi e kredisë, 
                                                 
6 Mekanizmave jo adekuate të institucioneve jo bankare financiare gjithmonë duhet kushtuar vëmendje të 
posaçme, kryesisht për ta evituar situatën e pakëndshme e cila shkaktohet nga rritja e tyre, siç ka ndodhur edhe në 
vendet tjera, kur vendimet e tilla janë marrë nga një apo numër i vogël i këtyre subjekteve, dhe kishin dëmtuar 
reputacionin e tërë industrisë.  
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kreditë e papaguara dhe gjithashtu edhe informata sekondare, si psh. sjelljet e këqija dhe 
historinë e ndërmarrjes, të gjitha në afate të caktuara kohore. KCIS aktualisht ka 7 anëtarë: (i) 
MEB, (ii) FINCA, (iii) International Catholic Migration, (iv) Mercy Corps International, (v) 
World Relief, (vi) Kosova Business Finance Fund (KBFF), dhe (vii) ADIE. Drejtori ekzekutiv i 
KCIS raporton për disa suksese të mira në identifikimin e huamarrësve të paskrupullt, por 
deklaron se nevojiten përpjekje më të mëdha nga anëtarët e KCIS për të siguruar se ky 
institucion punon në mënyrë efektive, gjë që kërkon të bëhen pyetje para se të shqyrtohet 
kërkesat për kredi. Ai gjithashtu raporton edhe për interesimin e jashtëm ndaj KCIS për tu bërë 
anëtar i tij.  
 
Qëndrimet e të 3 bankave kosovare rreth KCIS janë mikse. Një bankë është entuziaste dhe 
dëshiron të bëhet anëtare e tij, duke e potencuar mundësinë për ta shfrytëzuar këtë shërbim në 
identifikimin e huamarrësve të padëshirueshëm. Një bankë tjetër deklaron se nuk ka nevojë për 
këtë shërbim, pasi i njeh të gjitha ndërmarrjet në Kosovë. Ndërkaq, ne e kuptojmë këtë si 
hezitim të disa institucioneve në shkëmbimin e informatave konfidenciale mbi huamarrësit në 
një rreth të institucioneve. Kjo lehtësi, po që se implementohet me masat e sigurisë adekuate 
mund të ndihmojë shumë në rritjen e vëmendjes së bankave nga komuniteti huamarrës, dhe ta 
përmirësojë praktikën e huadhënies dhe performancën e të gjitha institucioneve finaciare dhe 
forcimin e komunikimit ndërmjet bakave dhe vetë institucioneve financiare.  
 
Bankat dhe institucionet financiare – komunikimi, përfaqësimi, standardet 
 
MEB është banka më e njohur në Kosovë deri më tani. Ajo është duke luajtur një rol aktiv në 
themelimin e regjistrit të pengut dhe hipotekës, ka krijuar byronë e shërbimit informativ për 
kredi dhe është pranuar nga qeveria të luajë rolin kyç ndërmjetësues në implementimin e 
reformave tjera (për shembull depozitat për TVSH). Fondi për Finacimin e Biznesit në Kosovë 
(KBFF), i themeluar kohëve të fundit nga USAID-i, gjithashtu ka gjasa të ofrojë lloje të reja të 
instrumenteve kreditore. KBFF ka shfaqur interesimin e tij për të bashkëpunuar me bankat tjera 
për aranzhimin e kredive, bashkëpunimin me klientët e institucioneve financiare jo-bankare për 
të evoluuar një program më të gjërë për kredi dhe e konsideron si të rëndësishme edhe 
hulumtimin e zhvillimit të shërbimeve për lizing. Plani i tyre tranzitor është që të bëhet bankë 
kosovaro-amerikane. 
 
Kjo vëmendje e MEB-it dhe KBFF-it ka ndikuar deri diku në margjinalizimin e bankave 
kosovare, duke përfshirë edhe aftësinë për të vepruar si ndërmjetësues në përpjekjet e qeverisë 
për reforma ekonomike. A duhet të adresohet kjo mungesë ekuilibri? Për të siguruar se sistemi 
bankar do të jetë në gjendje të luaj rolë efektiv në adresimin e rindërtimit të Kosovës, është e 
nevojshme të sigurohen standardet dhe praktikat e larta profesionale nëpërmjet sistemit bankar, 
i cili gjithashtu do të shërbejë edhe si bazë e zgjerimit të këtij sistemi.  
 
Ne mendojmë se mekanizmi i cili do ta lehtësonte këtë do të ishte Shoqata e Bankierëve 
Kosovarë, e cila do të: (i) ofronte më shumë siguri dhe do të shfrytëzonte produkte dhe 
shërbime bankare dhe do të themeloheshin më shumë mjete ligjore dhe institucionale për t’i 
mbrojtur interesat e tyre; (ii) sigurojë praktika më të mira në afarizmin bankar, të cilat do ta 
shtonin aftësinë e tyre për të ofruar një rang më të gjërë të instrumenteve kreditore për bizneset; 
(iii) ta rrisë ekspozimin e bankave ndaj programeve të trajnimit me standarde ndërkombëtare; 
(iv) të sigurojë se sektori i bankave do të flasë me një zë unik në advokimin ndaj sektorit publik 



“Financimi i Zhvillimit të NVM-ve”, draft i raportit hulumtues,  i përgatitur nga Instituti për Hulumtime 
Zhvillimore RIINVEST, shtator, 2001 

 32

dhe grupeve tjera; dhe (v) të krijojë një imazh të fortë për sektorin bankar në Kosovë, rajon dhe 
më gjërë, dhe të ndihmojë në inkurajimin e përkrahjes ndërkombëtare. Ideja për ta themeluar 
Shoqatën e Bankierëve Kosovarë ka fituar përkrahje të konsiderueshme tek bankat kosovare 
dhe KBFF.  

 
 

X.  VLERËSIMI I INVESTIMEVE DHE I NEVOJAVE TË NVM-ve PËR KREDI DHE 
OFERTA E BANKAVE  DHE E INSTITUCIONEVE JOBANKARE 

 
(A). Investimet e planifikuara 

Për vlerësimin e nevojave për kredi dhe mjete financiare të NVM-ve janë  shfrytëzuar të dhëna 
nga anketa me NVM-të private në Kosovë gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2000.  Megjithëse kjo 
anketë ka përfshirë vetëm 300 ndërmarrje private duke marrë parasysh reprezentativitetin e 
mostres, mund të nxirren disa përfundime për orientimet e ndërmarrësve lidhur me vellimin dhe 
shumën e investimeve për periudhën e ardhshme.  Nga ndërmarrjet e anketuara të sektorit 
privat 90 % janë deklaruar se për realizimin e planeve të tyre do t’u nevojiten kreditë. 

(A) Investimet e planifikuara 

 Tabela 11: Shumat e investimeve vijuese dhe të investimeve të planifikuara 

Përshkrimi Investimet vijuese Investimet e planifikuara 

Gjithsej investimet 49.392.500 168.658.000 

Mesatarja për një ndërmarrje 164.642 562.000 

Madhësia e grup – shumave 50.000 – 100.000 200.000 – 500.000 

(Burimi: Anketa, Riinvest, 2000) 

Nga te dhënat shifet se NVM edhe në periudhën e ardhshme kanë shprehur nevoja të mëdha për 
investime. Në krahasim me investimet vijuese në shumë prej 49.4 milionë DM, apo të 
investimeve për ndërmarrje prej 164.642 DM për periudhen e ardhshme  nga menaxheret e 
këtyre ndërmarrjeve vlerësohet se do të jenë  2.5 herë më të larta. 

Tabela 12:  Investimet e planifikuara sipas grup - shumave7 

Grup shumat DM      %  
Deri në 10,000 1 

10,000 – 20,000  2 
20,000 – 50,000 10 

50,000 – 100,000 16 
100,000 – 200,000 15 
200,000 – 500,000 27 

500,000 – 1,000,000 12 
Mbi 1,000,000 9 

                 (Anketa, Riinvest, 2000) 

                                                 
 
7 Po aty 
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Përqëndrimi më i madh i investimeve të planifikuara të ndërmarrjeve është prej 50.000 – 
500.000 DM (58 %), nën 50.000 DM 13 % e ndërmarrjeve, kurse mbi 9 % e ndërmarrjeve 
planifikojnë të investojnë mbi 1.0 milionë DM. 
Tabela 13: Planifikimi i investimeve sipas sektoreve dhe madhësisë së ndërmarrjeve 
Sektoret  Mikrond. Te vogla Temesme Gjithsej % 
Industria (prodhimtaria) 7.6 42.3 31.4 32.5 33.0
Ndërtimtaria 5.5 4.0 2.3 4.1 4.0
Bujqësia 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0
Tregtia 68.2 52.5 64.4 58.0 58.0
Transporti 10.9 0.6 0.0 2.9 3.0
Hoteleri dhe turizëm 3.4 0.2 0.0 0.9 1.0
Agjensitë turistike 3.2 0.0 1.9 1.1 1.0
Shërbimet 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0
Totali 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Burimi: Anketa e Riinvestit, 2000. 
 
Në planifikimin e investimeve në periudhen e ardhshme sipas anketës me NVM-të private 
dominojnë tregtia (58.0%) dhe industria (33.0 %) dhe sektoret tjerë së bashku vetëm 8 %.  
Vështruar sipas madhësisë së ndërmarrjeve në kuadër të industrisë (prodhimit) pjesëmarrje më 
e theksuar është treguar në ndërmarrjet e vogla (42.2 %) dhe ato të mesme (31.4 %). Ndërsa në 
sektoret tjerë (ndërtimtaria, tregtia, dhe transporti) pjesëmarrje më të lartë kanë treguar 
mikrondërmarrjet. 

B. Nevojat për kredi 

Tabela 14: Numri  i ndërmarrjeve, punëtorët dhe nevojat për kredi sipas sektoreve  
Sektor Nevojat për 

kredi 
Nevojat për 
kredi/ 
ndërmarrjet 

Nevojat për 
kredi/te 
punësuarit 

Prodhimi 41169000 428843.8 21331.1
Tregtia 56265000 338945.8 32674.2
Shërbimet 6875000 180921.1 26341.0
Gjithsej 104309000 347696.7 26657.0
(Burimi:Anketa, Riinvest, 2000) 

Tabela 15:Distribuimi i ndërmarrjeve, punëtoreve, fondeve fikse dhe nevojave për kredi 
 Numri i 

ndërmarrjeve 
Numri i 
punëtorëve 

Fondet 
fikse 

Nevojat 
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: Anketa, Riinvest, 2000) 
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Në bazë të anketimit të 300 NVM-ve private, nevojat për investime vlerësohen në shumën prej 
104 milionë DM, respektivisht 347.967 DM për një ndërmarrje. Në sektorë të prodhimit 
nevojat për kredi për një ndërmarrje kapin shumën prej 428.843 DM, respektivisht 22.4 % më 
të larta nga mesatarja, ndërsa për sektorë të shërbimeve nevojat për kredi për një ndermarrje 
janë 180.921 DM, apo 49 % nën mesatare. Prodhimi ka treguar pjesëmarrje prej 39.5 % 
(proporcionalisht më shumë se pjesëmarrja në numrin e firmave), ndërsa tregtia 53.9 % në 
nevojat e përgjithshme për kredi.  

Tabela 16: Distribuimi i ndërmarrjeve, punëtoreve, fondeve fikse dhe  
nevojave për kredi sipas rajoneve (%) 

Regjioni 
Numri i 
ndërmarrjeve 

Numri i 
punëtorëve 

Fondet fikse Nevojat 
për kredi 

Prishtina 24.7 30.9 35.4 33.8 
Prizreni  16.3 17.1 8.5 10.2 
Peja 16.3 18.0 28.3 14.8 
Ferizaji  9.0 8.7 6.2 9.1 
Gjakova 11.0 6.3 5.6 5.7 
Gjilani 12.7 13.2 8.1 14.4 
Mitrovica 10.0 5.9 7.9 12.0 
Totali 100.0 100.0 100.0 100.0 
(Burimi: Anketa, Riinvest, 2000) 

Tabelat e paraqitura me lart, tregojnë për ndryshime të nevojave për kredi sipas rajoneve. 
Ndërmarrjet nga Prishtina dhe Mitrovica kanë treguar nevoja të larta për kredi, ndërsa 
ndërmarrjet nga Gjakova dhe Prizreni kanë deklaruar nevoja mesatare më të ulta për kredi.  
Ndërsa nevojat mesatare për kredi për punëtorë jane më të larta në Mitrovicë se sa në rejonet 
tjera dhe më të ulëta se në Prizren. Nevojat mesatare për kredi në raport me fondet fikse janë 
më të larta në Gjilan, Mitrovicë dhe në Ferizaj. 

Tabela 17: Distribuimi i nevojave për kredi, sipas grup – shumave dhe sektoreve 

 
Prodhimi % Tregtia % Shërbimet 

% 
Gjithsej %

<10,000 0.0 0.0 0.5 0.1
10,001 – 20,000 0.0 0.0 0.3 0.0
20,001 – 50,000 1.2 1.2 3.2 1.3
50,001 – 100,000 1.8 6.0 9.0 4.5
100,001 – 
200,000 4.4 8.6 14.5 7.3
200,001 – 
500,000 36.7 31.1 21.5 32.7
500,001 – 
1,000,000 27.8 23.2 50.9 26.8
>1,000,000 28.2 29.9 0.0 27.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
(Burimi: Anketa, Riinvest, 2001) 

Vështruar sipas sektoreve kërkesa prej 200.000 – 500.000 DM është dominante në të gjithë 
sektoret e sidomos në prodhim (36.7 %) dhe tregti (31.1 %). Edhe kërkesat nga grup – shumat 
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100.000 – 200.000 DM janë të pranishme në nivel të sektorëve prej 7.3 %, ndërsa pjesëmarrje 
më e lartë është shprehur në shërbime dhe tregti.  Kërkesat për kredi më të larta (500.000 – 
1.000.000 DM) kanë pjesëmarrje prej 26.8 % me pjesëmarrje të lartë të shërbimeve (50.9 %) 
dhe të prodhimit (27.8 %).   

 
Oferta e institucioneve bankare dhe jobankare për kredi (milion DM) 
 
Në periudhën 2001 – 2003 planet e institucioneve bankare dhe jobankare janë që të lejojnë një 
fond të kredive në shumë prej 760.2 milionë DM. Vlerësohet se bankat do të kenë pjesëmarrje 
rreth 47 % në ofertën e përgjithshme. Vlerësohet se oferta do të ketë këtë dinamikë: 
 

• 136.7 milionë DM ose 18 % në vitin 2001, 
• 214.2 milionë DM ose 28 % në vitin 2002, 
• 409.3 milionë DM ose 54 % në vitin 2003.  

 
Rabela 18: Oferta e institucioneve bankare dhe jobankare për kredi (milion DM)* 
Institucionet bankare  2001 2002 2003 2001 – 

2003 
1. MEB  20.0 40.0 60.0 120.0
2. Banka Private e Biznesit 6.5 8.5 10.0 25.0
3. Banka e Re e Kosovës 15.0 40.0 100.0 155.0
4. Banka Ekonomike 16.4 17.8 20.4 54.6
Gjithsej bankat 57.9 106.3 190.4 354.6
Institucionet financiare jo-
bankare 

   

5. ICU 15.0 10.0 40.0 65.0
6. FINCA 8.5 8.5 8.5 25.5
7. Mercy Corps 1.4 1.4 1.4 4.2
8. ICMC 10.9   10.9
9. USAID KBFF 10.0 46.0 100.0 156.0
10.CORDAID 0.4   0.4
11. Grameen Trust 1.4   1.4
12. ABU/EAR 24.0 36.0 60.0 120.0
13.Danish Refugee Council 0.2   0.2
14. ADIE 1.0   1.0
15. German Invest Fund 3.0 3.0 4.0 10.0
16.Besëlidhja Mikrofinance 3.0 3.0 5.0 11.0
Gjithsej institucionet 
jobankare 

78.8 107.9 218.9 405.6

Gjithsejt oferta për kredi 136.7 214.2 409.3 760.2 
(Burimi: Pyetësori për Bankat dhe organizata tjera jobankare, Riinvest, 2001) 

• Shuma e përgjithshme e mjeteve është për ndërmarrje, individë dhe familje. 
 

Gjatë periudhës 2001 – 2003, me instititucionet financiare aktuale, sektori privat do të ketë në 
dispozicion mesatarisht 253 milionë DM çdo vit. Burim i rritjes së mjeteve të bankave për 
mbështetejen e bizneseve do të jenë depozitat dhe kursimet e qytetarëve dhe të bizneseve, 
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ndërsa institucionet jobankare angazhimin e tyre të ardhshem në mbështetje të bizneseve e 
shofin më tepër në kontributin e Komunitetit të donatorëve e më pak në gjenerimin e mjeteve 
duke operuar në bazë të principeve të fitim – rrezikut. Mbështetje më të theksuar në periudhën 
2001 – 2003 do të ofrojë USAID KBF prej 156 milionë DM, Banka e Re e Kosovës 155 
milionë, MEB 120 milionë, ABU/EAR 120 milionë dhe ICU 64 milionë DM.  
 
Tabela 19: Raportet në mes të nevojave dhe ofertës së bankave dhe institucioneve 
jobankare  për mbështetjen e bizneseve 
Përshkrimi Shumat në DM 
Mesatarja e investimeve për një ndërmarrje, të 
realizuara në vitin 2000  

164.642 

Investimet e planifikuara nga menaxheret për një 
ndërmarrje 

562.000  

Nevojat e deklaruara për kredi për një ndërmarrje 347.696  
Shuma e përgjithshme e nevojave të deklaruara për 
kredi për ndërmarrjet aktive (të ekstrapoluara)    

3.5 miliardë  

Grup – shumat më të shpeshta të kërkuara për kredi 200.000 – 500.000 
Oferta e institucioneve për mbështetjen e bizneseve 
(kredia dhe mikrokreditimi): 
                                              2001 
                                              2002 
                                              2003 
                Totali i ofertës     2001 - 2003 

 
 

136.7 milionë  
214.2 milionë  
409.3 milionë  
760.2 milionë  

(Burimi: Anketa e Riinvestit, 2000 dhe Pyetësori për banakat dhe organizata tjera jobankare, Riinvest, 2001) 
 
Ne e dijmë se vlerësimi i nevojave për kredi dhe kërkësat e ndërmarrjeve kanë qenë nën 
ndikimin e madh të nevojave për rindërtim pas luftës, por prapëseprapë ato duken se nuk janë 
reale. Një pasqyrë më të qartë e jep krahasimi me vendet tjera në tranzicion, të cilat gjenden në 
një nivel më të lartë të zhvillimit. Duke e shfrytëzuar proporcionin krahasues  të shumës së 
përgjithsme të kredive bankare ndaj GDP, vërejmë se kjo normë është 10% në Poloni8 dhe 
Hungari. Duke e shfrytëzuar normën e njëjtë prej 10% dhe duke e krahasuar atë me GDP e 
Kosovës i cili vlerësohet të jetë 3 miliardë DM, tregon se kredia e përgjithshme bankare në 
bilancin e gjendjes të firmave kosovare do të ishte përafërsisht 300 milionë DM. Derisa ky 
tregues është disa here më i vogël se sa ai i vlerësuar me  ndërmarrje dhe i ofrohet shumë 
treguesve më lartë të vlerësuar për kredi, ne prapë vërejmë një disproporcion të theksuar; oferta 
kreditore e vlerësuar  në Kosovë  për vitin 2001 është  136.7 milionë DM, duke i përfshirë edhe 
institucionet financiare jobankare (me 57.9 milionë DM të planifikuara nga bankat) dhe shuma 
e kredive të lejuara nga bankat deri më sot është më pak se 30 milionë. Të gjithë këta tregues 
përfshijnë kreditë për ndërmarrjet, individët dhe familjet. Duke supozuar se norma e rritjes së 
GDP në Kosovë për një vit është 10% dhe duke e shfrytëzuar vlerësimin për ofertën kreditore 
(duke i marrë parasysh edhe vlerësimet ambicioze nga Banka e Re e Kosovës), ne vlerësojmë 

                                                 
8 Shuma e përgjithshme e kredive bankare ishte 48.5 miliard PLN, ndërsa GDP 469 miliard PLN në vitin 1998. 
Sidoqoftë, kredia bankare përfaqsonte vetëm gjysmën e borgjeve të të gjitha ndërmarrjeve në Poloni, duke 
përfshirë edhe kontributin e rendësishëm të kredive tjera. Prandaj, borgji i përgjithshëm i ndërmarrjeve në Poloni 
ishte afër 20% nga GDP. Në tregues i rendësishëm statistikor është raporti ndërmjet kredia së përgjithshme 
bankare  dhe mjeteve të përgjithshme të ndërmarrjeve (15.4%). 
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se kredia e përgjithsme në raport me GDP në Kosovë është 4.1% në vitin 2001, 6.5% në 2002, 
dhe 11.1% në 2003, me normat si vijon: 1.9%, 3.2% dhe 5.2%.9 
 
 
XI. AKTIVITETI I BANKAVE DHE I INSTITUCIONEVE  TË TJERA  

FINANCIARE JOBANKARE  
 
Në Kosovë është duke u krijuar një sistem i ri bankar paralelisht me ndërtimin e institucioneve 
të ekonomisë së tregut. Funksionimi i këtij sistemi vie pas një periudhe dhjetëvjeçare të humbur 
të tranzicionit në Kosovë. Në legjislacion janë duke u ndërtuar dhe zbatuar zgjidhje dhe 
standarde të avancuara edhe në sistemin bankar dhe në tërësi në sistemin financiar. Në Kosovë 
funksionojnë 4 banka dhe 15 organizata financiare jobankare.  
Për mbështetejen e zhvillimit të NVM-ve dhe në përgjithësi të bizneseve të vogla bankat dhe 
institucionet jobankare në vitin 2000 - 2001 kanë plasuar reth 79.9 milionë DM. 
 

Tabela 20: Vlera e kredive të aprovuara për zhvillimin e sektorit privat 
 (2000 – 20002) 

Institucionet e financimit 2000 – 2001 
(milion DM) 

 
         % 

Bankat 28.7 36.0 
Institucionet jobankare 51.2 64.0 
Gjithsej 79.9 100.0 

(Pyetësori me banakat dhe organizatat tjera financiare jobanakre, Riinvest, 2001) 
 
Mjetet e plasuara në formë të kredive  në këtë fazë të rindërtimit më teper ishin të fokusuara në 
riaktivizimin e bizneseve ekzistuese se sa në zhvillimin e bizneseve të reja dhe ishin të 
pamjaftueshme në krahasim me kërkesat e bizneseve për mbështetje me kredi. Në periudhën e 
ardhshme duhet pritur një orientim më të madh të kredive në krijimin e bizneseve të reja.  
 
(A).  AKTIVITETI I BANKAVE 
 
Me qëllim të vendosjes së një sistemi efektiv financiar dhe bankar ABP(BPK) ka aprovuar 
Rregulloren mbi licencimin e bankave dhe Rregulloren mbi mbikëqyrjen. Vendosja e një 
legjislacioni bankar ishte e rendësisë së madhe për koordinimin dhe realizimin teknik të 
mbështetejes së donatorëve për rindërtimin, e sidomos për financimin e zhvillimit të NVM-ve.  
Në fillim të vitit 2000, pas përgatitjeve të duhura bëhet licencimi i bankës së pare – MEB, me 
kapital ndërkombëtar në Kosovë. Në ndërkohë edhe 3 banka të vendit u licencuan përkohësisht 
nga ABP. Gjatë këtij viti licencim përfundimtar fituan: Banka e Re e Kosovës, Banka Private e 
Biznesit dhe Banka Ekonomike. Të gjitha këto banka, me depozitimin e 3 milionë DM i fituan 

                                                 
9 Një hulumtim, i realizuar nga Patrick Tardy  në bashkëpunim me Riinvest-in për Agjencionin Europian për Rindërtim dhe 
Bankën Botërore gjatë marsit të vitit 2000, i titulluar “Kosova: Një Linje Kreditore Pilot për NVM-të”, ka treguar vlerësime të 
ngjashme të nevojave për kredi nga ana e ndërmarrjeve për investime. Duke u bazuar në vlerësimet mbi investimet e nevojitura 
në të kaluarën dhe normën e tanishme të arsyeshme për  zëvendësimin e kapitalit fiks, mesatarja e investimeve për një 
ndërmarrje ishte ndërmjet 400.000 – 600.000 DM, të cilës do t’i përgjigjej një mesatare e kredisë prej 200.000 – 400.000 DM. 
Pasi që jemi në këtë raport, duhet të theksohet se edhe autorët e atij raporti kanë qenë të vëmendshëm lidhur me nevojat për 
kredi të deklaruara nga ndërmarrjet, dhe kanë konkluduar se përderisa ekziston një dyshim rreth kapacitetit të NVM-ve 
kosovare për t’i vlerësuar nevojat për kredi si duhet, dhe se aftësia e tyre për t’i menaxhuar nevojat financiare duhet të testohet 
permes një rekomandimi për trajnim dhe mbështetje teknike sistematike dhe rritjen e mëtejme të ofertës për kedi.    
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kompetencat mesatare për veprim në tregun financiar dhe kapacitete të mjaftueshme për punë 
me depozita, kursime dhe financimin e bizneseve private në Kosovë. MEB, me punen e saj dhe 
duke funksionuar gati një vit, si e vetmja bankë, ka krijuar një pozitë të forte dominanate në 
transakcionet financiare, depozitim, kursime dhe në ofrimin e shërbimeve tjera bankere. 
 
Aktiviteti i MEB-it ishte shumë i rëndësishëm, pasi që shenoi fillet e krijimit të një sistemi 
modern bankar, bazuar në praktikën ndërkombëtare. Gjithashtu edhe pas një periudhe të gjatë 
filloi të lejojë kreditë e para, si moment  i rëndësishem në Kosovën e pasluftës. 

 
Tabela 21: Treguesit e aktivitetit të bankave të licencuara (gjendja 07, 2001) 

Bankat Depozitet në 
million DM 

Vlera e 
kredive 

Pjesëm. e 
kredive në 
depozita 

Numri i 
klientëve 

(xhirollogarive) 
I. MEB Banka 243.2 24.2 9.9 38.582 
II. Banka e Re e Kosovës 9.7 2.8 28.7 1.321 
III. Banka Private e Biznesit 2.4 1.3 54.2 404 
IV. Banka Ekonomike 0.8 0.4 - 86 
Gjithsej 255.3 28.7 11.2 40.393 

(Burimi: Bisedat dhe  intervistat me liderët e bankave) 
 
Tabela e mësipërme tregon se ekziston një shpërpjestim i theksuar midis depozitave dhe 
aktivitetit kreditues tek institucionet bankare. Në korrik të viti 2001 rreth 40.300 depozitues 
kanë deponuar në bankë rreth 255 milionë DM, ndërsa vlera e kredive të lejuara ishte 28.7 
milionë DM , apo 11.2 % të  depozituesve. Raport më i volitshem në mes të depozituesve dhe 
kredive të lejuara është paraqitë te Banka Private e Biznesit dhe te Banka e Re e Kosovës, për 
dallim nga MEB-I, ku ekziston një shpërpjestim i theksuar. Kjo tregon se ende mungon 
orientim real i banakave për kreditim të zhvillimit dhe se ende nuk funksionon në mënyrë të 
duhur sistemi i kreditimit në Kosovë. Masat e politikës ekonomike dhe kompleksi i aspekteve 
legale duhet të jenë të orientuara për zvogëlimin e këtyre shpërpjestimeve.  
Nga struktura e krijimit të depozituesve rezidentë del se në vitin 2000 kishin  origjinë nga 
indivdët (30%) dhe nga bizneset legale 70 %.  Në vitin 2001( muaji i gjashtë) depozitet 
rezidencialë rriten në shumën prej 261.4 milionë, me pjesëmarrje të individëve prej 35.2 % dhe 
të entiteteve legale të biznesit 64.8 %. (Burimi: BPK). Nga këto relacione shifet rendësia e 
orientimit më të guximshëm të këtyre resurseve financiare në zhvillimin e ndërmarrjeve private 
e sidomos të NVM-ve të Kosovës.   
 
Në kushtet e një rrethine institucionale më të rregulluar për kreditim, duke marrë parasysh  
normën e lartë të kamateve, do të ishte normale të jetë një raport shumë më i logjikshëm midis 
depozitave dhe kredive të lejuara. 
 
Struktura e depozitave 

Analizat e mësipërme duhet të shqyrtohen edhe përmes strukturës së depozitave në sistemin 
bankar të Kosovës. Pavarësisht nga burimet e depozitave, shumica e depozitave të bankave janë  
ose depozita sipas kërkesës (të cilët mund të tërhiqen në çdo moment) ose depozita me afate 
shumë të shkurtëra. Duke pasur parasysh se politika e bankave në përgjithësi është e orientuar 
në përmbushjen e kërkësave dhe obligimeve, nuk është reale të pritet nga bankat që ato të 
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lejojnë kredi për investime të mëdha në situatën kur një pjesë e madhe e kapitalit, i cili do ta 
mbështeste këtë aktivitet, mund të tërhiqet nga banka pothuaj në çdo moment.  

Likuiditeti është një pasqyrë shumë e rëndësishme për aktivitetin e bankave, e sidomos për 
sistemin e ri bankar dhe ndoshta edhe më i rëndësishëm në përcaktimin e nivelit të 
besueshmërisë së publikut ndaj këtij sistemi. Prandaj, zhvillimi i opcioneve të depozitave afat-
mesme dhe afatgjata në sistemin bankar dhe pranimi i tij nga opinioni i gjërë, janë kushte 
paraprake për lehtësimin e funksionimit dhe zgjerimit të aktiviteteve kreditore dhe kohës më të 
gjatë për kthimin e kredive. 

 
Tabela 22: Numri i kërkesave dhe kredive të lejuara (06, 2001) 

Bankat Numri i kërkesave 
për kredi 

Kreditë e 
aprovuara

% e kredive 
të aprovuara 

MEB Banka 2.633 1.663 63.1 
Banka e Re e Kosovës 105 76 72.3 
Banka Private e Biznesit 87 48 55.2 
Banka Ekonomike 2 2 100.0 
Gjithsej 2.857 1.789 62.6 
(Burimi: Pyetësori për banakat dhe organizatat tjera jobankare, Riinvest, 2001) 
 
Konkurrenca në sektorin bankar 
 
Më shumë se gjysmë viti pas luftës në Kosovë nuk funksiononte asnjë bankë, ndërsa rreth një 
vit funksiononte vetëm një bankë (MEB). Në gjashtë muajt e fundit ka filluar të krijohet tregu 
banakar dhe të ndërtohet konkurrenca dhe paraqitja edhe e tri banakave të reja në këtë treg. 
Paraqitja e më shumë bankave në treg është shprehur pozitivisht në uljen e çmimit të 
shërbimeve bankare nga 1.5 % në 0.5 %, me mundësi të uljes edhe të këtyre çmimeve, kur 
është fjala për transfer të shumave më të mëdha. Gjithashtu edhe lartësia e kamates sillej 18 – 
24 % sa ishte në fund të vitit 2000, ndërsa gjatë vitit 2001 bie në 12 – 18 %. Është për tu pritur 
se me hyrjen e bankave dhe të organizatave tjera financiare të reja (USAID KBF ) dhe të 
banakave tjera lokale konkurrenca do të jetë edhe më e theksuar dhe lufta për klientë dhe 
respektimi i nevojave të tyre do të jetë më e pranishme. Konkurrenca do t’i  detyrojë bankat të 
luftojnë në gjetjen e klientëve dhe të ofrojnë rang më të gjërë të kredive atraktive, depozitave 
dhe shërbimeve të tjera. 
 
Kualiteti i portfolios së kredive 
 
Element impresiv i sistemit banakar të vendit e që ka të bëjë me raportet midis bankave dhe 
klientëve të biznesit ështe disiplina e fortë e rikthimit të kredive. Kështu, sipas bisedave të 
zhvilluara në MEB, nga 3000 kredi të lejuara, vetëm në 3 raste janë paraqitur probleme në 
kthimin e kredive, ndërsa bankat nuk janë ndeshur me probleme të tilla. Kjo dëshmon për 
ekzagjerimin e ekzistimit të “rrezikut të madh” të kreditimit dhe se NVM janë duke u paraqitur 
si klientëseriozë në bashkëpunim afatgjatë me bankat dhe organizatat tjera financiare 
jobankare.. Edhe bankat tjera nuk kanë pasë ende  probleme lidhur me kthimin e kredive.  
 
Funksionimi i sistemit efektiv financiar dhe i bankave të reja në Kosovë do të shprehet 
pozitivisht në krijimin e një ambienti dhe rrethine më të favorëshme për financimin e zhvillimit 
të ndërmarrjeve private. Edhe krijimi i stabilitetit makroekonomik do të manifestohet në 
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mënyrë pozitive në mobilizimin e depozitëve dhe të kursimeve në programet e zhvillimit të 
bizneseve private. Ky stabilitet është i mundur të krijohet duke pasur parasysh përdorimin e 
markës gjermane në ekonominë e Kosovës dhe aplikimin e euros si mjet pagese  në vitin 2002.  
Aktiviteti i këtyre bankave duhet që në të ardhmen të zgjerohet, nga funksionet distributive 
financiare, në funksionet zhvillimore. Kjo do të arrihet nëse vendoset një partneritet i 
qendrueshëm në mes të bankave dhe të bizneseve. 
 
Këto raporte imponojnë nevojen e krijimit të kushteve të barabarta në treg financiar edhe për 
bankat e reja. Bankat e reja pozitën e vet duhet ta forcojnë me përvetësimin e parimeve të 
menaxhmentit ndërkombëtar, trajnimin e personelit dhe të instalimit të sistemeve bashkëkohore 
të softwerit. Me vendosjen e këtyre standardeve duhet tu krijohen mundësitë të ndërmjetësojnë 
për biznesin e qeverisë dhe si mbajtes i depozitave të organizatave ndërkombëtare. 
 

 (B).  AKTIVITETI I INSTITUCIONEVE JOBANKARE  
 
Me rregulloret e ABP janë krijuar edhe kapacitetet legjislative për vendosjen për licencimin e 
organizatave financiare jobankare. Në të vërtet këto organizata, duke servisuar kredi dhe mikro-
kreditim, paraqiten si ndërmjetësues në mes të burimeve financiare dhe të bizneseve. Gjer më 
tani nga ana e ABP janë licencuar 15 institucione jobankare e në mesin e tyre edhe disa 
organizata humanitare. Shumica e organizatave jobankare janë të jashtme dhe udhëheqen nga 
ekspertet ndërkombëtarë dhe janë të financuara nga Komuniteti i donatorëve. Perveç ICU dhe 
USAID KBF, këto organizata janë të fokusuara në zbatimin e mikroskemave të kreditimit të 
disa bizneseve në rajone të veçanta të Kosovës.  
 

Tabela 23: Treguesit e aktivitetit të institucioneve jobankare (07, 2001)  
Organizata jobankare Shuma e kredive 

(milion DM) 
Numri i 

kredive/mikrokredive 
Madhësia e 

kredisë në DM  
1. ICU 14.3  55 60.000 – 400.000 
2. FINCA 8.5 1.351(*) 2.000 – 75.000 
3. Mercy Corps 3.6 159 5.000 – 50.000 
4. ICMC 10.9 4.828 (*) 800 – 10.000 
5. USAID KBFF 0.110 16 Deri në 400.000 
6.CORDAID 0.4 20  
7. Grameen Trust 1.4 1.300 (*) 1.200 – 2.000 
8. ABU/EAR 5.0 10 >200.000 
9. Danish Refugee Council  24 1.000 – 3.000 
10. ADIE 1.0 848 Deri në 2.000 
11. German Invest Fund 3.0 25  
12.Besëlidhja Mikrofinance 3.0 859 Deri në 4.500 
Gjithsej 51.2   

(*). Ka të bëjë me individë. Sa i përket FINCA-s, informatat e mësipërme përfshijnë programin e tyre të 
kredive për fshatra, si është dhënë deri me 31 gusht, 2001, ku janë shpërndarë 3 milionë DM përmes 
1.021 kredive. 
(Burimi: Pytësori mbi banakt dhe organizatat tjera financiare jobankare, 2001, Riinvestit ) 
 
Disa nga këto institucione janë duke ofruar mbështetje tejet të rëndësishme për NVM dhe në 
përgjithësi për zhvillimin e bizneseve të Kosovës.  Këtu mendohet në radhë të parë për 
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aktivitetin mbështetës të ICU, USAID KBF dhe ICMC. Me përjashtim të ICU dhe USAID 
KBF, që ofrojnë kredi me shuma më të mëdha, institucionet tjera financiare janë duke  siguruar 
mikrokredi (800 – 10.000 SM) për biznese të vogla familjare dhe individuale. Kjo bështetje 
kishte rëndësi të madhe duke pasur parasysh pjesëmarrjen e lartë të mikrondërmarrjeve në 
strukturën e ndërmarrjeve private (56.7). 
 
C. EQUITY INVESTMENT FUND 
 
Si formë specifike e financimit të investimeve në Kosovë është duke funksionuar AREFKOS –
i. Është fond investues, i themeluar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe 
paraqet mbështetje inovative për bizneset e Kosovës. Me këtë formë krijohen raporte 
partneriteti me NVM mbi bazë të principeve komerciale. Ky fond, në realitet, është praktikë e 
re që zbatohet në Kosovë dhe është paraardhëse e krijimit të fondeve tjera investuese. Banka 
Europiane ka formuar një fond të veçantë për financimin e bizneseve mbi parimet e 
pjesëmarrjes në kapitalin aksionar të ndërmarrjeve kosovare. Kjo formë ndryshon nga 
mbështeteja kreditore dhe mund të jetë  një shembull inkurajues për investitorët e huaj që një 
pjesë të kapitalit të tyre ta orientojnë në Kosovë.  
 
XII. FORMAT DHE KUSHTET E FINANCIMIT TË NVM-ve 
 
Fillimi i ndërtimit të rregullave dhe i përcaktimit të kushteve të financimit bëhej në mungesë të 
një sistemi të qëndrueshëm financiar dhe të konkurrencës. Si rezultat i rrethanave të tilla në 
tregun e Kosovës rregullat e lojes, në mungesë të një sistemi bankar, fillimisht vendosen në 
mënyrë të pavolitshme (lartësia e kredisë, kamata në kredi dhe transfer financiar, kolaterali, 
kohëzgjatja e kthimit të kredisë dhe periudha e kthimit të kredisë).  
Bankat e reja kosovare, në rrugen e tyre për të forcuar poziten e tyre në ekonominë kosovare e 
sidomos në financimin e zhvillimit të NVM-ve, do të ndeshen me këto rrethana të pavolitshme: 
 

• Kthimin e besimit të humbur të qytetarëve dhe të bizneseve në bankat vendase, 
• Përvetësimin e teknikave të reja të menaxhmentit financiar, 
• Aftësimi i tyre për operacione  financiare ndërkombëtare, 
• Futja e tyre në servisimin e mjeteve të Komunitettit të Donatorëve për financimin e 

zhvillimit të NVM-ve në Kosovë. 
 

Tabela 24: Format dhe kushtet e financimit të bizneseve sipas bankave në Kosovë 
Bankat Statusi 

legal 
Shuma 
maksimale 
e kredisë 

Sektoret që 
mbështeten 
financiarisht 

Instrume
nti 
garantues 

Lartësia e 
kamatës 

Afati i 
kthimit 

MEB Banka Shoqëri 
aksionare 

Deri në 
DM 
100.000 

Tregti/Prodhim 200 % 1.7 % mujore Deri ne 
24 
muaj 

Banka e Re e 
Kosovës 

Shoqëri 
aksionare 

Deri në 
DM 
450.000 

Në të gjithë 
sektoret  

200 % 1.2 – 1.5 % 
mujore 

4 – 9 
muaj 

Banka 
Private e 
Biznesit 

Shoqëri 
aksionare 

Deri në 
100.000 

Në të gjithë 
sektoret privatë 

Mbi 200 
% 

14 % vjetore 1 – 12 
muaj 

Banka Shoqëri Deri në Në të gjithë Mbi 200 1.6 % mujore 6 – 12 
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Ekonomike Aksionare DM 
300.000 

sektoret % muaj 

(Burimi: Pytësori mbi bankat dhe organizatat tjera jobankare, Riinvest, 2001) 
 
  Tabela 25: Kushtet për financimin e bizneseve nga ana e organizatave jobankare 
Organizata 
jobankare 

Sektoret që 
mbështeten 

Instrumentet e 
sigurimit 

Kamata 
(%) 

Afati i kthimit te 
kredis 

1. ICU Bizneset prodhuese Hipoteka 15 % 
vjetore 

3 muaj – 3 vite 

2. USAID KBFF Bizneset prodhuese Garancionet 13 – 15, 
vjetore 

Dri ne 3 vite 

3. FINCA Prodhimi/turizni/tr
egtia 

Pengu 1.5 – 2.0 4 – 12 muaj 

4. Mercy Corps Industria/bujqësia/s
hërbimet 

Hipoteka 18 – 24 
vjetore  

1 – 2 vite 

5. ICMC Bizneset prodhuese - 1.25 
mujore 

9 muaj 

6.CORDAID     
7. Grameen Trust Për gra të 

viktimizuara 
 6 

vjetore 
1 vit 

8. ABU/EAR Bujqësi Pasuri e luejtshme 
(150% nga vlera e 

kredisë)  

8 – 12 
vjetore 

1 – 10 vite 

9. Danish 
Refugee Council 

    

10. ADIE Zonat rurale Kolaterali 15 % Deri në 18 muaj 
11. German 
Invest Fund 

Bizneset prodhuese 
dhe tregtia 

Aplikim i thjeshtë 
dhe antarësimi 

17 – 18 
vjetore 

 

12.Besëlidhja 
Mikrofinance 

Të gjithë sektorët e 
ekonomisë 

 1.5 
mujore 

Deri ne 6 muaj 

(*). Ka të bëjë me individë 
(Burimi: Pytësori për bankat dhe organizatat tjera financiare jobankare, Riinvest, 2001) 
 
Një përmbledhje e kushteve të kreditimit tregon se BPB, USAID KBF, ICU dhe German 
Investment Fund kanë përcaktuar kamata vjetore prej 13 – 15 %. Organizata tjera financiare 
banakare kanë përcaktuar kamata mujore 1.2 – 1.7 %. Kështu MEB – I zbaton kamatën mujore 
1.5 – 1.7 %, Banka e Re e Kosovës 1.2 – 1.5 % ose 1.6 % Banka Ekonomike. 
 
Gjithashtu edhe disa institucione të tjera financiare jobankare përcaktojnë vetëm kamata 
mujore. Operimi vetëm me kamata mujore tregon se më të vërtetë është fjala për intervenime 
afatshkurtëra ndaj kerkesave se sa për financim domethënës të zhvillimit të NVM-ve. 
Përjashtim pozitiv këtu tani për tani janë ICU dhe USAID KBF. Të përballur me një ambient 
the rrethinë afariste të padefinuar, të gjitha bankat e licencuara të Kosovës dhe instittucionet 
jobankare janë duke operuar me biznese duke ofruar forma dhe kushte restriktive. Instrumenti i 
kamatës kryesisht është i lartë dhe i njejtë dhe sillet në nivelin mujor 1.1 – 1.7 %, ndërsa në 
nivelin vjetor 14 – 24 %.. Vetëm ICU dhe USAID KBF, si institucione jobankare, janë duke 
lejuar kredi afatmesme, duke i mbështetur disa projekte të zhvillimit të NVM-ve. Në krahasim 
me bankat tjera, ICU aplikon edhe afat më të gjatë për kthimin e kredisë (30 muaj). Ndërsa të 
gjitha bankat tjera aplikojnë kushte dhe forma më restriktive për çasjen e NVM-ve në 
shfrytëzimin e kredive. Në mbështetje të bankave ekzistuese janë përfshirë sektorët e 
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prodhimit, (agrobujqësia, industria), tregtia, ndërtimtaria dhe transporti dhe shërbimet. 
Mbështeteja bankare është e fokusuar vetëm në sektorët privatë: në mbështetejen e bizneseve 
ekzistuese dhe në krijimin e të rejave. 
  

Tabela 26: Raporti midis nevojave për kredi dhe kredive të aprovuara  
Sektorët Nevojat 

për kredi 
Kreditë e aprovuara 
në vitin 2000 

Kreditë e aprovuara 
(30/6, 2001) 

Prodhimi 39.5 17.0 21.7 
Tregtia  53.9 66.0 61.3 
Shërbimet 6.6 17.0 17.0 
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 

(Burimi:  Anketa e Riinvestit për nevojat për kredi dhe BPK për kreditë e aprovuara) 
 
 Nga tabela e mësipërme vërehet një shpërpjestim në mes të nevojave për kredi dhe të kredive 
të aprovuara. Kjo ka të bëjë sidomos me pjesëmarrje më të vogel të sektorëve të prodhimit në 
kreditë e aprovuara në krahasim me nevojat për kredi. Ky shpërpjestim në vitin 2000 ishte për 
22.5 index poena, me një permirësim në vitin 2001. Tregtia gjithashtu ka treguar një 
shpërpjestim më të vogël, nga se, në krahasim me nevojat për kredi, ka realizuar pjesëmarrje 
më të madhe në kreditë e lejuara për 12.1 index poena. Në sistem të kreditimit janë perfshirë 
kryesisht ndërmarrjet private. Kështu, vetëm në gjysmën e vitit 2001, nga kreditë në shumë prej 
21.8 milionë DM, vet,m 670.000 DM ishin orientuar në ndërmarrjet shoqërore. 
 
Edhe në vendet tjera të tranzicionit janë duke u aplikuar norma të larta në financimin e 
zhvillimit të NVM-ve . Përjashtim bënë Kroacia, e cila është duke aplikuar norma më të ulëta 
në kreditimin e NVM-ve. Ndërsa në vendet tjera, përafersisht aplikohen norma të ngjashme si 
në Kosovë. Për ndryshim nga Kosova, në këto vende është krijuar një rrethinë më e favorshme 
dhe infrastrukturë fizike për çasjen e këtyre ndërmarrjeve në rrjetin e shërbimeve publike 
(energjia, uji, telekomunikimet, rrjeti i rrugëve). Përkundër kësaj, në Kosovë, nga ana e 
UNMIK – ut dhe e pushtetit lokal ende nuk janë definuar zonat industriale për zhvillimin e 
bizneseve të vogla dhe të mesme dhe nuk janë krijuar kushte të posaçme të infrastrukturës 
publike. Nga aspekti i nevojave reale të bizneseve për financimin e zhvillimit mund të 
konstatojmë se shuma  e kredive të lejuara dhe lartësia e kamatave janë joadekuate duke marrë 
në konsiderim se; 
 

• Kosova është duke e përdorur një valutë të fortë, me mundësi të vogla të paraqitjes së 
inflacionit dhe të inkuadrimit të inflacionit të pritur, në lartësinë e kamatës, 

• Projektet e Kosovës, e sidomos bizneset prodhuese janë më të shtrenjta se në vendet 
tjera, nga se janë të ngarkuara me çmimin e infrastrukturës, të cilen duhet ta financojnë 
vetë ndërmarrësit kosovarë. 

 
Kushtet e preferuara të kreditimit 

 
Lartësia e kamatës 

Nuk ështe befasuese se shumica e ndërmarrjeve të anketuara preferojnë kamatë më të vogël se 
sa  që aktualisht aplikohet nga institucionet banakare dhe jobanakare. Sipas rezultateve të 
anketës,  88 % të ndërmarrjeve mendojnë se lartësia e kamateve duhet të jetë nën 10 %, ndërsa 
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12 % e ndërmarrjeve preferojnë lartësi të kamatës 10 – 15 % dhe vetem 1 % të ndërmarrjeve 
kanë qendrim pozitiv në lartësinë aktuale të kamatave (12 – 18 %).  

 
Periudha e kthimit të kredisë  

Gjithashtu duhet theksuar preferencën e shprehur të ndërmarrjeve për kreditim afatgjatë.  
Rreth 90 % të ndërmarrjeve të anketuara preferojnë një afat të kthimit të kredive së paku për një 
vit. Ndersa 70 % e tyre preferojnë afat të kthimit mbi 2 vjet,dhe 40 % periudhë të kthimit mbi 3 
vite. Këto trende janë të njejta në të gjithë sektorët, veçanërisht në prodhim dhe tregti. Ndërsa 
për kthim të shpejtë të kredive ( deri në një vit) janë deklaruar rreth 10 % të ndërmarrjeve. 

          Tabela 27: Periudha e preferuar e kthimit të kredive 
Periudha Prodhimi Tregtia Shërbimet Gjithsejl 
< 3 muaj 0.0 0.0 0.0 0.0
3-6 muaj 1.1 2.0 0.0 1.5
6-12 muaj 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: Anketa, Riinvest, 2000) 
 
Rreth 90 % të ndërmarrjeve të anketuara preferojnë një afat të kthimit të kredive së paku për një 
vit. Megjithatë, 41.4 % preferojnë kreditim afatgjatë ( mbi 3 vjet), ndërsa për kthim të shpejtë të 
kredive ( deri në një vit) janë deklaruar rreth 10 % të ndërmarrjeve. Kreditimi afatgjatë 
preferohet në të gjithë sektoret e ekonomisë dhe ka të bëjë me realizimin e investimeve serioze.  

 
XIII. QASJA E NVM-ve  NË KREDI DHE FINANCIM 
 
Hulumtimet e bëra për përgatitjen e këtij Raporti dëshmojnë për vështirësi serioze të NVM-ve 
të Kosovës për çasje në kredi dhe burimet tjera të jashtme të financimit. Pengesat më të mëdha 
që shkaktojnë vështirësi në çasje janë: 
 

• Shpërpjestimi midis ofertës dhe kërkesës për kredi, 
• Vonesa në aplikimin e ligjeve, që kanë të bëjnë me hipotekën dhe pengun, 
• Aftësitë absorbuese të NVM-ve, 
• Instrumentet e redukuara të financimit, 
• Rrethanat politike dhe institucionale për investime të huaja, 

 
Sipas hulumtimeve në banka dhe institucione tjera financiare arsyet më të shpeshta për 
refuzimin e kërkesave për kredi nga ana e bankave kosovare kishin të bënin kryesisht me: 
 

• Mungesën e planit të biznesit ose cilësia e dobët  e tij, 
• Paqartësitë në idetë investuese, 
• Sigurimin e kolateralit apo instrumenteve garantuese, 
• Mungesën e informatave në Komunitetin e Biznesit 
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Të gjitha bankat e reja të Kosovës,  në aktivitetin e tyre, do të udhëheqen me parime të çarta të 
konkurrencës dhe të transparencës. Në priudhën e gjertanishme ky aktivtet ishte i suksesshëm 
dhe është përcjell me një mirëkuptim në mes të vetë bakave, në njerën anë dhe në anen tjetër, 
në mes të bankave dhe bizneseve. Komuniteti i Donatorëve gjatë servisimit të mjeteve për 
financimin e zhvillimit të NVM-ve duhet që t’i përfshijë të gjitha bankat e Kosovës, nëse këte e 
mundësojnë kapacitete menaxherike të këtyre bankave. 
 
 
XIV.  INSTRUMENTET FINANCIARE PËR MBËSHTETJEN E ZHVILLIMIT TË 

NVM-ve 
 
Në rregulloret e BPK janë krijuar kapacitete të mjaftueshme legjislative për përdorimin e një 
numri të mjaftuar të instrumenteve financiare për financimin e zhvillimit të NVM-ve dhe në 
përgjithësi, të bizneseve në Kosovë. Duke pasur parasysh nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik 
të Kosovës dhe fazen e parë të krijimit të sistemit bankar është e natyrshme që bankat kosovare 
janë duke aplikuar instrumente të kufizuara financiare. Aplikimi i instrumenteve të reja do të 
varet gjithashtu edhe nga dinamika e krijimit të tregut financiar dhe të kapitalit. Këtu duhet 
veçuar edhe rëndësinë e fillimit të procesit të privatizimit dhe paraqitjen e tregut të letrave me 
vlerë dhe të aksioneve.  
 
Pas përfundimit të kësaj faze, nga ana e Komunitetit të Donatorëve ndërprehet praktika e 
mbështetejes së bizneseve nëpërmjet sigurimit të granteve dhe fillon futja e elementeve të 
tregut në segmentin e kësaj mbështetje. Futja  në veprim e instrumeneteve të reja financiare 
kërkon kohë, ngase kjo varet nga zhvillimi i tregut financiar dhe të kapitalit e sidomos në rastin 
e financimit afatgjatë. Këtu duhet veçuar rëndësinë e akcelerimit të procesit të privatizimit dhe 
krijimin e tregut të letrave me vlerë dhe të bursës. Në fazën e zhvillimit emergjent dhe të 
riaktivizimit të bizneseve ekzistuese, mbështetja është realizuar kryesisht nëpërmjet granteve. 
Pas kësaj faze, komuniteti i donatorëve e ka reduktuar përqendrimin në grante dhe ka filluar të 
inkorporojë elemente të tregut për mbështetjen e bizneseve. Është inkurajues tranzicioni drejt 
mekanizmave të vetëqëndrueshmërisë.   
 
Tabela 28: Instrumentet ekzistuese dhe të mundshme financiare për financimin e NVM-ve 

Instrumentet financiare Kontribuesit 
Grantet Organizatat humanitare 
Kreditë ICU, MEB Banka, Banka Private e Biznesit, 

Banka e Re Ekonomike, KBFF, Banka Ekonomike 
Mikrokreditë Organizatat jobankare 
Fondi investues me    
pjesemarrje 

AREFKOS 

 
Tabela 29: Përdorimi i instrumenteve financiare të NVM-ve në disa vende të tranzicionit 

Instrumentet financiare Kosova Shqipëria Bullgaria Kroacia Rumani 
1. Grantet + +   + 
2. Skemat e kredive + + + + + 
3. Skemat e Mikrokredive + + + + + 
4. Equity investment Funds + +  +  
5. Instrumenti Garantuese   + +  
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6. Fondet Bilaterale    +  
7. Lizingu    + + 
8. Venture Capital  +  + + 
9. Faktoringu    + + 
10. Stock Exchange     + 

        (Burimi: Raportet mbi financimin e NVM-ve, të prezentuara në konferencën ndërkombëtare: Code 
of Best SME Finance Practices in South Eastern Europe”, Sofia, 2001) 

 
Instrumenti i kredisë është duke u përdorur nga bankat e reja dhe një numer i institucioneve 
jobankare. Kualitet të ri paraqet zbatimi i mekanizmit të Equity Investment Fund nga ana e 
Bankës Botërore mbi baza strikte komerciale. Zbatimi i vetëm këtyre instrumenteve të 
kufizuara financiare në situaten aktuale është i logjikshëm duke pasur parasysh se Kosova nuk 
ka histori në financimin e zhvillimit të NVM-ve dhe gjendet në fazën e rindertimit ekonomik 
dhe institucional.  
 
Forcimi i institucioneve të ekonomisë së tregut dhe sidomos krijimi i infrastrukturës financiare 
do të krijojë parakushte për përdorimin edhe të instrumenteve tjera financiare. Të gjitha bankat 
e licencuara, edhe pse rregullorja e BPK nuk parasheh restrikcione në aplikimin e një numri më 
të madh të instrumenteve në biznes planet e tyre janë koncentruar vetëm në kreditim. Legalisht 
bankat mund të përdorin edhe instrumente tjera financiare. Nëse analizohen këto çështje lidhur 
me përdorimin e instrumenteve financiare, në disa vende të veçanta të tranzicionit vërejmë se 
është duke u përdorë një numër i vogël i instrumenteve, ndërsa në disa vende të tjera një 
spekter më i gjerë i këtyre instrumenteve. 10 
 
 
XIV.  ASISTENCA TEKNIKE DHE RRITJA E KAPACITETEVE 
      ABSORBUESE DHE MENAXHERIKE TË NVM-ve 

 
Hulumtimi i realizuar për këtë raport ka treguar disa vështirësi, më të cilat ndeshen NVM-të 
kosovare për t’iu qasur financimit dhe burimeve tjera financiare eksterne. Sidoqoftë, zbrazëtirat 
ligjore janë evidente, porse duhet të adresohen edhe kapacitetet absorbuese të  firmave. A janë 
bizneset kosovare të afta dhe të marrin përgjegjësi për t’i menaxhuar mjetet e jashtme të 
financimit? A posedojnë ato nivel të mjaftueshëm të aftësive menaxheriale dhe strategjike për 
të siguruar se firmat e tyre janë konkurrente dhe efiçiente? 
 
Sipas rezulatateve nga anketa e RIINVEST-it me banka dhe institucionet financiare jobankare, 
arsyet më të shpeshta për refuzimin e aplikacioneve për kredi janë: 
 

• Mungesa e planit të biznesit ose kualiteti i tij i dobët; 
• Ideja e investimit e paqartë; 
• Vështirësitë rreth sigurimit të kolateralit adekuat; 
• Mungesa e informacioneve mbi komunitetin e biznesit. 
 

                                                 
10 Hulumtimi i kohëve të fundit, i realizuar nga CIPE me një numër të institucioneve për hulumtime ekonomike në 
disa vende fqinje tregon se në shumicën e rasteve normat reale të kamatës në këto vende sillen ndërmjet 10 – 15%, 
dhe mendimi i përgjithshëm i komunitetit të biznesit është se këto norma të kamatës janë të rënda për biznesin e 
tyre.  
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Dy shkaqet e para i përkasin aftësive menaxheriale dhe strategjike të ndërmarrjeve dhe tregon 
për një zbrasësirë në aftësinë dhe kapacitetin e ndërmarrjeve të cilat e vështirësojnë ndërtimin e 
marrëdhënieve më efektive me institucionet financiare.  
 
Shumë ofrues të asistencës teknike për bizneset në Kosovë, në bazë të përvojës së tyre të 
gjertanishme, kanë ardhur në përfundim se; (i) kapacitetet absorbuese vertetë janë të kufizuara; 
(ii) frimat zakonisht marrin kredi për ta zgjedhur problemin e qarkullimit të parasë; (iii) 
ndërmarrjet nuk janë duke i vlerësuar si duhet dobësitë e tyre menaxheriale, dhe (iv) nevoja për 
ndërtimin ekapaciteteve të brendshme të ndërmarrjeve nuk  mund të realizohet në periudhë 
afat-shkurtër. Pasi bankat të zhvillojnë standarde të larta profesionale, është imperativ që edhe 
bizneset ta bëjnë të njëjtën. 
 
Komunitetti Ndërkombëtar disa programe të veta të asistences teknike i ka fokusuar në rritjen e 
kapaciteteve absorbuese të ndërmarrjeve private dhe në ndërtimin e një rrethine më të 
favorëshme institucionale për zhvillimin e bizneseve private në Kosovë. Ndër programet më të 
rëndësishme në këtë aspekt janë: USAID KBS dhe UE Integrated SME Projekti. 

 
(1). USAID KOSOVA BUSINESS SUPPORT  
 
Këtë program trevjeçar është duke e implmentuar Che-monex, ndërsa financohet nga USAID-i. 
USAID-I,  për përfshirjen e bizneseve private në këtë mbështeteje, ka siguruar 11.5 milionë $. 
Misioni kryesor i programit është përkrahja për ringjalljen e sektorit të NVM-ve, duke 
stimuluar punësimin dhe rritjen e investimeve.  
Duhet theksuar se ky është programi më serioz që është duke u implementuar me fokusim në: 
(i). Mbështetjen e zhvillimit institucional (trajnimin e trajnerëve) të organizatave dhe shoqatave 
lokale të afaristëve dhe, 
 
(ii). Mbështetjen e bizneseve në Kosovë nepërmjet zhvillimit të shërbimeve menaxheriale në 
kompanitë individuale private (strategjia, marketingu, operacionet prodhuese, sistemi i 
kontabilitetit, qarkullimi).  
 
Në programin e vet KBS, aktualisht, përfshinë rreth 250 ndërmarrje aktive (të cilat punësojnë 
mesatarisht nga 20 punëtorë) duke përfshirë edhe sistemin e kontabilitetit në 100 firma. Gjersa 
ky  numër pritet të rritet, pasi që  kjo normë përfshirëse ende është shumë e kufizuar, dhe se 
ende ekziston nevoja për t’i adresuar problemet e brendshme të ndërmarrjeve për ndërtimin e 
kapaciteteve.  
 
Në kuadër të ofrimit të shërbimeve të konsaltingut janë përfshirë mbi 160 ndërmarrje private, 
me madhësi mesatare, që kanë rreth 20 punëtorë. Nga këta klientë, 60 – 80 prej tyre kanë 
përcjellur programin 5 ditorë të regjistrimit të librave të kontabilitetit, ndërsa në 40 – 50 
ndërmarrje  është instaluar tërësisht sistemi i standardeve të reja kontabel.  
 
 
(2). EU  INTEGRATED SME DEVELOPMENT PROGRAMME FOR KOSOVA  
 
Këtë projekt të asistences teknike  është duke e financuar Agjencioni Europian, në bashkëpunim me 
DTI, ndërsa është duke u implementuar nga Kompania konsultante EURECNA. Nëpërmjet 
këtij projekti synohet : 
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• krijimi i një vizioni të qartë mbi zhvillimin e NVM-ve, 
• krijimi i një rrethine efektive për vendosjen e një sistemi të mbështetejes së NVM-ve, 
• ndërtimi i vlerësimeve mbi nevojen për harmonizim me politikat, legjislacionin dhe 

rregullativen e UE. 
 
Objektivë gjenerale e projektit është të sigurojë një zhvillim afatgjatë dhe të qëndrueshëm të 
NVM-ve  dhe për rritjen e kontributit të këtij sketori në krijimin e GDP.  
Objektivat e projektit do të realizohen nëpërmjet ndikimit në tri komponente: 
 
Komponenti I: Aftësimi i rrethinës për zhvillimin e NVM (rivlerësimi i legjislacionit dhe 
rregulloreve, formimi i Këshillit Këshilldhënes dhe realizimi i hulumtimeve dhe anketimeve 
për sektor të NVM-ve) 
 
Komponenti II: Krijimi i një njësie të veçantë për zhvillimin e sektorit privat në kuadër të 
Departmentit për Tregti dhe Industri (Aktivitetet: hatimi i Strategjisë së NVM dhe Planit të 
aksioneve, krijimi i bazes së të dhënave mbi programet dhe mundësitë e mbështetjes së NVM-
ve, observimi i NVM-ve, disenjimi i skemave të reja të mbështetejes së NVM-ve dhe 
organizimi i një kampanje komunikative për ngritjen e vetëdijsimit për çështjet e NVM-ve). 
 
Komponenti III: Krijimi i agjensive lokale të ndërmarrjeve, me mision që të sigurojnë 
informata të biznesit, trajnim dhe ofrimin e këshillave, lehtësimin për inkuadrim në mundësitë e 
kreditimit, për të gjitha NVM në rajon ku formohen. Rendësi të vaçantë në këtë aspekt ka edhe 
formimi i Qendrës Informative të Odës Ekonomike të Kosovës. 

 
Me zbatimin e programeve të asistencës teknike në Kosovë janë të involvuara edhe disa 
organizata ndërkombëtare, siç janë: ILO, Swiscontact, UMCOR, AFEF, IOM dhe GTZ. 
 
Me gjithë këtë angazhim, ende nuk mund të identifikohet një strukture konzistente e asistencës 
teknike për rritjen e kapaciteteve  absorbuese të NVM-ve. Rrethanë vështirësuese për këtë 
mund të paraqes mungesa e një strategjie për zhvillimin e NVM-ve në Kosovë si dhe niveli 
aktual I organizimit të Komunitetit të Biznesit.  
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ANEX 1: Lista e bankave dhe e organizatave të tjera financiare 
jobankare 

 
          A. Bankat: 
 

• MEB, 
• Banka e Re e Kosovës, 
• Banka Private e Biznesit, 
• Banka Ekonomike 

 
B. Organizatat financiare jobankare: 

• ICU, 
• USAID KBF, 
• Mercy Corps, 
• ICMC, 
• CORDAID, 
• Grameen Trust, 
• EAR/ABU, 
• Danish Refugee Council, 
• ADIE, 
• German Invest Fund, 
• Besëlidhja, 
• World Vision, 
• Iniciativa Kreditore Fshatare, 
• Drumiresha, 
• Uniteti Kreditor Fshatar, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Financimi i Zhvillimit të NVM-ve”, draft i raportit hulumtues,  i përgatitur nga Instituti për Hulumtime 
Zhvillimore RIINVEST, shtator, 2001 

 50

 
ANEXI 2: PASQYRË E SHKURTËR E BANAKVE  
                    DHE E INSTITUCIONEVE FINANCIARE JOBANKARE 
 
I. BANKAT 
 
(1). MEB  
 

Është banka e parë në Kosovë, që mori licencën nga Autoriteit Qendror i Bankave dhe 
Pagesave. Është themeluar me bashkimin e kapitalit të disa institucioneve të rëndësishme 
financiare dhe bankare dhe të disa kompanive: Banka Europiane, Commerzbank, AG, IFC, 
KfW, FMO, dhe IMI. Kapitali fillestar i bankës ishte 4.500.000 DM. Përveç realizimit të 
aktiviteteve bazike financiare (transferet, kursimet, pagesat), banka që në fillim ka filluar të 
lejojË kredi për bizneset në qendrat e Kosovës. Meqë  kemi të bëjmë me bankën e parë të 
licencuar në Kosovë, ajo në fillim lejoi dhënien e kredive në shuma minimale dhe me një 
kujdes të theksuar dhe duke zbatuar mbështetje kredituese për biznese gjer në 10 km. nga 
qendrat ku vepronte banka. Niveli i kredisë dhe kushtet nën të cilat realizohet mbështetja më 
tepër mund të konsiderohet si një mbështeteje afatshkurtë se sa afatmesme. Banka ofron kredi 
gjerë në 100.000 DM. Për mjetet fikse banka aplikonte kamatën vjetore 20.4 %, ndërsa për 
mjetet xhiruese aplikonte kamatë 24 %. Në vitin 2000 banka ka siguruar 900 kredi për NVM në 
shumë prej 12.000 – 15.000 DM. Shfrytëzues të këtyre kredive kryesisht ishin ndërmarrjet 
tregtare (67 %). Qe nga fillimi i aktivtetit të Bankës, gjer në muajin e IV të vitit 2001,  
nëpërmjet kredive janë angazhuar mjete në shumë prej 15 milionë DM. Në vitin 2000, nga 900 
kredi të lejuara, 679 kredi për NVM ishin rifinancuar nga Fondi Europian për Kosovën, i 
formuar nga Agjencioni Europian për Rindërtim. Banka ka krijuar një rrjet të filialave të veta 
në disa qendra të Kosovës.      
 

(2). Banka e Re e Kosovës 
 
Banka ka fituar licencim për ushtrimin e aktivitetit të vet bankar duke siguruar kapital themelor 
në shumë prej 3 milionë DM. Kapitali themelor është formuar nga 800 aksionarë të kompanive 
private, të shoqërive aksionare, të kompanive shoqërore dhe të individëve. Bazuar në kapacitet 
e licencuara, banka pranon depozita, siguron kredi, bënë transfer financiar dhe ofron shërbime 
tjera financiare. Në fillim banka siguronte kredi afatshkurta për klientët e vet, në shumë deri në 
300.000 DM, me kamatë vjetore prej 14.4 %. Në fillim banka ka dhënë kredi për NVM nga 
sektorët e ndërtimtarisë, bujqësisë dhe tregtisë.  

 
 
(3). Banka e Biznesit Privat 
 

Banka ka status të bankës private dhe është formuar nga kapitali i 18 ndërmarrjeve të vendit 
dhe të jashtme, në vlerë prej 3.2 milionë DM. Banka në fokusim të saj ka mbështetjen me kredi 
të NVM-ve. Kreditë ofrohen me afat rikthimi prej 1 deri 12 muaj. Kamata varet nga zgjatja e 
afatit të rikthimit të mjeteve dhe sillet nga 11.5 %, për kredi tremujore dhe 14.0 %, për kredi një 
vjeçare.  
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(4). Banka Ekonomike 
 

Banka Ekonomike është pasardhëse e Bankës së vjetër Ekonomike, e formuar në vitin 1991 nga 
18 kompani kosovare. Në vitin 2001 banka është licencuar pas  një reformimi, me pjesëmarrje 
të 45 aksionarëve, që siguruan kapital themelues prej 3.0 milionë DM.  Banka ka fituar 
kapacitete licencuese për operacione bankiere, siç janë: puna me depozita, kreditimi i NVM-ve, 
dhënia e kredive komerciale dhe sigurimi i shërbimeve tjera bankiere. Aksionarë të Bankës janë 
ndërmarrjet private, kompanitë shoqërore, të cilat ishin të përfshira në transformim pronësor 
sipas ligjeve të vitit 1989. Asnjëri nga aksionaret nuk ka pjesëmarrje në kapital themelues më 
teper se 9 %.   
 

II. INSTITUCIONET/ORGANIZATAT JOBANKARE 
 
(1). ICU – është formuar nga mjetet e Bankës Botërore dhe me mbështeteje të Agjencionit 
Europian për Rindërtimin e Kosovës. Qëllim primar i ICU është që të ofrojë mbështetje 
kreditore në kushtet e ekonomisë së tregut për NVM, në mënyrë që të forcohet baza prodhuese 
e bizneseve të Kosovës. Mbështeteja me linje kreditore u sigurohet sektorëve të 
agropërpunimit, ndërmarrjeve të vogla prodhuese dhe sektorëve me vlerë të lartë shtuese,  me 
qëllim të zgjerimit të operacioneve të tyre. Në kuadër të këtij projekti, bizneseve, analistëve 
lokalë të kredive, personelit të institucioneve financiare të Kosovës u është siguruar edhe një 
asistencë teknike dhe trajnim. Projekti ka karakter të pilot projektit, pasi që nuk mund t’u 
përgjigjet të gjitha nevojave të NVM-ve për kredi. ICU ndërmarrjeve private të vogla dhe të 
mesme u siguron mbështeteje financiare nga 90.000 – 300.000 DM, në periudhën nga 3 muaj 
deri në tri vite, duke aplikuar grejs periudhën  deri në 6 muaj. Kreditë, kryesisht, ofrohen për 
blerjen e makinerisë dhe të pajisjeve 70 %, ndërsa për repromateriale 30 %. Si mjet sigurie për 
tërheqjen e kredisë kërkohet pengu mbi tokën dhe ndërtesat, kolaterali mbi asetet e lëvizshme , 
garancionet nga të gjithë aksionaret dhe garancionet tjera të nevojshme. Gjer me tani në ICU 
kanë mbërrijtur mbi 600 aplikacione, nga të cilat 230 u janë kthyer aplikantëve për rishqyrtim 
të nevojshëm. Vetëm 55 kërkesa për kredi janë aprovuar në shumë prej 14.5 milionë DM. Në 
mbështetje kreditore janë përfshirë të gjitha pjesët dhe bashkësitë etnike të Kosovës. Nga numri 
i kredive të aprovuara, 65 % janë mbi 300.000 DM, 20 % në shumen prej 200.000 – 300.000 
DM dhe  15 % deri në shumën 200.000 DM. Vështruar nga aspekti sektorial, 78.2 % të kredive 
janë orientuar në biznese prodhuese, 12.7 % në materialet e ndërtimit, 3.6 % në 
hotele/distribuime dhe 5.5 % në sektorë tjerë. Në periudhën e ardhshme duhet pritur zgjerimin e 
sektorëve, që do të përfshihen me mbështetje kreditore. Ka rëndësi të vaçantë zhvillimi me 
sukses i rikthimit të pagesave nga kreditë e angazhuara.  

 
(2). USAID KBF – është  institucion jobankar, i formuar me  mbështetje financiare të 

USAID-it dhe i menaxhuar nga Deloitt & Touche. Mbështetja është fokusuar në dhënien e 
kredive për NVM produktive në pronësi kosovare. Me këtë mbështeteje synohet që të 
kontribuohet në rehabilitimin dhe zgjerimin e ndërmarrjeve dhe të krijohen mundësi për 
gjenerimin e punësimit në sektorin privat. Ky institucion ka filluar të funksionojë nga viti 2001. 
Këtë mbështetje KBFF do ta realizojë duke siguruar kredi të përshtatshme me kamata 
konkurruese të tregut. Qëllimi përfundimtar është që të themelohet Banka Kosovaro – 
Amerikane (BKA), me të cilen do të sigurohet një mbështetje e fortë për bizneset kosovare nga 
aspekti i shërbimeve bankare, me një sisiem dhe eksperiencë bankare euro- amerikane. 
(3). Mercy Corps 
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Kjo organizatë në Kosovë ishte e angazhuar në aktivitete humanitare, të rindërtimit dhe në 
implementimin e disa programeve sociale dhe ka krijuar një eksperiencë të çmuar në rrethanat e 
Kosovës. Njëkohësisht ka krijuar edhe një përvojë në mbështetjen e zhvillimit të bizneseve të 
vogla, në ndërlidhje me implemetimin e programeve humanitare emergjente. Aktiviteti për 
mbëshetejen e riaktivizimit të bizneseve të dëmtuara është mbështetur nga mjetet e Komunitetit 
të Donatorëve. Mbështeteje kanë gjetur bizneset  e  sektorëve prodhues të industrisë (  80 %), 
bujqësia (6 %)  dhe shërbimet tjera (14 %). Mbështetja është siguruar për 159 biznese, në 
shumë prej 3..6 milionë DM. Vështruar nga aspekti gjinor, përfituesit më të mëdhenj janë 
ndërmarrësit meshkuj (84 %), ndërsa femrat ndërmarrëse kishin pjesëmarrje vetëm 16 %. 
Kreditë janë duke u lejuar me kamatë vjetore 18 – 24 %, me afat të rikthimit të kredisë 12 – 24 
muaj. Në periudhën 2001- 2003 kjo organizatë vlerëson se do të sigurojë mbështeteje kreditore 
në shumë prej 4.2 milionë DM. Pas licencimit të saj nga ana e ABP, kjo organizat jobankare do 
të shfrytëzojë përvojen e vet të krijuar në Kosovë, në mënyrë që të përfshifet në financimin e 
bizneseve të vogla. Shuma e mbështetejes për biznese do të sillet nga 5.000 – 50.000 DM. Nga 
kjo vërejmë se në mbështeteje do të përfshihen individët ndërmarres dhe bizneset legale të 
vendit. 
 
(4). Grameen Trust 
 
Si organizatë jobankare është e angazhuar në distribuimin e mikrokredive në shumat deri në 
1.200 DM  për nevoja të individëve, me qëllim të rritjes së vetëpunësimit dhe gjenerimit të të 
ardhurave. Grammen Trust aktualisht është i përkrahur nga fondet italiane, në shumë prej 5 
milionë DM. Në mbështetje përfshihen vetë femrat, e sidomos viktimat e luftës dhe njerëzit që 
janë të përballur me probleme sociale. Aktualisht Grameen Trust aktivitetin është duke e 
zhvilluar në Prishtinë, Pejë, Gjilan dhe në Prizren. Gjerë me tani mbështetja me mikrokredi u 
është siguruar 600 personave, në shumen prej 1.4 milion DM. Planifikojnë që shumën e 
mikrokredisë ta ngrisin në 2.000 DM. 
 
(5). FINCA Kosova 
 
Operacionet e para kjo organizatë i ka filluar në vitin 2000, duke realizuar dy programe të 
kredive, të financuara nga USAID-i. Në kuadër të programit solidar mikrokreditë u janë 
siguruar ndërmarrësve të vegjël në disa vise rurale të Kosovës. Ndërsa në kuadër të programit 
të kredive për ndërmarrjet e vogla këtyre ndërmarrjeve u janë siguruar kredi në disa qendra 
urbane të Kosovës. Kredia maksimale është 40.000 DM dhe siguria e kredisë  realizohet 
nëpërmjet mekanizmit të pengut dhe hipotekës në kolateralin e lëvizshëm. Në mbështeteje të 
FINCES janë përfshirë afro 1.000 klientë, në shumë prej afro 1 milion DM. Vështruar nga 
aspekti sektorial, 40 % e kësaj mbështetje është orientuar në biznese prodhuese, 30 % në 
turizëm dhe 30 % në sektorë të shërbimeve. Lartësia e kamatës sillet nga 1.5 % - 2.0 % në 
muaj, ndërsa afati i kthimit të mjeteve, nga 4 – 11 muaj.  
 
(6). ICMC – Kosova Enterprise Program 
 
Organizata operacionet e veta për mbështetejen e bizneseve i ka filluar në vitin 1999. Gjer më 
tani janë siguruar  4.828 mikrokredi,në shumë prej 10.9 milionë DM. Në  përkrahje të 
bizneseve të vogla janë përfshirë përafërsisht meshkujt dhe femrat (51 % ndaj 49 %). 
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Mbështetja kap shumen prej 800 – 10.000 DM, me aplikimin e grejs periudhës prej një muaji, 
duke aplikuar kamatë mujore 1.25 %.  
 
6.3. EQUITY INVESTMENT FUND 
 
AREF – Është fond investues, i themeluar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. 
Parashikohet se AREF aktivitetin e vet investues në Kosovë do ta zhvillojë në një periudhë 8 
vjeçare. Kapitali i AREF – it për mbështetejen e investimeve në Kosovë kap shumën prej 4 
milionë euro, si kontribut i Qeverisë italiane. Këto mjete do të vehen në funksion të rindërtimit 
ekonomik të Kosovës, duke siguruar investime për financimin e zhvillimit të NVM-ve 
nëpërmjet të financimit me pjesëmarrje në kapitalin aksionar të ndërmarrjeve. AREF –i është i 
fokusuar në zgjerimin edhe rehabilitimin e bizneseve, me një permasë të intervenimit 50.000 – 
500.000 EURO. Pjesëmarrja e AREF – it në aksionet e ndërmarrjeve duhet të mbetet gjithnjë 
në minorancë në raport me pronarin e ndërmarrjes. Mbështetja realizohet nëpërmjet kompanisë 
së konsaltingut Economisti Associati. Me qëllim të identifikimit të programeve më atraktive 
për investime, AREF –i në vitin 1999, në bashkëpunim me Riinvestin, ka organizuar një 
anketim/intervistë hulumtuese, me mbi 60 biznese private në Kosovë. Si rezultat i hulumtimit 
të mundësive potenciale për investime, AREF është duke i realizuar investimet në dy programe 
të bizneseve prodhuese, në shumë prej 1 milion euro (prodhimi i mermerit/granitit dhe i 
plastikës). Në trajtim janë edhe disa projekte nga lëmi i bizneseve prodhuese. Prioritet i kësaj 
skeme janë NVM, në sektorë  prodhues, të bujqësisë dhe disa shërbimeve që janë atraktive për 
investime, pavarësisht nëse pronari është kosovar, i huaj ose ndërmarrja është e përbashkët. 
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