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Abstrakti  
Eshtë  botërisht  e pranuar se NVM-të  paraqesin strumbullarin e aktivitetit ekonomik, si në vendet  e 

zhvilluara  ashtu edhe tek ato në zhvillim. Posaçërisht, në  ekonomitë  në zhvillim, NVM-të japin  

kontribut të veqant në gjenerimin e vendeve të reja të punës, kontribut në të ardhura, inovacione 

teknologjike dhe qëndueshmëri sociale. Andaj,  roli  i financave  është elementi  kyq në zhvillimin  e 

NVM-ve. Mirëpo,  mungesa  e financimit  të  nevojshëm, si  dhe  qasja  në kredi,   shpesh  citohen si 

hendikepi kryesor në zhvillimin e NVM-ve në  shumicën  e vendeve të  botës.  

Në punim do të trajtohen çështja  e financimit, si  në aspektin e ofertës së mjeteve financiare, 

(supply side) ashtu edhe në aspektin e kerkesës për financim (demand side). 

Fjalët kyçe: NVM, financim, ofertë financiare, kërkesë financiare 

 

Abstract  
It is widely accepted that SME’s represent a backbone of economic activity, as well as in developed 

countries, also in devoloping countries. Particularly in developing economies, SME’s provide a 

special contribution in generating the new employment, income generation, technological 

innovations and social development. Therefore, the role of finance is a key element in the 

development of SME’s. However, the lack of the necessary funding, and access to finance, often cited 

as the main problem to the development of the SME’s in the most countries, worldwide. 

In this working paper we will discuss the access to finance, in both  terms, supply side and demand 

side finance. 

Keywords: SME’s, financing, financial supply, financial demand  
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1. Hyrje 

Sipas të dhënave të  grumbulluara  nga  Ayyagari dhe të tjerët (2007),  për 76 vende  

të ndryshme  të botës ( qoftë vende në zhvillim, apo të zhvilluara) rezulton se në 

mesatare, NVM-të punësojnë  rreth 60 %, të numrit të përgjithshëm të të punësuarve 

në prodhimtari.    

NVM-të përbëjnë shtyllën kurrizore të ekonomisë së UE-së,  përbëjnë 99.8%  të  

ndërmarrjeve  jofinanciare  në 2012, që korespondon  me 20.7 milion  biznese.  

Shumica dërmuese e tyre (92.2%) janë  mikrondërmarrje,  të cilat   kanë më pak  se  

dhjetë të punësuar.  Rreth 6.5% janë  ndërmarrje  të vogla ( që punësojnë mes 10 dhe 

49 të punësuar) dhe 1.1 %, janë ndërmarrje  të mesme (50-249 të punësuar). 

Ndërmarrjet  e mëdha, me më tepër se 250 të punësuar përbëjnë  vetëm 0.2% të  

ndërmarrjeve  në sektorin jofinanciar.  Në aspekt të punësimit, NVM-të  punësojnë 

rreth 67.4% të nr. të përgjithshëm  në sektorin jofinanciar.  ( EU, 2012). Posaçërisht, 

në  ekononitë  në zhvillim, NVM-të japin  kontribut të  veçant në punësim  dhe në  të 

ardhura nacionale. Mirëpo, pa qasje  në financa, NVM-të  nuk mund të  investojnë, 

duke zvogluar kapacitetin e tyre në: ulje të  produktivitetit; rritje të konkurencës; 

promovim të  inovacioneve;  gjenerim të punësimit; si dhe  kontribut  në rriten  

ekonomike dhe  zhvillim.(OECD, 2006). Kështu,  roli  i financave  është elementi  

kyç në zhvillimin  e NVM-ve (Cook, 2001) dhe  mungesa  e financimit  të  

nevojshëm, si  dhe  qasja  në kredi,   shpesh  citohen si hendikepi  kryesor  në 

zhvillimin e NVM-ve në  shumicën  e vendeve të  botës.(UNDP, 2007).  

Në qarqet  akademike dhe politikëbërëse  është   koncensus i përgjithshëm se NVM-

të përherë ndeshën  me probleme të   ndryshme,  në sigurimin   e burimeve të  

financimit dhe se “qasja  në financa  mbetet si  problem i dytë  më i  ngutshëm për  

NVM-të  në  eurozonë” (ECB, 2012), pas sigurimit të klientëve. Ndërsa,  sa i përket 

vendeve të EJL dhe  Kosovës,  problemi  është  edhe  më i shprehur.  Dukuria  e 

qasjes së limituar në  financa  në institucionet financiare, është veçori  që i  

karakterizon NVM-të   në të  gjitha  vendet  në zhvillim.  

Qasja  në financa,  posaqërisht  nga  burimet  e jashtme,  ka për  qëllim  jo vetëm  

financimin e nevojave të NVM-ve  për trajtim  të  likuiditetit, por edhe për  

investime, të cilat paraqesin bazamentin  e zhvillimit të ardhshëm ekonomik në  

vend, por edhe si faktor  kyç i gjenerimit  të vendeve të reja të punës, si dhe uljen e 

varfërisë. Vështirësitë në financimin e investimeve shpesh  janë theksuar si pengesë 

me rëndësi, përkundër faktit se sektori financiar në vendet në tranzicion ka 

përmirësime të dukshme, në dekadën e fundit. (EBRD, 1999; Pissarides et al, 2001; 

Klapper et al, 2002). Kështu, trajtimi  i litetraturës relevante lidhur me qasjen e  

NVM-ve në financa, si dhe financimin e aktiviteteve afariste, është i një rëndësie të 

veçant. Sipas, Beck dhe të tjerët (2006), qasja dhe kostoja në financa, shpesh është  

karakterizuar si vështirësi kryesore në ambientin  biznesor.  
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Mirëpo, NVM-të kanë vështirësi më të mëdha në sigurimin  e burimeve të  jashtme 

të financimit krahasuar me ndërmarrje të mëdhaja. Ndërmarrjet e vogla më  vështirë 

vijnë tek kreditë sepse  ndeshen me  kosto më të larta të transakcionit dhe premi 

risku më të larta pasi që  janë më të brishta dhe ofrojnë më pak kolateral”. (Beck & 

Demirguc-Kunt, 2006). Poashtu edhe (Kraemer-Eis dhe Lang, 2012) dhe (Audretshc 

dhe Elston 2006, 2002), theksojnë se NVM-të ndeshen me vështirësi më të mëdha 

financiare se sa ndërmrrjet e mëdha. Konkluzione të ngjajshme hasim edhe tek: 

(Beck  dhe të tjerët, 2006; Oliveira dhe Fortunato, 2006). Gjithashtu edhe 

Brinckmann, Salomo, dhe Gemuenden (2011) kostatojnë se firmat e vogla kanë 

kufizime më të mëdha në qasje  në burimet e jashtme të financimit se sa firmat e 

mëdha, kështu që bëhen më të varura nga fondet e brendshme, për financimin e 

investimeve të tyre. 

Në  tregjet financiare si barierë (pengesë) kryesore për qasjen në financa, nga ana e 

NVM-ve, paraqitet asimetria e informacionit. Kështu, sipas Zhao dhe te tjerët 

(2006), ndër vështirësitë kryesore të qasjes në financa, është asimetria e 

informacionit mes kredidhënësve dhe huamarrësve, psh huakërkuesit kanë 

informacione private për firmën, të cilën huadhënësit nuk i kanë. Tek NVM-të për 

shkak të madhësisë së ulët, historisë së shkurtër, të dhënave kontabël të 

paqëndrueshme etj,  çështja e asimetrisë së informacionit bëhet më serioze. 

Ngjajshëm hasim edhe tek: (Deakins dhe të tjerët, 2008; Riding dhe të tjerët, 2010). 

2. Veçoritë e financimit të aktiviteteve afariste në NVM 

Karakteristikat e financimit të NVM-ve, janë si pasojë e karakteristikave të vetë 

zhvillimit të ndërmarrjeve dhe ndërmarrësisë, si dhe te karakteristikave të sistemit 

financiar të vendit të caktuar se ku zhvillohet biznesi. Varësisht nga natyra e çasjes 

në financa, trajtimi i financimit mund të bëhet nga ana e ofertës financiare, 

(potenciali financiar për kreditim i institucioneve financiare) apo kërkesës për mjete 

financiare, (kërkesa e bizneseve për mjete financiare), dallohen edhe sfidat dhe 

problemet e tyre. 

2.1. Financimi   i  NVM-ve  në  vendet e zhvilluara 

Çasja në financa dhe menanxhimi i tyre, është përcaktori kyç për fillim të biznesit, 

rritje dhe zhvillim të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme (NVM-ve). Përkundër 

faktit se NVM-të në vendet e zhvilluara kanë mundësi më të lehtë të çasjes në 

burimet e jashtme të financimit të nevojave biznesore, prap se prap ndër problemet 

madhore më të cilat ndeshen NVM-të është edhe problemi i çasjes në financa. 

Kështu, në  pyetsorin e Komisionit Europian, të implementuar nga BQE (Banka 

Qendrore Europiane, 2012) në mënyrë permanente konfirmohet se në problemet  

kyqe në të cilat  hasë biznesi gjatë zhvillimit të saj  është edhe  casja në financa.   

Kjo anketë - analizë, (e realizuar mes 29 shkurt dhe 29 mars, 2012) ofron 

informacion  konkret lidhur me gjendjen financiare, nevojat financiare, çasjen në 
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financa si dhe pritjet e NVM-ve, për të ardhmen (6 muaj), si dhe krahasimin e tyre 

me ndërmarrjet e mëdha (NM). Gjendja financiare e NVM-ve, posaçërisht në 

periudhën prej momentit të paraqitjes së Krizes së financiare botërore e vitit 2008, e 

njohur si kriza e kredive joperformuese, ka ndikuar në një rënje të aktivitetit  

ekonomik të NVM-ve në përgjithësi dhe se gjendja financiare e tyre veshtirë po 

rikuperohet. Nëse i krahasojmë parametrat e zhvillimit ekonomik, pasaçërisht pas 

krizës,  vërehet një rënje e aktivitetit ekonomik  të NVM-ve,  në euro zonë, ku„ 2% 

neto nga NVM-të e kësaj zone, raportojnë tkurrje në qarkullim. Tkurrja më se  

tepërmi  ka reflektuar në sektorin e  ndërtimtarisë me  një vlerë neto prej 17% 

(ECB; april, 2012). ( % neto i referohet  diferencës mes firmave që raportojnë rritje 

dhe  atyre  që raportojnë rënje).   

2.2. Financimi  i  NVM në vendet  e rajonit 

Çështje kruciale në rritjen dhe zhvillimin e NVM-ve, është mundësia e qasjes në 

financa përmes burimeve të jashtme të financimit, pasi që burimet e brendshme nuk  

janë të mjaftueshme për një rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Aq më tepër kur 

trajtohet çështja e rritjes dhe zhvillimit të ndërmarrjeve në vendet të cilat kanë pasur 

ose ende ndeshen me problemet e transformimit të pronës, privatizimit, ekonomisë  

joformale, mungesës së eksperiencës në menaxhim të biznesit të vogël,  siç është 

rasti me shumicën e vendeve të EJL, ku tangon edhe vendi ynë. (Vendet të cilat 

përfshihet në kuadër të EJL janë: Shqipëria, BeH, Kroacia, Kosova, Maqedonia, 

Moldavia, Mali i Zi, Serbia, si dhe Bullgaria dhe  Rumunia të cilat tashmë janë 

pjesë e EU-së). 

Andaj, pa burime të jashtme financiare NVM-të kanë mundësi të kufizuara për  

zgjerimin e aktiviteteve biznesore, rritjen e kapaciteteve prodhuese ose furnizimin  

me paisje të reja. Hulumtimet e bëra lidhur me financimin e aktiviteteve  

ndërmarrëse në vendet e EJL-së, rezultojnë se qasja në financa është problemi  

madhor.  

Në mesatare, ”47%  e kompanive të EJ-së, konsiderojnë se vështirësi kryesore  në 

rritje dhe zhvillim të tyre është qasja në financa. Posaçërisht, NVM-të janë më të 

goditura. Për shkak se fondet të cilat atyre u nevojiten janë përtej kapaciteteve të 

huadhënësve joformal (psh familja, miqtë) NVM-të, në përgjithësi, sigurojnë  

financimin  përmes bankave” (OECD, Investment Reform Index, 2010) përkundër 

vështirëve të mëdha në qasje në financa, që llogariten: problemet e sigurimit të të 

dhënave të besueshme, asimetrisë së informacionit, mungesës së kolateralit të 

nevojshëm etj. Karakteristikë kryesore e ambientit financiar të kompanive në vendet 

e EJL-së, është dominimi i institucioneve  bankare. Në çdo ekonomi të vendeve të 

EJL, për të gjitha  llojet e firmave, financimi përmes  bankës është ranguar si forma 

më e  shfrytëzuar e burimeve të jashtme të financimit.(BEEPS, 2009).  Se sa është   

pjesëmarrja e financimit të bizneseve nga burimet e jashtme të financimit, (përmes  

bankave), në këto vende, tregon  grafiku vijues: 
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Figura 1. Pjesmarrja e kredive  bankare në burimet e jashtme të financim të firmave, në vendet  e 

EJL-së  Burimi: BEEPS,2009 

Nga të dhënat e mësipërme, rezulton se kredia bankare përfaqsohet prej 43-76%, në 

të gjitha burimet e jashtme të financimit, lidhur me investimet në paisjet e reja në 

vendet e EJL-së. Një pjesmarrje  kaq e madhe e bankave në financimim e nevojave 

investime, në këto vende është si rezultat i dy faktorëve: 

 zhvillimi i shpejt i sektorit bankar, (asetet e përgjithshme në sektorin bankar 

janë  rritur prej 112 mild. Eur në vitin 2005, në 224 mild. Eur në 2008, që 

nënkupton një rritje mesatare prej më tepër se 25.8%. Kreditë e lejuara nga  

bankat vendor përfaqsojnë 35% të GDP të regjionit, në vitin 2005 dhe 51% 

në 2008. (OECD, Investment Reform Index 2010, faqe 146) dhe  

 tregu i pazhvilluar i financimit të aktiviteteve biznesore, përmes ekuitetit 

(equity finance) apo borgjit (debt finance), ku në disa vende është në fazën 

embrionale, siç është rasti me Kosovën.  

Andaj, lidhur me financimin e NVM-ve, në vendet e EJL-së, mund të nxirren disa 

konkluzione: 

 qasja në financa është brengë kryesore e NVM-ve, 

 kredia nga bankat vendore është formë dominante e burimeve të jashtme të 

financimit, përkundër kushteve të papërshtatshme,  

 tregu i pazhvilluar i kapitalit i vështirëson format tjera të financimit, 

(financimit  përmes ekuitetit apo borgjeve), 

 organet shtetërore duhet të ofrojnë ndihmë më të madhe jofinanciare, lidhur  

me përkrahjen e zhvillimit të NVM-ve, psh, përkrahje në organizim më të 

mirë të kontabilitetit dhe zbatimit të standardeve kontabël, trajnime lidhur me 

hartimin e biznis planeve, rregullimin e çështjeve kadastarale etj. 

3. Veçoritë e financimit  në  Kosovë   

Të gjitha hulumtimet e deri tanishme, lidhur me financimin e nevojave afariste  të  

NVM-ve, në Kosovë, tregojnë se financimi mbetet ndër problemet madhore për 

fillimin  rritjen dhe zhvillimin e NVM-ve. Posaqërisht për financimin e nevojave 

afariste të NVM-ve fillestare. (MTI-Agjencioni i zhvillimit të NVM-ve, Riinvest, 

hulumtimet e  autorit, në bazë të  pyetsorit, 2012). Kjo ka pasoja negative në rritjen  

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 371



 

dhe zhvillimin e bizneseve, në përgjithësi, si dhe rritjen e aktiviteteve investive në 

veçanti. 

3.1. Veçoritë e financimit të NVM-ve kosovare (analizë e kërkesës për mjete 

financiare) 

Pas përfundimit të luftës (Qershor, 1999) Kosova filloi pothuajse nga asgjëja. Në  

këtë drejtim mungonte edhe struktura ligjore e institucionale për mbështetje të  

bizneseve. Mirëpo, falë shpirtit ndërmarrës të popullatës në vend, fillon dinamika e 

shpejtë e themelimit të NVM-ve. Kështu, zhvillimi i shpejtë i NVM-ve, luajti një rol 

të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Njëherit mundësuan gjenerimin 

e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë enorme në vend. (Sipas shumë 

analizave numri i papunësisë sillet mbi 40 %).  

Me vendosjen e Administratës së Përkohshme Ndërkombtare (UNMIK), 

mundësohet regjistrimi i përkohshëm i bizneseve, deri në mars të vitit 2003. Më pas, 

që nga kjo datë, bëhen regjistrimet e përhershme, por edhe fillohet me shëndrrimin e 

regjistrimeve të përkohshme në ato të përhershme. Ndërsa, që nga viti 2010, më nuk 

aplikohet regjistrimi i përkohshëm, mirëpo, vetëm regjistrimi i përhershëm i 

bizneseve. Në vijim, prezentojmë trendin e regjistrimit të bizneseve mikro, të vogla 

dhe të mesme, në Kosovë sipas viteve: 

Tabela 1: Trendi i regjistrimit të bizneseve në Kosovë,  pas luftës 
Nr. 

bizneseve/vitet 
2000 2001 2002 2003/1 2003/2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Biznset sipas  

regjistrimit të 

perkohshëm 

29564 40094 54412 56514 28652 23755 23519 23415 23046 22613 21676 ......... 

Bizneset sipas 

regjistrimit të 

perhershëm 

    27920 39257 50591 55884 61191 63316 75681 6398 

Numri total i 

bizneseve të 

regjistruara 

29564 40094 54412 56514 56572 62776 74110 79299 84232 90929 97357 103755 

Burimi: Agjencia për regjistrimin e bizneseve në  Kosovë - MTI, Raporti vjetor,  2010) 

Përkundër faktit se NVM-të ndikojnë në gjenerimin e vendeve të reja të punës, uljen  

e varfërisë dhe rritjen ekonomike, prapse prap, NVM-të në Kosovë përballen me 

sfida të ndryshme, serioze, në afarizëm. Në këtë drejtim si fytë i ngushtë mes  

vështirësive tjera,  paraqitet edhe qasja në financa, si dhe mundësia e investimeve  

nga burimet eksterne, pasi që burimet e brendshme të financimit janë përherë të  

pakta, të pamjaftueshme. Qasja në burime të jashtme të financimit është njëri nga 

determinantet më me rëndesi, në të gjitha vendet, sepse ajo ndikon në krijimin e 

firmave të reja dhe zgjerimin e atyre ekzistuese (Falcetti  et al., 2003). Sipas të  

dhënave të Bankës Botërore, pengesa  kryesore e NVM-ve në  Kosovë është qasja në  

kredi. Vetëm 10% e investimeve janë të financuara nga kreditë (mbi 85% të 

investimeve janë të financuara nga burimet vetanake (World Bank, 2009). 
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3.1.1 Burimet e financimit  në  NVM 

Që më parë theksuam se Kosova trashëgoi një ekonomi tërësisht të shkatërruar, 

kështu që, ndërmarrjet për vazhdimin e aktiviteteve afariste si dhe investimeve të 

reja fillimisht u bazuan në mjete vetanake dhe hua nga familja dhe miqtë. Financimi 

i aktiviteteve afariste të NVM-ve, përmes fondeve të instiucioneve financiare, 

posaçërisht të bankave, ka qenë  problem kronik i ekonomisë kosovare. Pjesmarrja 

më e madhe e financimit të investimeve të NVM-ve, u takon burimeve interne, 

kështu që rreth 70%, mesatarisht nëpër vite, u takon financimit të investimeve nga  

mjetet vetanake. (Pjesëmarrja më e lartë ka qenë në vitin 2002, me 80.3%, ndërsa më 

e ulta në vitin 2004, me 68.7%). Pjesëmarrja nga Huatë nga familja ose miqtë 

varirojnë mes 16.8% (2001) dhe 2.9% (2005). Pjesëmarrja e financimit të 

investimeve nga kreditë bankare, qoftë vendore, qoftë të jashtme, sillet prej 4.8-

23.1%, ku përqindja më e madhe e financimit u takon bankave vendore. Ndërsa, 

pjesmarja në financimin e investimeve për NVM me mjete pa kthim të donatorëve 

është minore (mesatarisht 1%, sukcesivisht nëpër vite). Kjo më së miri ilustrohet  

nga tabela në  vijim:  

Tabela 2. Burimet e kapitalit të investuar, nëpër vite, në % 
Burimet e kapitalit 

të investuar 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010* 2011* 

Mjete vetanake 77.1 68.5 80.3 74.8 68.7 72.4 70.8 61.1 

Hua nga familja ose 

miqtë 
16.8 5.0 4.0 4.2 9.0 2.9 5.1 7.5 

Kredi nga bota e jashtme 2.4 19.4 1.6 1.1 1.1 1.2 0.5 1.2 

Kredi bankare  të vendit 2.4 0.6 13.8 18.5 19.6 21.9 22.5 29 

Mjete pa kthimtë 

donatorëve 
1.3 6.5 0.3 1.3 0.8 0.9 0.8 1.2 

Burimi: Anketa e RIINVEST; 2000-2005 *Pyetsori i vetorganizuar nga autori 

Është interesante të konstatohet se rezultate të ngjajshme gjenerohen edhe në bazë të 

anketës së zhvilluar nga ana e MTI-PZSHP,(2006) për vitet përkatëse. Pjesëmarrja e 

lartë e mjeteve financiare nga burimet interne të ndërmarrjeve reflekton vështirësitë 

e ndërmarrjeve vështirësitë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për sigurimin e 

fondeve financiare optimale brenda sistemit financiar të vendit. Në këtë kuptim 

duhet përmendur se në Kosovë edhe më tutje po implementohen dhe po zbatohen 

politika monetare dhe fiskale jo adekuate, të cilat duke synuar të ruajnë një stabilitet 

financiar afatshkurtër, po ngulfatin iniciativën e ndërmarrësve për investime në 

zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese, e edhe për implementimin e projekteve të reja 

investuese (MTI-PZSHP, 2006). Në vijim, prezentojmë të dhënat për mënyrën e 

përdorimit të fondeve financiare në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të anketuara. 

Nga tabela e më poshtme, vërejmë se 66.4% e fondeve financiare janë përdorur për 

financimin e blerjeve të tokave dhe ndërtimin e objekteve, si dhe për blerje të 

pajisjeve të nevojshme, kurse vetëm 33.6% e fondeve  financiare janë përdorur për 

financimin e mjeteve qarkulluese. 
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Në sektorin e prodhimit, struktura e përdorimit të fondeve financiare dallon mjaft 

nga vlerat mesatare, sepse 46.4% të fondeve janë përdorur për financimin e blerjeve 

të pajisjeve, 27.3% janë shfrytëzuar për financimin e mjeteve qarkulluese (e edhe 

lëndëve të para), kurse 26.35% janë shfrytëzuar për blerje të tokave dhe ndërtimin e 

objekteve. Në sektorin e tregtisë kjo strukturë e përdorimit të fondeve financiare 

dallon nga ajo mesatare, sepse një pjesë më e madhe e fondeve janë përdorur për 

financimin e mjeteve qarkulluese (mallrave tregtare) 38.5%, për blerje të pajisjeve 

32.1%, dhe për blerje të tokave dhe objekteve 29.4%. Ndërkaq te sektori i 

shërbimeve pjesa më e madhe e fondeve financiare është shfrytëzuar për blerje të 

pajisjeve 40.0%, për financimin e mjeteve qarkulluese 31.9%, dhe për blerje të 

tokave dhe objekteve 28.1%. (MTI-PZSHP, 2006). 

3.2. Veçoritë e ofertës financiare të bankave komerciale 

Fakti se NVM-të në Kosovë janë strumbullari i zhvillimit ekonomik nuk dmth se 

bankat i trajtojnë që të gjitha njësoj. Burimet vetanake të pronarëve të NVM-ve, 

janë përherë të pamjaftueshme,  posaçërisht për ndërmarrjet e reja dhe ato të cilat 

synojn rritjen e shpejtë. Andaj, burim kryesor i jashtëm i financimit, për firmat e 

vogla është kredia bankare “(Huges and Storey,1991), tek e cila vijn me vështirësi të 

mëdha, për shkak të „asimetrise se informacionit“ (Stiglitz and Weiss, 1981), që 

ekziston mes bankave dhe biznesit.  

Posaçërisht, NVM fillestare (start up) shumë vështirë vijnë deri tek kredia bankare, 

në krahasim me NVM-të të cilat kanë histori biznesore. Lidhja binomiane biznes -

bankë, është një raport partneriteti, por në këtë raport banka i ka kriteret e veta 

rigoroze, të cilat shpesh bizneset kanë vështirësi të mëdha për t‘i plotësuar. Mos 

përputhjet në mes kritereve për miratimin e kredisë si dhe qëndrimit negativ ndaj 

kreditimit të NVM-ve, besohet se janë ndër problemet kyçe për qasjen në financa 

(Cziraky, Tisma dhe Pisarovic, 2002). 

Sipas të dhënave të Riinvest nëpër vite vlera mesatare e investimeve në NVM, të 

financuara nga bankat, sillet prej 0.6-21.9%, varësisht prej viteve. Pjesa më e madhe  

e investimeve financohen nga burimet vetanake të ndërmarrjeve ose nga mjetet e 

marra nga familjarët, përkatësisht miqtë. Vetëm  një pjesë e caktuar financohen nga 

bankat e jashme. 

Ndërsa, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, vetëm 10 %, e investimeve të NVM-

ve financohen nga bankat, pjesa tjetër nga burimet interne (World Bank: 2009) dhe 

atë fjala është për NVM-të të cilat janë në aktivitet afarist, ndërsa sa u përket 

bizneseve fillestare ato ekskluzivisht financohen nga burimet e brendshme. Pra,  

bizneset fillestare, zakonisht,  sigurimin e mjeteve financiare e bazojnë në burimet 

jozyrtare të njohura si “3F”. (family,  friends, fools, = familja,  miqtë, mendjelehtët). 

Përparësitë e sigurimit të mjeteve nga burimet e tilla janë: nuk ka pagesë të 

anuiteteve, nuk bëhet sigurimi i kthimit me hipotekë, mbyllja më e lehtë e 

konstruktit financiar dhe nuk ekzistojnë obligime financiare fikse për pagesë të  
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kamatave dhe borgjeve. Të metat e financimit të tillë janë: shpeshherë mjete të 

pamajaftuara si dhe mundësia e  prishjes së shoqërisë, shpërndarja e fitimit sipas 

lartësisë së angazhimit të mjeteve. Ndërsa, bizneset operative (NVM operative) një 

pjesë të mjeteve të nevojshme financiare i sigurojnë përmes bankave. Sot, në 

Kosovë, nga ana e bankave  komerciale ofrohet një gamë e produkteve kreditore e 

cila u ofrohet NVM-ve . 

Oferta financiare në Kosovë dallon nga vendet e tjera të regjionit.  Oferta financiare  

përbëhet nga institucionet financiare, e cila e mbulon industrinë bankare, industrinë 

e sigurimeve, fondet pensionale dhe institucionet të tjera financiare, të cilat janë të 

dizajnuara në skemën e mikrokredive. E tërë kjo e përbënë strukturën e sistemit 

financiar, që fare pak ka ndryshuar nëpër vite, siç vërehet edhe nga  tabela në vijim: 

Tabela 3.  Numri i institucioneve financiare në Kosovë, nëpër vite 

Burimi:BQK, Raporti i stabilitetit financiar, 2011 

Pjesëmarrja më e madhe e ofertës financiare (2011)  përbëhet nga bankat komerciale 

(tetë banka komerciale) dhe organizatat mikrokreditore (shtatëmbëdhjetë sish), 

numri i të cilave është i pandryshuar vite me radhë. Pra, sektori financiar është i 

dominuar nga bankat komerciale, të cilat e përbëjnë mbi 75%, të të gjitha mjeteve të 

sistemit financiar në përgjithësi. Më pas janë kompanitë e sigurimeve, struktura e 

mjeteve të të cilave sillet prej 15-17%, pasojnë institucionet mikrofinanciare me 3.7-

4.4 %, fondet pensionale me rreth 3%, ndërsa pjesëmarrja e ndihmësve financiar në 

mjetet e përgjithëshme në vend është tejet simbolike. 

Përkundër faktit se sektori bankar në Kosovë  është i ri, prapseprapë përbënë ndër 

sektorët më të organizuar dhe më stabil, në rajon.  Kështu, ky sektor në Kosovë është 

zhvilluar me sukses dhe nga shumë kosiderohet histori e sukseshme ( FMN, 2011). 

Sipas të dhënave të BQK-së, (2010) bankat me pronësi të huaj dominojnë tregun 

bankar në vend, duke menaxhuar  90.2 përqind të mjeteve të përgjithshme të sistemit 

bankar (91.1 përqind në vitin 2009). Pjesa e mbetur e mjeteve (9.8 përqind) 

menaxhohet nga dy bankat me pronësi vendore. Gjithashtu, sistemi bankar në 

Kosovë, karakterizohet me një shkallë të lartë të koncentrimit të tregut, ku rreth 77.4 

përqind e gjithsej mjeteve të sistemit bankar menaxhohen nga tri bankat më të 

mëdha. Dy bankat më të mëdha, ProCredit Bank dhe Raiffeisen Bank kanë një 

pjesëmarrje në tregun e përgjithshme të kredive prej 68%. (Asnjëra  nga bankat  në  

fjalë, në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës, nuk ka pozitë dominuese pasi 

që nuk e tejkalojnë kufirin e 40% të pjesëmarrjes në treg).  Bankat komerciale 

Përshkrimi 2008 2009 2010 2011 

Banka komerciale 8 8 8 8 

Kompanitë e sigurimeve 12 11 11 11 

Fondet pensionale  2 2 2 2 

Ndihmësit  financiar 29 28 29 32 

Institucionet  

mikrofinanciare 
16 19 17 17 

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 375



 

ofrojnë një gamë të konsiderueshme të produkteve dhe shërbimeve bankare. Në 

përgjithësi, produktet dhe shërbimet e ofruara nga bankat, sot, përshijnë: 

menaxhimin e llogarive, depozitëve, kredive, shërbimet e pagesave (transfereve të 

brendshme dhe të jashtme, biznes dokumentar (garancione dhe letër kredi), shërbime 

elektronike dhe produkte të tjera. Edhe pse shumica e këtyre produkteve hyjnë në 

grupin e shërbimeve klasike bankare, kohëve të fundit bankat kanë filluar zgjerimin  

e spektrit të shërbimeve me disa risi për tregun, si: shërbimet bankare  elektronike 

(mobile banking) lizingu, faktoringu  dhe shërbime të tjera. Në vijim do të trajtojmë 

ofertën bankare për produktet e kreditimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 

Sipas të dhënave të BQK-së, aktiviteti i kredive në bankat komerciale, është 

përcjellur me rritje të përhershme që nga themelimi i sistemit bankar. Kjo rritje është  

mundësuar me rritjen permanente të numrit të depozitëve. Lëvizja e normës së 

interesit në depozitë dhe kredi, nëpër vite, pasqyrohet  në tabelën  në vijim: 

Tabela 4.  Lëvizja e  normave të interesit, në depozitë dhe kredi, nëpër vite 

Vitet  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Depozitët 2.5 3.2 3.0 3.3 4.2   4.3   3.7   3.5 

Kreditë 14.2 14.2 13.4 14.6 14.8 14.4 14.6 14.15 

Diferenca e normave të 

interesit ( spredi) 
11.7 11.0 10.4 11.3 10.6 10.1 10.9 10.65 

Burimi: Raportet vjetore të BQK, sipas  viteve përkatëse 

Rritja  permanente e vëllimit të kredisë, nëpër vite, nuk ka ndikuar fare në uljen e 

normës së interesit për kreditimin e ekonomisë, veçmas bizneseve, të cilat edhe më 

mbesin skajshmërishtë të larta. Nga të dhënat e mësipërme, norma mesatare e 

interesit në kredi në vitin 2011 ishte 14.15%, ndërsa në vitin 2010 ishte 14.60%, që 

nënkuptonë një rënje simbolike të normave të ineteresit prej 0.45%, përkatësisht 45 

pikë. Krahasuar edhe me vitet paraprake lëvizja e normave të interesit në kredi, ka  

lëvizje lineare.  Gjithashtu,  edhe diferenca mes normave të interesit në kredi dhe 

depozitë (spredi) ka mbetur gati se i pandryshueshëm, gjithnjë mbi 10% ( në vitet 

2004 dhe 2007 e tejkalon normën prej 11%). Kjo tregon se kushtet e kreditimit  janë 

shumë të vështira dhe se normat kaq të larta të interesit janë barë shumë e madhe  

për  bizneset. 

Normat e interesit në kreditimin e ekonomisë, posaçërisht ndërmarrje të vogla dhe të 

mesme, mbeten edhe më tutje shumë më larta se në vendet e rajonit. Kjo më së  miri  

vërehet nga të dhënat përkatëse:  
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Tabela 5. Paraqitja e normave të interesit  për kredi, në vendet e rajonit,  2011, në % 

Shteti Në valutë  lokale 
Në valutë  lokale të 

indeksuar  në  EURO 

Norma e interesit  

në  EURO 

Kosova 14.15 - 14.15 

Shqipëria 12.00 - 7.20 

B e H 7.27 7.56 6.94 

Kroacia 7.12 6.96 6.49 

Maqedonia 7.40 8.20 7.40 

Serbia 16.17 8.14 7.40 

Bullgaria 9.50 - 7.79 

Hungaria 9.12 6.96 6.49 

Rumunia 10.46 - 5.74 
Burimi: Raportet vjetore të  bankave qendrore të vendeve përkatëse, 2011 

Norma  aq të larta të interesit në kredi, (që krahasuar me vendet e rajonit ende janë të 

dyfishuara), kur u shtohen taksat në formë të shpenzimeve tjera përcjellëse: 

shpenzimet administrative të procesimit dhe përcjelljes së kredisë (të cilat sillen prej 

1.5%-2%) dhe shpenzimeve tjera që nuk ndërlidhen drejtpërdrejt me bankën: 

shpenzimet kadastrale, shpenzimet e regjistrimit të pengut, vlersimin e pasurisë, 

tregojnë se përkundër spektrit relativisht të gjërë të ofertës bankare, kushtet e 

kredimarrjes janë vërtetë të shtërnguara ne vend dhe se NVM-të vështirë kanë qasje 

në to. 

4. Përfundim 

Varësisht nga prizmi i vështrimit (bankar apo i NVM-ve) ekzistojnë kufizime të  

caktuara, të  cilat  ndikojnë  në  financimin e aktiviteteve  afariste të NVM-ve. 

Nga prizmi bankar, kufizimet e tilla janë:  

 Mungesa e burimeve afatgjata të mjeteve (struktura jo e favorshme e 

depozitave në banka), 

 Rregullativa ligjore jo e plotë, 

 Mungesa e transparencës në raportet financiare të prezentuara nga ana e 

NVM-ve, 

 Mungesa e projekteve ”të mira”, 

 Jo gadishmëria e NVM për bashkëpunim të sinqertë me bankat,  

 Mungesa e përvojës kreditore  e NVM-ve, 

 Aspektet pronësore të pazgjidhura, problemet rreth regjistrimit të hipotekës, 

përmbarimmi shumë i vonuar. 

Nga prizmi i NVM-ve,  problemet e tilla janë:  

 Normat e larta të kamatës, 

 Grejs periudhë e shkrurtër,  

 Shpenzime të larta administartive,  
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 Afatet e shkurta të  kredimarrjes,  

 Procedurë e komplikuar për aplikim, si dhe vlerësim të bonitetit të  

aplikuesit. 

 Kërkesat shumë rigoroze rreth kolateralit të kërkuar, si garancë  e kthimit të 

kredisë.  

Andaj, që të tejkalohen problemet e tilla duhet që: 

 Raporti mes bankave dhe NVM-ve duhet të bazohet në bashkpunim 

afatgjatë, e jo vetëm  gjatë periudhës së shfrytëzimit të kredisë. Kjo 

ndërlidhet me ndërtimin dhe thellimin e mardhenjëve të sinqerta në lidhjen 

binomiane: biznes-bankë. 

 Bashkpunim i sinqertë mes NVM-ve dhe bankave në menaxhimin e riskut,  

posaçërisht tek paraqitja e problemeve financiare për mos kthimin e kredive, 

(propozimet e bankës rreth tejkalimeve të vështirësive financiare, 

riprogramimi i borgjit.). Kjo mund të arrihet duke i vënë në korrelacion të  

mirëfilltë: qëllimet, modelet, si dhe burimet e financimit me nevojat për 

financimin e NVM-ve ekzistuese dhe atyre potenciale për kreditim, përmes 

krijimit të ambientit të favorshëm për zhvillim dhe financim të aktiviteteve 

afariste dhe atë përmes:  

 Financimi i nevojave afariste në NVM të bëhet përmes bankave, 

 Modelet e përkrahjes së financimit të NVM të bëhen me bankat, e jo 

për bankat,  

 Krijimin e skemave garantuese, si dhe fondeve konkrete, për 

përkrahje të nevojave të NVM-ve, 

 Rritja e ofertës bankare përmes licencimit të bankave të reja në tregun 

bankar, me ç’rast do të rritet oferta bankare, e cila do të mundësonte 

përmirësimin e kushteve të financimit të NVM-ve: si ulja e normave të 

interesit dhe reduktimin e shpenzimeve të menaxhimit, zgjatjes së greis 

peirudhës, lehtësimin të kushteve për kolateral, periudhë më e gjatë e 

shfrytëzimit të mjeteve financiare, sidomos për NVM-të, të cilat kanë 

programe investive afatgjata; 

 Ngritjen e kapaciteteve përmes programeve zhvillimore, edukimit profesional 

dhe trajnimeve, forcimin e aftësive dhe shkathtësive ndërmarrëse,  

promovimin e ndërmarrësisë përmes sistemit të arsimit formal dhe joformal 

etj, 

 Inicimi i programeve për përkrahjen e inovacioneve si dhe përmirësimin e 

qasjen e NVM-ve në teknologjitë e reja; 

 Zhvillimi i tregut monetar si dhe krijimi i tregut të  kapitalit.  

 Avansimin e procedurave të përmbarimit, të cilat do të mundësonin  

përshpejtimin e procedurave gjyqësore të kredive të kqija dhe do të 
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mundësonin ekzekutimin dhe shitjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

kolateralit të ekzekutuar në emër të kredive të kqija. Kjo do të ndikonte në 

ngritjen e vetëdijes dhe ndërgjegjësimin e bizneseve, në mënyrë që mjetet e 

marura në formë kredie, duhet të kthehen patjetër dhe se këto mjete do të 

mund të plasohen sërish  tek bizneset; 
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