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të falënderojmë dy gratë sipërmarrëse të intervistuara që kanë shkëmbyer hapur përvojat dhe
s idat me të cilat ato po përballen në krijimin dhe zhvillimin e biznesit të tyre dhe Tanjima Ali
(PPSE) për komentet e saj të vlefshme.

Përmbajtja
1. Hyrje dhe metodologjia
2. Proﬁli i aplikanteve të kredisë
3. Fillimi i një biznesi: motivimi, barrierat dhe faktorët ndihmues
4. Karakteristikat e ndërmarrjes
5. Drejtimi i një biznesi
5.1 Sﬁdat me të cilat përballen gratë sipërmarrëse
5.2 Nevojat për produkte ﬁnanciare
5.3 Nevojat për mbështetje joﬁnanciare
6. Pronësia mbi pronën dhe të drejtat e trashëgimisë
7. Konkluzione dhe rekomandime
Referencat
Shtojca A: Lista e intervistës

5
6
7
11
12
12
13
15
17
20
22
23

1. Hyrje dhe metodologjia
Synim i kë tij raporti ë shtë që të ofrojë njohuri pë r
pengesat me të cilat pë rballen gratë pronare të
bizneseve dhe të ofrojë rekomandime pë r
produktet potenciale inanciare dhe shë rbimet
/mbë shtetjet tjera pë r gratë që duan të illojnë
apo zgjerojnë biznesin e tyre. Një fokus i veçantë
në analizë vihet në të drejtat e pronë sisë dhe
trashë gimisë , duke pasur parasysh rë ndë sinë e
tyre pë r qasjen në inanca.
Analiza bazohet kryesisht në rezultatet e një
studimi të 71 grave që kanë aplikuar pë r kredi
biznesi në TEB Bankë në kuadë r të intervenimit
"Vendosja e shë rbimeve të pë rfshira pë rmes
produkteve inanciare" të zbatuara nga TEB
Banka në bashkë punim me projektin "Promovimi
i Punë simit në Sektorin Privat" (PPSE) (mars dhjetor 2016). Pë rveç sondazhit, ndë rhyrja
pë rfshiu subvencionimin e normë s së interesit
pë r kreditë pë r bizneset illestare të grave nga
PPSE dhe sigurimin e informatave në lidhje me të
drejtat pronë sore të aplikanteve nga sta i i TEB-it
(broshurë e pë rgatitur nga shoqata e avokatë ve
NORMA). Sondazhi u zhvillua nga personeli i
TEB-it ballë pë r ballë në kohë n e aplikimit, ose më
pas nga sta i i TEB-it dhe PPSE-së (me telefon).
Rezultatet e sondazhit u vlerë suan më tej dhe u
plotë suan me njohuri nga analizat e më parshme
dhe intervistat gjysmë të strukturuara me dy gra

sipë rmarrë se (gjithashtu aplikuese të kredive në
TEB), dy institucione inanciare (TEB Banka dhe
institucioni mikro inanciar KEP), dhe disa
trajnerë biznesi/konsulentë dhe ekspertë me
pë rvojë relevante në ndë rmarrë sinë e grave dhe
fuqizimin ekonomik (kë tu e referuar si "intervistat e ekspertë ve"). Lista e të intervistuarve
ë shtë dhë në në Shtojcë n A. Gratë e intervistuara
sipë rmarrë se nuk pë rjashtohen nga lista, në
interes të ruajtjes së anonimitetit.
Pjesa tjetë r e kë tij raporti ë shtë e organizuar si më
poshtë . Seksioni 2 paraqet një pro il të aplikanteve të kredisë , të ndjekur nga karakteristikat
e më tejshme të aplikuesit dhe motivet e tyre,
barrierat dhe faktorë t që mundë sojnë marrjen e
vendimit pë r të illuar një biznes në Seksionin 3.
Seksioni 4 ofron një pro il të shkurtë r të
bizneseve të tyre, që pasohet nga s idat që kë to
gra pë rballen me drejtimin e një biznesi
(krahasuar me burrat) dhe nevojat e tyre
inanciare dhe jo- inanciare në zhvillimin e
më tejshë m të biznesit (pë rkatë sisht paragrafë t
5.1, 5.2 dhe 5.3). Seksioni 6 pë rqendrohet në të
drejtat e trashë gimisë , duke pasur parasysh
marrë dhë niet e tyre me qasjen e inancave dhe
Seksioni 7 pë rfundon me gjetjet kryesore dhe
rekomandimet pë r ndë rhyrjet e mundshme pë r
të mbë shtetur gratë sipë rmarrë se.

MBËSHTETJA E NDËRMARRËSISË SË GRAVE

5

2. Profili i aplikanteve të kredisë
Aplikantet e anketuar të kredisë zakonisht janë
pronare (ose të dyja, pronare dhe menaxhere)
(83 pë rqind) ose menaxhere të biznesit (4
pë rqind)¹. Pothuajse dy të tretat e aplikanteve
janë të moshë s ndë rmjet 25 dhe 44 vjeç (Tabela
3.1). Rreth dy të tretat e grave në mostë r janë të
martuara (pjesa që rritet nga 20 pë rqind
ndë rmjet atyre 18-24 vjeç deri 85 pë rqind
ndë rmjet atyre 45-54 vjeç) dhe shumica e të
martuarave kanë fë mijë . Gratë që kanë fë mijë
kanë një mesatare prej 3,1 fë mijë , dhe mosha e
fë mijë s së tyre më të ri priret të jetë 6-17 vjeç (49
pë rqind) ose 2-6 vjeç (28 pë rqind).

Tabela 2.1: Mosha e apliakanteve
Mosha
18-24 vjet

Aksioni (%)

25-34 vjet
35-44 vjet
45-54 vjet
55 vjet dhe më e vjetër
Totali

Shumica e të anketuarave kanë pë rfunduar arsimin e mesë m dhe të lartë (afë rsisht 50 dhe 48 pë rqind),
ndë rsa vetë m dy të anketuaret kanë nivel më të ulë t të arsimit². Niveli i arsimit në mesin e atyre të
moshë s 25-34 vjeç rritjet (në 70 pë rqind), por ë shtë në nivelin më të ulë t në grupmoshat 35-44 (në 30
pë rqind) të cilë t kanë pë rfunduar shkollë n e mesme në vitet 1990, duke re lektuar vë shtirë sitë e qasjes
në arsimim të lartë dhe situatë n e pë rgjithshme politike në dekadë n që çoi në luftë .

1

Pjesa e mbetur e raportuar në pozicione si "të tjera" ose nuk iu pë rgjigj kë saj pyetjeje. Në disa raste, pë rgjigjet që mungojnë mund të jenë
pë r shkak se bizneset nuk janë ende funksionale.

2

Pjesa e të diplomuarve të shkollave profesionale në mesin e të diplomuarve të arsimit të mesë m ë shtë vetë m rreth 11 pë r qind,
duke pë rjashtuar ndarjen e rezultateve në kë të nivel në pjesë n tjetë r të kë saj analize.
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3. Fillimi i një biznesi:
motivimi, barrierat dhe faktorët ndihmues
Në pë rputhje me të gjeturat e më parshme pë r
iniciativa (të grave) të ndë rmarrë sisë në Kosovë
(BSC Kosovë , 2011; Kelley et al., 2015), një pjesë e
madhe e sipë rmarrë sve në mostë r duket të jetë
nxitur nga domosdoshmë ria dhe jo nga
mundë sia: motivet kryesore pë r illimin e një
biznesi raportohet të jetë aspirata pë r të ituar
pavarë sinë inanciare ose pë r të krijuar një punë
pë r vete ose pë r anë tarë t e familjes (shih Tabelë n

3.1). Sikurse re lektojnë dallimet në mundë sitë
në dispozicion të punë simit, të diplomuarat e
arsimit të nivelit terciar kanë relativisht më
shumë gjasa të raportojnë pë rmbushjen e
aspiratave të karrierë s, ndë rsa ata me arsim të
mesë m kanë më shumë gjasa të raportojnë
arritjen e pavarë sisë inanciare si motivimin e
tyre pë r illimin e një biznesi.

Tabela 3.1: Mo vimi i vetë-raportuar për ﬁllimin e një biznesi
Mo vimi
Aksioni (%)
Pavarësia ﬁnanciare
Krijimi i vendeve të punës për vete dhe anëtarët e familjes*
Përmbushja e aspiratave vetanake të karrierës
Vazhdimi i biznesit familjar
Totali
* Përfshin një rast ku u citua krijimi i vendeve të punës për komunite n
Pë r pothuajse gjysmë n e të anketuarve, u deshë n
një vit ose më shumë pë r të illuar biznesin që nga
koha kur kishin idenë ose gatishmë rinë pë r ta
bë rë kë të (shih Tabelë n 3.2)
Krahasuar me të diplomuarat e arsimit të mesë m,
gratë me arsim të lartë raportojnë , mesatarisht,
një periudhë më të shkurtë r ndë rmjet kohë s që
kishin idenë /vullnetin pë r të illuar një biznes
dhe krijimin e tij aktual dhe ato kanë më shumë
gjasa të citojnë mungesë n e burimeve inanciare
si arsye (shih Figurë n 3.1). Në anë n tjetë r, "frika
nga dë shtimi" ose "rreziku i dë shtimit" citohen
vetë m nga të diplomuarat e arsimit të mesë m, në
pë rputhje me argumentin se arsimi ka një ndikim
pozitiv në vetë -e ikasitetin individual dhe në
vetë besim (Kelley et al. 2015)³. Nevoja pë r më

3

Tabela 3.2: Koha nga ideja për ﬁllimin e një biznesi
Deri në ﬁllimin e punës

Aksioni (%)

1 muaj ose më pak
2-7 muaj
1-3 vjet
4 vjet e më tepër

shumë informacione, njohuri dhe plani ikim
biznesi (p.sh. “informacione”, “analiza të tregut”,
“plani ikimi i biznesit”, “njohuri pë r illimin dhe
funksionimin e një biznesi”) ë shtë një arsye e
cituar gjerë sisht dhe duket të jetë po aq e
rë ndë sishme pë r të dyja grupet.

Ngurrimi pë r të shprehur dhe ndjekur idenë pë r të illuar një biznes, neverinë ndaj rrezikut dhe mungesa e vetë besimit ë shtë shprehur
gjithashtu si barriera që prekin illimin e grave në disa intervista të ekspertë ve. Kjo ë shtë në pë rputhje me gjetjet e raportit të posaçë m
të Monitorimit global të ndë rmarrë sisë mbi ndë rmarrë sinë e grave që kanë më shumë gjasë të mos ndjekin idetë e ndë rmarrë sisë pë r
shkak të frikë s nga dë shtimi, e cila interpretohet që ato janë "më të rrezikshme ndaj neverisë sesa burrat në aspektin e sjelljes
së ndë rmarrë sisë ", pjesë risht e nxitur nga" besimi i tyre pë rgjithë sisht më i ulë t në aftë sitë e tyre "(Kelley et al., 2015, f. 45-6).
Megjithatë , në kë të raport, Kosova ë shtë gjetur të jetë si një nga pë rjashtimet në kë të drejtim, me frikë të barabartë të shkallë s
së dë shtimit të gjetur midis grave dhe burrave.
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Figura 3.1: Arsyet për kohën që duhej për të ﬁlluar një biznes
Kujdestaria ose përgjegjësitë shtëpiake

Mungesa e burimeve
ﬁnanciare

Ka kërkuar punë
në sektorin publik

Ka punuar ose studiuar

Mungesa e kualiﬁkimeve

Edukimi sekondar
Edukimi terciar

Rreziku/frika nga dësh mi

Nevojitet më shumë informacion,
njohuri ose planiﬁkim biznesi
Nevojitet përvoja e punës

Shë nim: Pë rgjigjet nga një pyetje e hapur, të grupuara nga autorja
Rreth tre të katë rtat e të anketuarve të anketë s
raportojnë se kanë pë rvojë pune relevante pë r
biznesin që veprojnë ose që kanë ndë rmend të
illojnë ; Shumica raportojnë në mes 2 dhe 10 vjet
pë rvojë , me një mesatare prej 7.6 vitesh⁴.
Tremujori i mbetur i të anketuarve ka më pak se
një vit ose nuk ka pë rvojë pune relevante. Një
eksplorim i më tejshë m i të dhë nave tregon se
kë to kanë tendencë të jenë gra që kanë kaluar së
fundmi menaxhimin e biznesit ose trajnime të
ndë rmarrë sisë , por kjo nuk do të thotë domosdoshmë risht që vendimi pë r illimin e një biznesi
të merret me nxitim: rreth gjysma e kë tyre grave
raportojnë se kanë pasur idenë e hapjes së kë tij
biznesi pë r një vit apo më shumë . Në rastet e dy
aplikanteve të intervistuar të kredisë , megjithë se
nuk kishin eksperiencë pune relevante, një ra
kishte shumë vite pë rvojë në menaxhimin e një
biznesi në një sektor të ndryshë m ekonomik dhe
tjetra raportoi se kishte pasur kë të ide biznesi pë r
vite, por nuk mundi ta zbatonte Kjo pë r shkak të
ku izimeve inanciare dhe të pasurit e një fë mije
të vogë l.

Mbi gjysma e aplikueseve të kredisë raportojnë se
kanë marrë trajnime në lidhje me biznesin e tyre,
shumica në të një jtin vit ose në vitin para
aplikimit të kredisë (dmth. 2016 ose 2015)⁵. Të
diplomuarit e arsimit të lartë kanë më shumë
gjasa të kenë marrë pjesë në trajnime krahasuar
me të diplomuarit e arsimit të mesë m, por nuk
ë shtë e qartë në se kjo ë shtë pë r shkak të vetë pë rzgjedhjes (d.m.th. që ato janë më të
interesuara të marrin pjesë në trajnime) ose qasje
më të mirë në informata mbi mundë sitë e
Tabela 3.3: Llojet e trajnimeve të ndjekura
Lloji i trajnimit

Aksioni (%)

Ndërmarrësi
Profesionale
Administrim biznesi (dhe marke ng)
A ësi të tjera gjenerike (p.sh. menaxhimi
i projek t)

4

Dallimet në vitet e pë rvojë s duket të jenë të nxitura kryesisht nga dallimet e moshë s, gjersa që nuk ekziston ndonjë lidhje e veçantë
midis pë rvojë s dhe nivelit të arsimit.

5

Kohë zgjatja e raportuar e trajnimit ishte zakonisht 1-3 javë ose 1-3 muaj (në 60 pë rqind pë rkatë sisht 20 pë rqind të rasteve).
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trajnimit/biznesit dhe kriteret e pranimit të
ofruesve të trajnimit. Rreth 60 pë r qind e atyre që
raportojnë se kanë ndjekur trajnimet (ose, në disa
raste seminare) në ndë rmarrë si, menaxhim
biznesi ose menaxhim biznesi dhe marketing
(shih Tabelë n 3.3), ofrimi kryesisht ë shtë
mbë shtetur nga donatorë t dhe zbatohet nga
organizata siç ë shtë GIZ, Ndë rtesa e Komunitetit
Mitrovicë (NKM), dhe BERZH dhe TEB. Një çerek
tjetë r raportoi se ka pranuar një lloj të trajnimit
profesional, i cili duket i domosdoshë m
/vendimtar në illimin e biznesit në shumicë n e
rasteve (p.sh. trajnime estetike, rrobaqepë si/
qepje apo bletari), por kë to gjithashtu pë rfshijnë
trajnime të shkurtra pë r avokatë ose dentistë të
cilë t nuk kanë të ngjarë të ketë qenë faktor
(vendimtar) pë r illimin e biznesit. Pë rkundë r
ndë rmarrë sisë , menaxhimit të biznesit dhe
trajnimit të aftë sive të tjera të pë rgjithshme,

ndikojnë në nxitjen grave pë r të illuar punë n dhe
pë r të aplikuar pë r kredi⁶. Intervistat me
sipë rmarrë set sugjerojnë se pjesë marrja në
trajnime dhe seminare po shë rben jo vetë m pë r të
zhvilluar aftë sitë e tyre dhe pë r të identi ikuar
/zhvilluar idetë e biznesit, por edhe pë r të rritur
rrjetet e tyre, motivimin dhe besimin pë r të
ndjekur idetë e tyre të biznesit. Grantet gjithashtu
duket se kanë luajtur një rol të rë ndë sishë m në
illimin e punë s, me 1 në 5 aplikuese të kredisë që
kanë themeluar biznesin duke u mbë shtetur
(pjesë risht) në një grant, siç diskutohet më pas.
Figura 3.2 më poshtë paraqet pë rhapjen e
burimeve të ndryshme të inancimit të illimit të
punë s, siç raportohet nga të anketuarit e anketë s.
Fondet personale/familjare janë pë rdorur nga
pothuajse tre të katë rtat e të anketuarave, pasuar
nga kreditë nga bankat dhe grantet nga OJQ-të .

Figura 3.2: Burimet e ﬁnancimit të ﬁllimit të punës (pjesa e ndërmarrjeve)
Kredi nga IMF
Grant nga Qeveria
Hua nga miqtë ose familja
Grant nga OJQ-të
Kredi nga bankat
Fondet personale/familjare (kursime ose pronë)

Shë nim: Shuma tejkalon 100%, sepse kategoritë nuk janë ekskluzive reciprokisht
ofrimi i trajnimeve profesionale nuk mbë shtetet
gjithmonë nga donatorë t dhe ofruesit janë një
pë rzierje e kompanive vendore dhe ndë rkombë tare, ofrues të trajnimit formal dhe trajnerë ve/
ekspertë ve individualë .
Pë rderisa ë shtë jashtë fushë veprimit të kë saj
analize që të vlerë sohen efektet e ndë rhyrjeve të
ndryshme, rezultatet e më sipë rme duket se
tregojnë se trajnimet, seminaret dhe ndë rhyrjet e
tjera që synojnë ndë rmarrë sinë e grave, po

6

Në pë rgjithë si në mostë r, 53 pë r qind e
aplikueseve të kredisë illuan biznesin e tyre duke
u mbë shtetur vetë m në fondet e veta/familjare,
dhe një tjetë r 20 pë r qind pë rdorë n një kombinim
të fondeve vetanake/familjare dhe kredive
/granteve. Aksionet e sipë rmarrë seve duke u
mbë shtetur vetë m në kredi nga institucionet
inanciare apo grantet janë 10 pë r qind pë r
secilë n, ndë rsa ato që mbë shteten vetë m në hua
nga familja ose miqtë janë të papë r illshë m (në 3
pë r qind). Megjithë se rezultatet nuk janë strikte

Edhe pse nuk ka statistika, pë rshtypja ë shtë se rreth gjysma e grave që kanë aplikuar pë r kredi biznesi në TEB gjatë viteve të fundit
janë pjesë marrë s në trajnime/seminare.
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të krahasueshme, mund të nxirren disa pë rfundime indikative kur krahasohen kë to me
burimet e inancimit pë r ndë rmarrjet në mbarë
Kosovë n (UNDP, 2013). Ndë r bizneset e grave në
mostë r, pjesa e ndë rmarrjeve të reja që mbë shteten në grante ë shtë më e lartë , ndë rsa mbë shtetja në hua nga familja dhe miqtë ë shtë më e ulë t
krahasuar me ndë rmarrjet në pë rgjithë si (në 1
dhe 10 pë r qind, respektivisht në vitin 2011).
Pjesa e illestareve të punë s që mbë sh-teten në
banka pë r kapital illestar duket të jetë e
ngjashme (në 11 pë rqind në mbarë Kosovë n).
Pjesa që mbë shtetet në fondet e veta duket të jetë
më e ulë t në mesin e grave sipë rmarrë se në
mostë r, megjithë se shkalla ë shtë e vë shtirë të
thuhet, pë r shkak të pë rku izimeve të ndryshme
të treguesve: d.m.th. midis grave sipë rmarrë se të
anketuara, 53 pë rqind mbë shteteshin të vetme
(dhe 73 pë rqind pjesë risht) në inancimin e
“vet/familjar " krahasuar me 74 pë r qind të
ndë rmarrjeve të Kosovë s të cilat raportojnë që
janë mbë shtetur kryesisht në “vet inancim”.

7

Së fundmi, të dhë nat cilë sore sugjerojnë se
familja duket se luan një rol shumë të rë ndë sishë m në nxitjen dhe mundë simin e grave që të
illojnë një biznes në më nyra të ndryshme.
Mbë shtetja e drejtpë rdrejtë nga anë tarë t e
familjes, veçanë risht nga anë tarë t meshkuj të
familjes që kanë më shumë gjasa të jenë të
punë suar dhe kenë prona të tyre (p.sh. vë llezë rit,
baballarë t ose bashkë shortë t), mund të jenë
vendimtarë në lehtë simin e qasjes në inanca⁷ ose
burime të tjera, p.sh. duke vepruar si bashkë
debitorë pë r kredi, duke shlyer kredinë e biznesit,
duke siguruar hapë sirë n e punë s etj. Gjithashtu,
sikurse në shumicë n e bizneseve të tjera
kosovare, ka një tendencë të mbë shtetjes në
anë tarë t e familjes (p.sh. vë llezë rit e motrat apo
fë mijë t) si partnerë biznesi ose punonjë s në
biznes dhe ideja e biznesit nganjë herë zhvillohet
në një më nyrë që bazohet në aftë sitë dhe
pë rvojë n e anë tarë ve të familjes dhe siguron
punë simin e tyre.

P.sh. në rastin e aplikanteve të intervistuar të kredisë , banka kë rkoi një bashkë -debitor, pë rgjegjë si që ishte marrë nga vë llai ose babai
të cilë t janë punonjë s me pagë .
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4. Karakteristikat e ndërmarrjes
Vetë m rreth 70 pë r qind e aplikanteve raportojnë
se janë pronare të vetë m të biznesit të tyre dhe një
pjesë e ngjashme janë edhe menaxhere dhe
pronare të biznesit të tyre. Bashkë pronarë t e
raportuar zakonisht janë anë tarë të familjes
(kryesisht prindë r, vë llezë r/motra, apo të afë rm
të tjerë ) dhe miq, se sa të njohurit profesionistë .
Megjithatë , forma ligjore e ndë rmarrjes nuk
pasqyron gjithmonë strukturë n aktuale të
pronë sisë , një fenomen që ë shtë i zakonshë m në
ndë rmarrjet e tjera në Kosovë dhe ë shtë
kon irmuar edhe nga sipë rmarrë set dhe
ekspertë t e intervistuar. Pë r shembull, disa
biznese janë regjistruar si pronë si e vetme në
emrin e gruas thjesht sepse kjo konsiderohet "më
e lehtë ", edhe pse një partneritet ose një biznes i
inkorporuar do të ishte më i dobishë m dhe/ose
do të pasqyronte pronë sinë aktuale. Bizneset u
regjistruan në vitin 2016 ose 2015 dhe disa prej
tyre kishin vepruar joformalisht pë rpara se të
regjistroheshin zyrtarisht, pë r një mesatare prej
1.4 vitesh⁸.
Ngjashë m me pjesë n tjetë r të ekonomisë ,
shë rbimet dominojnë ndë rmjet ndë rmarrjeve në
mostë r (shih Tabelë n 4.1). Kë to pë rfshijnë
kujdesin shë ndetë sor, bukurinë dhe kozmetikë n,
shë rbimet ligjore dhe TI, arkitekturë n dhe

dizajnin e brendshë m, plani ikimin e ngjarjeve,
etj. Sektorë t tjerë pë rfshijnë tekstile/rrobaqepë si, bujqë si dhe pë rpunimin e ushqimit.
Pothuajse dy të tretat e ndë rmarrjeve, punë sojnë
punonjë s të tjerë pë rveç pronarit. Duke pë rfshirë
pronarin/menaxherin, numri i punonjë sve me
orar të plotë në ndë rmarrje variron nga 1-12, me
një mesatare prej 2.5⁹. Prej 0.4 punonjë s të tjerë
raportohen si punonjë s me orar të pjesshë m.
Shtatë dhjetë e një pë rqind e punonjë sve me orar
të plotë dhe 80 pë rqind e punonjë sve me orar të
pjesshë m janë gra.
Tabela 4.1: Shpërndarja e sektorit të ndërmarrjeve
Sektori

Aksioni (%)

Shërbimet, të tjera
Përkujdesja shëndetësore, bukuria ose kozme ka
Treg a (me pakicë ose me shumicë)
Teks l / rrobaqepësi
Prodhime ushqimore
Bujqësi
Prodhim
Turizëm
Ndër m
Totali

8

Mesatarja e llogaritur bazuar në 14 raste që kanë raportuar të dyja të dhë nat dhe duke pë rjashtuar një person të veçuar
(15 vjet veprim joformal).

9

Numri i të punë suarve duhet të interpretohet me kujdes, pasi ato janë ndë rmarrje shumë të reja dhe punë simi pritet të jetë
i paqë ndrueshë m. Gjithashtu, ato mund të mbi raportohen mbi illimet që kanë pë r sta in e disponueshë m, por ende nuk i pë rdorin ato
(plotë sisht) dhe/ose ato që punë sojnë anë tarë të familjes të cilë t nuk paguhen (rregullisht).
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5. Drejtimi i një biznesi
5.1 Sfidat me të cilat përballen gratë sipërmarrëse
Rreth tre të katë rtat e të anketuarave besojnë se,
kur udhë heqin një biznes, gratë pë rballen me më
shumë pengesa (ose më të forta) sesa burrat, dhe
rezultatet nuk ndryshojnë me nivelin e arsimit.
Pengesat më të shpeshta të pë rmendura në kë të
kontekst janë të lidhura me inancat (mungesa e
mjeteve/mbë shtetjes inanciare, mungesa e
pasurisë /kolateralit) (shih Figurë n 5.1 më
poshtë ). Megjithatë , kur merren së bashku,
pengesat që lidhen (ose të rrë njosura) me normat
dhe traditat shoqë rore të shprehura në më nyra të
ndryshme (p.sh. “mentaliteti”, “paragjykimi”,
“diskriminimi”, “gratë nuk njihen”, “klientë t duhet
pritur në kafene apo restorante“, ose që kanë

informacione dhe mbë shtetje se sa burrat janë
pë rmendur si faktorë që i vë në gratë sipë rmarrë se në disavantazh.
Mungesa e mbë shtetjes familjare pë rmendet nga
relativisht pak gra, por ky faktor duhet të shihet
në lidhje me gjetjet mbi pë rgjegjë sitë familjare
/shtë piake, siç ilustrohet më së miri nga deklarata e një të intervistuareje "Në kë të ditë dhe
në moshë askush nuk do ta "ndalojë "një grua nga
që të ndjek karrierë n e saj. Pë rderisa ju mund të
kujdeseni pë r fë mijë t dhe shtë pinë , ju jeni të lirë
të studioni ose të punoni ... megjithatë , ë shtë një
s idë pë r ta bë rë kë të , sepse ka mbetur pak kohë

Figura 3.2: Pengesat me të cilat ballafaqohen gratë, kur krahasohen me burrat
Frika nga dësh mi
Konkurrenca e padrejtë, mungesa e besimit ose nepo zmi
Vësh rësi në traj min e punonjësve apo klientëve
Mungesa e mbështetjes familjare
Rrjete/informacione të kuﬁzuara
Paragjykimi që gratë janë inferiore (në bërjen e biznesit)
Më pak mbështetje, më pak të drejta ose diskriminim
Përgjegjësitë familjare/shtëpiake
Mentalite
Mungesa e ndihmës/mbështetjes ﬁnanciare, pronësore dhe kolateralit

Shë nim: Pë rgjigjet nga pyetja e hapur, të grupuara nga autori
pë rgjegjë si familjare/shtë piake) tejkalojnë
ku izimet inanciare. Kë to gjetje janë në
pë rputhje me gjetjet e USAID-it (2014) mbi
perceptimet e pë rhapura (mes meshkujve dhe
femrave) se burrat i bë jnë udhë heqë s më të mirë
afarist dhe se stereotipet gjinore (p.sh. gratë që
nuk kanë "a initet pë r biznesin") janë një arsye
bindë se pë r mungesë n e grave në biznes.
Gjithashtu, në pë rputhje me perceptimet e qasjes
së pabarabartë ndaj mundë sive të biznesit dhe
mbë shtetjes së nevojshme të biznesit të gjetur në
USAID (2014), duke pasur më pak qasje në rrjete,
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[pë r të studiuar ose punuar] dhe shpesh ë shtë
shumë e lodhur në mbrë mje pas pë r-fundimit të
çdo gjë je tjetë r ".
Kur u pyetë n pë r intensitetin e s idave/pengesave
inanciare dhe jo inanciare që kanë ndikuar
negativisht në zhvillimin e biznesit të tyre,
pë rgjigjet janë të ngjashme, duke i vë në së pari
detyrimet familjare dhe rolet shoqë rore dhe
kulturore, pasuar nga klima e investimeve,
kostoja e normave të interesit, dhe rrjetet e tyre të
ku izuara, aftë sitë afariste dhe inanciare dhe
perceptimi i rrezikut (Figura 5.2).

Figura 5.2: Faktorët që ndikojnë nega visht në biznesin e aplikan t (rezulta i intensite t, nga 100)

Mungesa e një qasjeje të politikë s së pë rshtatshme/të favorshme të kreditimit ndaj grave
renditet e ulë t në listë , e cila ë shtë në pë rputhje
me pikë pamjet e institucioneve inanciare:
pë rfaqë suesit e TEB-it dhe KEP-it vunë në dukje
se gratë kanë tendencë të jenë klientë më të
besueshë m në kuptimin që ato kanë më shumë
gjasa pë r të paguar kë ste (në kohë ), janë më "të
kujdesshë m/të pë rkushtuar pë r të paguar
borxhin", "ka më shumë gjasa të pë rdorin kredinë
pë r që llimin e deklaruar". Perceptimi joadekuat/vlerë simi i rrezikut nga institucionet
inanciare renditet gjithashtu midis barrierave
me intensitet më të ulë t nga aplikuesit, megjithatë
të intervistuarat nuk kanë pë rshtypjen se
vlerë simi i planit të biznesit ishte faktor (i
rë ndë sishë m) në vendimin e bankë s pë r të dhë në
një kredi.
Intervistat zbulojnë s ida të më tejshme që janë të
pë rgjithshme (d.m.th. aplikohen pë r gratë dhe

burrat): (i) mungesa e informacionit të tregut
(p.sh. potenciali i tregut, konkurrentë t, etj.) e bë n
të vë shtirë plani ikimin e një biznesi; (ii)
tendenca midis illestareve të biznesit pë r të
"ndjekur turmë n" në vend që të bazohet në ide
inovative origjinale biznesi e bë n të vë shtirë pë r
sipë rmarrë set të konkurrojnë në treg; (iii)
sipë rmarrë sit kanë marketing të ku izuar,
plani ikim inanciar, analizë dhe aftë si menaxhuese.

5.2 Nevojat për produkte financiare
Tridhjetë e gjashtë pë rqind e të anketuarave
kishin aplikuar pë r një kredi më herë t (Figura
5.3)¹⁰. Pjesa tjetë r ose nuk ka aplikuar pë r shkak
të normave të interesit (10 pë r qind), ose nuk ka
pasur nevojë pë r të ose nuk ka qenë e zbatueshme
(p.sh. pë r ato që sapo kanë illuar një biznes) ose
nuk kanë speci ikuar një arsye (e cila mund të
supozohet të bjerë në të një jtë n kategori).

10 Vini re se kjo pjesë ë shtë dukshë m më e lartë se ajo e raportuar në burimet e inancimit pë r illimin e biznesit. Kjo mund të jetë
pë r shkak të një numri arsyesh, p.sh. Kreditë e më parshme që nuk kanë lidhje me biznesin, të anketuarat që kanë aplikuar
pë r kredi pë r zgjerim të biznesit (në vend që ta illojnë ), ose mund të jenë duke iu referuar aplikimit aktual
në TEB (pë r zgjerimin e biznesit).

MBËSHTETJA E NDËRMARRËSISË SË GRAVE
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Figura 5.3: Aplikacionet e kredisë

Aplikuan për një kredi
Nuk aplikuan për shkak të normës së lartë të interesit
Nuk aplikuan - nuk është e nevojshme/e aplikueshme

Kredia që ato do të kishin nevojë pë r të forcuar
biznesin e tyre pë r gati tre të katë rtat e të
anketuarave ë shtë raportuar të jetë deri në €
5,000 (Tabela 5.1). Kur u pyetë n pë r që llimin e
kredisë , shumica e cekë n kapitalin qarkullues ose
blerjet e pajisjeve (pë rkatë sisht 35 dhe 34 pë r
qind), pasuar nga zgjerimi i biznesit, ndë rtimi
infrastruktura dhe ri- inancimi (pë rkatë sisht 17,
9 dhe 5 pë r qind).

Tabela 5.1: Shpërndarja e sektorit të ndërmarrjeve
Vlera e kredisë

Aksioni (%)

Nën 3000 €
3000 €
5000 €
5,001-10,000 €
Mbi 10,000 €
Totali

Shumica e të anketuarave preferojnë një periudhë maturimi midis një dhe tre vjetë sh (shih
Tabelë n 5.2), dhe një periudhë mospagimi deri në
6 muaj (55 pë rqind deri në 3 muaj dhe një tjetë r
35 pë rqind në 6 muaj). Megjithatë , pë rkundë r
preferencave pë r një periudhë mospagimi të
shprehur në anketë , mbi gjysma e atyre që morë n
kreditë nuk e shfrytë zuan periudhë n e mospagimit që ato e kishin të drejtë kur aplikonin pë r
kredi në TEB. Arsyet pë r kë të kë rkojnë hulumtime të më tejshme, por ato mund të
pë rfshijnë një kombinim faktorë sh siç janë :
mungesa e informacionit midis aplikanteve të
kredisë pë r kë të opsion, mungesë s së të kuptuarit
të produkteve inanciare, ose mungesë s së
insistimit (ose vendosjes së rë ndë sisë ) pë r të
pasur një periudhë mospagese¹¹.

Shë nim: Llogaritur në bazë të 66 pë rgjigjeve
nga 71 të anketuarave totale
Tabela 5.2: Periudha e preferuar e maturimit
Periudha e maturimit

Aksioni (%)

Më pak 12 muaj
12 muaj
18 muaj
24 muaj
36 muaj
48 muaj e më tepër
Totali

11 P.sh. Një aplikante e intervistuar shpjegoi se ajo nuk kë mbë ngulte që të kishte një periudhë mospagese, sepse kjo nuk do ta prekte atë ,
pasi babai i saj ofroi kthimin e kredisë pavarë sisht se si u zhvillua biznesi i saj.
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Kur norma nominale e interesit që ato janë të e
gatshme të paguajnë një kredi me maturim
njëvjeçar, një pjesë e konsiderueshme e të
anketuarave janë pë rgjigjur se nuk janë të
gatshme të paguajnë ndonjë interes¹², gjersa
shumica e atyre që janë të gatshme ta bë jnë kë të ,
do të paguajnë vetë m 5 pë r qind ( Shih Tabelë n
5.3). Kë shtu, shumica e të anketuarave nuk janë të
gatshme të marrin kredi me normë n e interesit të
tregut (më lartë se 6 pë rqind, mbi mesataren, pë r
kreditë pë r investime në mars 2017, sipas Bankë s
Qendrore, 2017). Kur u pyetë n pë r llojet e
kolateralit që ato mund të ofrojnë pë r kredi, 23
pë r qind u pë rgjigjë n se nuk mund të siguronin
kolateral, ndë rsa ato që mund të siguronin
kolateral, më të shpeshtat ishin garancitë
personale dhe mjetet e tyre të luajtshme (secila
40 pë r qind), pasuar nga pasuritë e paluajtshme
(toka, patundshmë ritë , fabrika), depozitat në
para të gatshme, stoqet e produkteve nga
kompania e tyre, ose të pa de inuara (me aksione
rreth 10 pë r qind secila).
Tabela 5.3: Norma e interesit e të anketuares
që është e gatshme të paguajë

Norma e interesit

Aksioni (%)

Asnjë
1-4 përqind
5 përqind
6 përqind e më tepër
Totali
Të dhë nat cilë sore tregojnë se ka orientim të
qartë ndaj granteve midis sipë rmarrë seve dhe,
pavarë sisht nga kushtet e kredisë , pë r disa gra
ngurrojnë të 'bë hen borxh' në vetvete, që rrjedh
pjesë risht nga mos pasja ose pë rvojë e pakë t në

trajtimin e kredive dhe institucioneve inanciare.
Megjithë se mendimet ndryshojnë , në pë rgjithë si,
intervistat me ekspertë t dhe sektorin inanciar
sugjerojnë që , pë rveç kostos së kredisë , faktorë t e
më poshtë m janë të rë ndë sishë m pë r gratë
sipë rmarrë se: (i) pjekuria, pasi gratë e konsiderojnë vlerë n e kë stit mujor që duhet paguar; (ii)
Pë r kreditë e vogla, shpejtë sia e miratimit të një
kredie mund të jetë një faktor vendimtar, ndë rsa
pë r ato më të më dha (mbi 20,000), norma e
interesit ë shtë më e rë ndë sishme; (iii) pasja e një
periudhë më të gjatë mospagese (p.sh. një vit)
ë shtë veçanë risht e rë ndë sishme pë r bizneset
illestare e të bujqë sisë dhe ndë rmarrjet prodhuese.
Pë r fund, konsideratat praktike pë r hartimin dhe
zbatimin e ndë rhyrjeve që synojnë gratë
sipë rmarrë se, pë rfshirë kë rkesë n pë r pë rzgjedhje të kujdesshme të pë r itueseve e
monitorimin¹³ dhe aftë sinë pë r t'i arritur gratë
dhe bizneset e tyre joformale jashtë Prishtinë s,
veçanë risht në zonat rurale.

5.3 Nevojat për mbështetje jofinanciare
Mbi 90 pë rqind e të anketuarave kanë raportuar
pë r nevoja të mbë shtetjes jo inanciare (shih
Figurë n 5.4). Nga ato që kë rkojnë trajnim, rreth
dy të tretat kanë nevojë pë r trajnim në lidhje me
biznes (p.sh. marketing, kontabilitet dhe inanca),
ndë rsa pjesa tjetë r dë shiron të zhvillojë aftë sitë e
tyre profesionale (p.sh. rrobaqepë si, bujqë si,
arsim). Megjithatë , kur u pyetë n pë r çmimin që
ato janë të gatshë m të paguajnë pë r një
mbë shtetje të tillë , pak të anketuara e bë jnë numrat varirojnë nga 2 në 5 të anketuara,
varë sisht nga shë rbimi¹⁴.

12 Ky rezultat duhet të trajtohet me kujdes, pasi disa të anketuara mund të jenë ndier të prirura pë r të raportuar një normë interesi zero
në se ato mendonin se pë rgjigjet e tjera mund të rrezikojnë shanset e tyre pë r të pë r ituar nga subvencioni i normë s së interesit.
Gjithashtu, ato nuk janë domosdoshmë risht rezultat i ndonjë analize të kapaciteteve të tyre të biznesit.
13 Tendenca e regjistrimit zyrtar të bizneseve në emë r të grave në më nyrë që të pë r itojnë nga ndë rhyrje të tilla, megjithë se nuk luajnë
ndonjë rol në vendim-marrjen dhe veprimtarinë e pë rditshme të biznesit, ë shtë pë rmendur në pothuajse të gjitha intervistat e ekspertë ve.
Kjo ë shtë pë rmendur edhe si arsyeja pë r vendimin e KEP-it pë r të ndë rprerë ofrimin e një produkti inanciar që synon gratë (në vitin 2009)
14 Gatishmë ria pë r të paguar ë shtë gjerë sisht proporcionale me numrin e nevojave pë r raportim të të anketuarave. Çmimi që ata janë
të gatshë m të paguajnë pë r një shë rbim të tillë ë shtë zakonisht 10 € në ditë ose 200-300 € në muaj, megjithatë kë to rezultate duhet
të trajtohen me kujdes sepse më nyra dhe gjatë sia e ofrimit të mbë shtetjes mund të ndryshojnë shumë
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Figura 5.4: Llojet e mbështetjes joﬁnanciare të nevojshme (si përqindje e totalit të të anketuarave)
Përkrahja ligjore (p.sh. për pronë)
Trajnimi
Shkathtësitë ﬁnanciare
Përkrahja/shkathtësitë në taksa dhe administratë
Përkrahja/shkathtësitë në planinﬁkim biznesi

Shë nim: Vini re se shuma nuk ë shtë e barabartë me 100%, sepse disa të anketuara kanë nevojë
pë r më shumë se një lloj mbë shtetjeje
Intervistat me aplikueset e kredisë dhe ekspertë t
kon irmojnë nevojat e më sipë rme dhe ofrojnë
njohuri të më tejshme më të hollë sishme.
Trajnimet dhe pë rkrahja konsiderohen të
rë ndë sishme pë r të gjitha gratë sipë rmarrë se,
megjithë se pë rmbajtja duhet të pë rshtatet me
nevojat dhe nivelin e aftë sive të të trajnuarave/sipë rmarrë seve: pë rderisa më shumë trajnime bazë dhe mbë shtetje (duke u fokusuar
kryesisht në zhvillimin e ideve të biznesit) mund
të pë rdoren pë r të nxitur ndë rmarrjet illestare,
trajnuesit e pë rzgjedhur dhe bizneset ekzistuese
do të kenë nevojë pë r trajnime më të avancuara të

menaxhimit të biznesit dhe mbë shtetje të
va z h d u e s h m e ( n ë fo r m ë të kë s h i l l i m i t ,
mentorimit ose, në më nyrë ideale, një trajnim ose
konsultim një -me-një )¹⁵. Në disa sektorë ,
nevojitet edhe trajnimi teknik pë r të pë rmirë suar
produktivitetin dhe/ose cilë sinë e produkteve
(p.sh. bujqë sia, pë rpunimi i ushqimit, rrobaqepë sia etj.). Së fundi, rritja e shkathtë sive të
njohurive inanciare do të mundë sonte vendime
më mirë të informuara e mirë kuptim dhe
negocim mbi kushtet kur pë rdoren produktet
inanciare¹⁶, por edhe pë r të kapë rcyer kundë rshtimin e dukshë m të pë rdorimit të produkteve
të tilla.

15 Marketingu (duke pë rfshirë çmimet e produkteve), si dhe plani ikimi inanciar, analiza dhe menaxhimi, janë fushat që pë rmenden më së shumti
16 Të intervistuarat theksojnë se nuk ë shtë e pazakontë që bizneset të në nshkruajnë kontrata pa lexuar apo kuptuar kushtet,
pë rgjegjë sitë dhe procedurat.
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6. Pronësia mbi pronën dhe të drejtat e trashëgimisë
Në pë rputhje me pengesat e vetë -raportuar të
grave, intervistat me institucionet inanciare dhe
ekspertë t sugjerojnë se edhe pse posedimi i
kolateralit nuk ë shtë një pengesë detyruese pë r
qasje në kredi të vogla (deri në 10,000 €), ë shtë
shumë e rë ndë sishme kur kë rkohen kredi më të
më dha. Ndë r të anketuarat e anketë s, më pak se 1
ndë r 5 të anketuarat kanë raportuar se kanë një
pronë të regjistruar në emë r të tyre, nga të cilat
vetë m gjysma posedojnë pasuri të paluajtshme.
Pjesa e atyre që njihen me të drejtat pronë sore
dhe trashë gimore në Kosovë sipas legjislacionit
aktual ë shtë rreth 55 pë r qind, por vetë m një e
katë rta kanë raportuar se kanë 'kë rkuar' të
drejtat e trashë gimisë së tyre në pronë (nga
prindë rit, bashkë shorti ose të afë rmit e tjerë ).
Ndë rsa në disa raste arsyet pë r kë të pë rgjigje
shpjegohet me faktorë objektivë (p.sh. nuk ë shtë
e nevojshme/e aplikueshme pasi i padituri ë shtë i
vetmi trashë gimtar, ose nuk ka pasuri në familje),
ato shpesh ose lidhen qartë me normat shoqë rore
(p.sh. “anë tarë të tjerë trashë gojnë , jo unë ”,
“traditë ” ose “norma shoqë rore”) ose në më nyrë
të në nkuptuar, në atë masë që pë rgjigjet
në nkuptojnë se të anketuarit nuk ndjejnë të
drejtë n në trashë gimi (p.sh. “nuk ka nevojë pë r
të ”, “familja ë shtë shumë e madhe”, ”unë nuk jam e
interesuar pë r të iniciuar gjë ”, “nuk ë shtë e
rë ndë sishme pë r mua”). Pë rfundimisht, një pjesë
e konsiderueshme e të anketuarave thonë se nuk
e kanë menduar ende kë të çë shtje (p.sh. "ende
nuk ë shtë kohë pë r kë të ", "unë jam shumë e re"
ose "familja nuk ka trajtuar ende kë të çë shtje"), e
cila ndoshta ë shtë pjesë risht e lidhur me një
hezitim të pë rgjithshë m pë r të diskutuar
çë shtjen.
Pë rderisa të diplomuarat e arsimit të lartë kanë
më shumë gjasa të njihen me të drejtat pronë sore
dhe trashë gimore, ato nuk kanë shumë gjasa që të

raportojnë (plani ikojnë ) të kë rkuarit e
trashë gimisë apo të mbë shteten pë r ta bë rë kë të .
Ngjashë m, të dhë nat cilë sore sugjerojnë se
çë shtja e të drejtave të grave në trashë gimi
mbetet deri diku një tabu, me pak dallime midis
grupeve të moshë s dhe historikut (të arsimit). Siç
thotë një e intervistuar: "Sigurisht, do të ishte
shumë mirë [në se gratë gë zojnë të drejta të
barabarta pë r trashë giminë ]. Unë jam e
vetë dijshme pë r aktivitete të ndryshme në kë të
drejtim. Megjithatë , vetë m tani illojmë të lasim
pë r kë të dhe do të duhet kohë derisa gjë rat vë rtet
të ndryshojnë ... Edhe gratë që duan të kë rkojnë
trashë giminë nuk e dinë se me kë nd duhet të
lasin ... ka hezitim ta bë jnë kë të dhe nuk do të
dinë si të gjejnë një avokat ... "
Kur u pyetë n në se kanë nevojë pë r ndonjë
mbë shtetje në kë rkimin e të drejtave të
trashë gimisë së tyre, më pak se 1 në 5 kanë thë në
se bë jnë , dhe atyre që kanë speci ikuar llojin e
mbë shtetjes, 5 kanë deklaruar se kanë nevojë pë r
informacion mbi të drejtat e tyre dhe 4 kanë
deklaruar se kanë nevojë pë r kë shilla ose
mbë shtetje juridike.
Marrë së bashku me pengesat e vetë -raportuara
pë r illimin dhe drejtimin e një biznesi (Seksionet
4 dhe 6.1) dhe njohuritë nga intervistat me
sipë rmarrë set dhe ekspertë t, kë to gjetje
sugjerojnë që adresimi i barazisë gjinore në
pronë sinë e pronë s dhe të drejtat e trashë gimisë
(dhe shkaqet e tyre rrë një sore) ë shtë rrë një sor
në promovimin e ndë rmarrë sisë së grave nga
afatmesme në afatgjata. Megjithatë , fushë veprimi
pë r adresimin e kë tyre çë shtjeve në kontekstin e
zhvillimit të ndë rmarrë sisë së grave në afat të
shkurtë r ë shtë i ku izuar në sigurimin e
informacionit dhe ndoshta mbë shtetjen ligjore në
rastet e pë rzgjedhura.

17 Nga ata që raportuan llojin e pronë s, 4 raportuan pasuri të patundshme, 3 raportuan automjete dhe 1 raportoi pajisjet e kompanisë së saj.
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7. Konkluzione dhe rekomandime
Ky raport ka ofruar analiza të pengesave dhe
nevojave të grave sipë rmarrë se në Kosovë , me
fokus të veçantë në qasjen në inanca dhe çë shtjen e
lidhur me të drejtat e pronë sisë dhe trashë -gimisë .
Gjetjet dhe rekomandimet kryesore, duke u bazuar
në një studim të 71 grave që aplikojnë pë r kredi
biznesi, një rishikim të literaturë s dhe intervista
gjysmë të strukturuara me gratë sipë rmarrë se dhe
ekspertë , janë pë rmbledhur më tutje.

veprimtaritë e përditshme. Për të siguruar
shtrirjen në terren, veçanërisht në zonat rurale,
mund të organizohen trajnime illestare në rajone
tjera (përveç Prishtinës) dhe mund të përdorin
rrjetet ekzistuese të partnerëve potencialë
(varësisht nga tema/rajonit, p.sh. zyret e
punësimit, qendrat e aftësimit profesional, IMF-të,
shoqatat e sektorit, komunat, etj.).

Fillimi i një biznesi

Drejtimi i një biznesi

Pothuajse gjysma e grave raportuan se u duhej një
vit apo më shumë pë r të illuar një biznes, arsyet
kryesore ishin: mungesa e burimeve inanciare
(sidomos në rastin e grave me arsimim të lartë ),
rreziku/frika nga dë shtimi (mes femrave me
arsimim të mesë m) dhe nevojë n pë r më shumë
informacione të tregut, njohuri dhe plani ikim
biznesi (pë r të dyja grupet). Si rrjedhojë , pjesë marrja në trajnime në menaxhimin e biznesit
/ndë rmarrë sisë ose në trajnime profesionale
(p.sh. bujqë sia, rrobaqepë sia, trajnimi në
zbukurime, etj.), dhe ndë rhyrjet e ndë rlidhura
pë r të lehtë suar qasjen në inanca (p.sh. grantet
apo subvencionet e normë s së interesit) duket se
kanë luajtur rol në realizimin e potencialit pë r
ndë rmarrë si duke siguruar shkathtë sitë dhe
mjetet e nevojshme, por edhe motivimin,
vetë besimin dhe rrjetë zimin.

N ë p ë r p u t h j e m e g j e t j e t e m ë p a r s h m e ,
perceptimet se gratë pë rballen me më shumë
barriera (ose më të forta) kur udhë heqin një
biznes janë të pë rhapura dhe se shkaku kryesor
pë r kë të që ndron në normat shoqë rore. Pengesat
që i pengojnë gratë (në krahasim me burrat) të
pë rshkruara nga të anketuarat janë pë rgjegjë sitë
familjare/shtë piake, ose më në pë rgjithë si:
"mentaliteti", "paragjykimi" etj. të cilat kryesisht
thirren pë r ndryshime sistematike dhe afatgjata
pë rmes ndë rgjegjë simit, dhe me një hapë sirë
relativisht të ku izuar pë r ndë rhyrjet afatshkurtra dhe afatmesme që promovojnë
fuqizimin ekonomik të grave dhe shë rbimet e
kujdesit pë r fë mijë t. Të tjerat janë më speci ike p.sh: rrjetet e ku izuara dhe qasja në informata,
vë shtirë sitë në trajtimin e klientë ve ose
punonjë sve dhe frika nga dë shtimi - të cilat
lejojnë ndë rhyrje efektive në periudhë n afatshkurtë r dhe afatmesme pë rmes promovimit të
shkathtë sive (duke pë rfshirë aftë sitë e negociatave) dhe qasjen në informatat e tregut dhe
mundë sitë e rrjetë zimit , e cila në anë n tjetë r do të
rriste jo vetë m njohuritë e biznesit në vetvete, por
edhe motivim, vetë -e ikasitet dhe vetë besimin
(p.sh. Kelley et al., 2015).

Për rrjedhojë, trajnimet themelore të ndërmarrësisë dhe seminaret të cilat ndihmojnë gratë
që të zhvillojnë aftësitë e tyre të plani ikimit të
biznesit, idetë dhe rrjetet e biznesit (përfshirë
ekspozimin ndaj modeleve mostër) mund të jenë
një mjet efektiv për identi ikimin dhe promovimin e
realizimit të potencialit të ndërmarrësisë.
Pjesëmarrëset e përzgjedhura që tregojnë potencial më të lartë, më pastaj mund t'u ofrohen
trajnime më të avancuara dhe lloje të tjera të
mbështetjes së vazhdueshme (shih gjithashtu më
poshtë nevojat inanciare dhe jo inanciare). Një
qasje e tillë mund të sigurojë përzgjedhjen më të
mirë të për itueseve, përcjelljen dhe monitorimin, e
cila gjithashtu kontribuon në sigurimin që burimet
të kanalizohen drejt bizneseve në të cilat gratë janë
të përfshira sinqerisht në vendim-marrje dhe në
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S idat e vetë -raportuara që kanë ndikuar
negativisht në biznesin e tyre janë në pë rputhje
me perceptimet e pë rgjithshme të sipë rpë rmendura: detyrimet familjare dhe rolet
shoqë rore dhe kulturore, të ndjekura nga
pengesat e jashtme gjenerike të “klimë s së
investimit” dhe “kostoja e normë s së interesit”.
Pengesat e brendshme që lidhen me rrjetet e tyre
të ku izuara, aftë sitë e biznesit dhe inancat dhe

perceptimet e rrezikut janë gjithashtu të renditura mbi mesataren - që ë shtë në pë rputhje me
opinionet e ekspertë ve të intervistuar të cilë t
pë rmendin mungesë n e informacionit të tregut,
mungesë n e ideve të reja origjinale të biznesit dhe
marketingun e ku izuar, plani ikimi inanciar,
analiza dhe aftë sitë menaxhuese, ndë r pengesat
kryesore (jo vetë m pë r gratë ).

trajnime dhe mundësi të tjera të rrjetëzimit ose
mbështetjes). Për të përmirësuar qasjen në
informata përtej Prishtinës dhe grave të reja
(sidomos në zonat rurale), aktivitetet në terren
duhet të synojnë shfrytëzimin e rrjeteve ekzistuese
të organizatave të tjera (p.sh. ofruesit lokal të
promovimit të punësimit dhe ofrimit të trajnimit,
komunave, IMF, shoqatave e grave/sektorit etj) .

Trajnimet dhe përcjellja e vazhdueshme dhe
mbështetja (p.sh. përmes këshillimit sipas kërkesës
në një mënyrë të qëndrueshme nëpërmjet një
institucioni, mentorimit, trajnimit ose këshillimit)
është e rekomanduar për të përmirësuar aftësitë e
udhëheqjes së biznesit, si dhe vlerësimin objektiv të
rrezikut dhe vetëbesimit. Mbështetja është e
nevojshme në të gjitha fazat e zhvillimit, duke
illuar nga zhvillimi/përpunimi i ideve të biznesit;
këshilla në çështjet administrative, tatimore dhe
ligjore (duke illuar me bazat e mënyrës se si të
regjistrohet ndërmarrja, cila formë ligjore, hartimi
dhe negocimi i kontratave etj.); plani ikimi dhe
menaxhimi i biznesit (sidomos, menaxhimi i
marketingut dhe inanciar, aftësitë e komunikimit
dhe negociatave); dhe, në disa sektorë (p.sh.
bujqësia, përpunimi i ushqimit, veshje), trajnime
profesionale për të përmirësuar cilësinë e
produktit dhe produktivitetin. Një rishikim i
ndërhyrjeve të mëparshme sugjeron që suksesi i
trajnimeve të biznesit varet në mënyrë thelbësore
nga cilësia e trajnimit, si dhe sigurimi i braktisjes së
trajnimit tek gratë (Buvinic dhe O'Donnell, 2017).
Në përputhje me to, adresimi i ku izimeve të grave
ndaj pjesëmarrjes së rregullt (frekuentimit), p.sh.
transporti dhe përkujdesi për fëmijët, mund të jetë
një faktor kyç i suksesit. Përmirësimi i qasjes në
informata dhe rrjete gjithashtu rekomandohet për
të dy sipërmarrëset e ardhshme dhe aktuale.
Trajnimet dhe seminaret duket se kanë qenë të
suksesshme në këtë rol, por mjete të tjera mund të
jenë takimet B2B (biznes me biznes) dhe një
platformë e hapur për shkëmbimin e informacionit. Kanalet e informacionit që duket se kanë
qenë të suksesshme deri më tani dhe janë të
preferuara duket të jenë reklama në mediat sociale
(kryesisht Facebook) dhe e-mail. Ky i fundit tregon
nevojën për një platformë/bazë të dhënash ku jo
vetëm sipërmarrëset e tanishëm, por edhe ato të
ardhshme, mund të regjistrohen për të marrë
informata relevante (p.sh. informacion tregu,

Qasja në inanca, pronësi të pronës
dhe të drejtat e trashëgimisë
Mbë shtetja e grave sipë rmarrë sve në kredi
bankare pë r kapital illestar ë shtë i ulë t (10
pë rqind si burim i vetë m inancimi dhe një tjetë r 9
pë rqind si një burim i pjesshë m), por duket se
ë shtë në të një jtin nivel në krahasim me
ndë rmarrjet e tjera në Kosovë (11 pë rqind si një
burim kryesor), ndonë se kë to krahasime duhet të
trajtohen me kujdes. Mbë shtetja në grante nga
OJQ-të ose Qeveria ë shtë e rë ndë sishme pothuajse në të një jtin nivel sesa në kreditë
bankare.
Norma e lartë e interesit renditet si pengesa e
tretë (së bashku me klimë n e investimeve) që
gratë raportojnë të ketë ndikuar negativisht në
biznesin e tyre. Pengesat e tjera inanciare janë
renditur në n mesataren: mungesa e kolateralit,
pasuar nga mungesa e produkteve të favorshme
inanciare, kostoja e tarifave administrative pë r
kredi, mungesa e një qasjeje të politikave të
pë rshtatshme/ favorshme kreditimi ndaj grave
dhe perceptimi/vlerë simi i papë rshtatshë m i
rrezikut nga institucionet inanciare.
Më shumë se një e treta e grave kishin aplikuar pë r
një kredi më herë t, dhe një tjetë r 10 pë rqind
speci ikonin arsyen pse nuk e kishin bë rë kë të . Kur
u pyetë n pë r nevojat e tyre aktuale pë r kredi,
shumica e grave raportojnë se u duhet një hua deri
në € 5,000, që llimet më të shpeshta që pë rmenden
janë : blerja e pajisjeve inanciare, kapitali i punë s
ose “zgjerimi i biznesit”. Megjithatë , një e katë rta e
tyre nuk janë të gatshme të paguajnë ndonjë
interes dhe, nga ata që do të paguajnë interesin,
shumica nuk janë të gatshë m të paguajnë normë n
e interesit të tregut (pë r një kredi maturimi
një vjeçare), d.m.th. shumica janë të gatshë m të
paguajnë vetë m deri 5 pë r qind.
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Pë rgjigjet në kushtet e kredisë që ata do të
preferonin/kishin nevojë , gjithashtu, zbulojnë se
ka një mosmarrë veshje midis nevojave të tyre
dhe asaj që u jepet. Dy të tretat do të preferonin
një periudhë maturimi mbi 12 muaj dhe 45
pë rqind preferonin një periudhë mospagese më
të gjatë se 3 muaj (zakonisht deri në 6), e cila
ë shtë më e gjatë se ajo që zakonisht ofrohet në
treg.
Edhe pse rezultatet nuk mund të pë rgjithë sohen,
të dhë nat nga dy aplikantet e intervistuar të
kredisë , zbulojnë se mbë shtetja e anë tarë ve
meshkuj të familjes të cilë t janë të punë suar dhe
që janë të gatshë m të jenë bashkë -debitorë , janë
vendimtare pë r gratë (veçanë risht ato që
aktualisht janë të papuna) (p.sh. 3000€ - 5000€),
dhe kjo duket të jetë kë shtu, pavarë sisht nga
cilë sia e planit të biznesit. Qasja në kredi më të
më dha ë shtë edhe më e vë shtirë . Intervistat me
institucionet inanciare dhe ekspertë t sugjerojnë
se posedimi i kolateralit ë shtë një pengesë e
rë ndë sishme pë r të hyrë në kredi më të më dha
(mbi 10,000 €), ndë rsa vetë m rreth 10 pë rqind e
grave të intervistuara raportojnë se kanë pasuri
të paluajtshme dhe më pak se 20 pë rqind kanë
prona të regjistruara në emë r të tyre . Kë to gjetje
tregojnë se - në pë rputhje me pengesat e vetë raportuar në kë të studim dhe gjetjet e analizave
të më parshme - pengesat e pë rgjithshme të
qasjes në inanca (të pë rballueshme) që prekin të
gjitha bizneset kosovare kanë një ndikim më të
madh mbi gratë dhe të drejtat e trashë gimisë
luajnë një rol të rë ndë sishë m në rastin e grave që
aspirojnë të lë vizin pë rtej mikro ndë rmarrjeve.
Kur gratë pyeten pë r të drejtat e trashë gimisë ,
duket se ka hezitim të pretendojnë të drejtat e
trashë gimisë , apo edhe të diskutojnë kë të çë shtje,
pavarë sisht nga arsimi dhe mosha, dhe vetë m 55
pë rqind e të anketuarve raportojnë se njihen me
të drejtat pronë sore dhe trashë gimore në Kosovë ,
sipas legjislacionit aktual. Kur u pyetë n se pë rse
nuk kanë 'kë rkuar të drejtat e tyre të trashë gimisë ', shumica e grave thjesht i referohen
normave dhe traditave shoqë rore dhe të tjerat
shpjegojnë asisoj që në më nyrë implicite
sugjeron ndjenjat e mos dë shirë s (p.sh. “nuk kanë
nevojë pë r të ” ose “nuk ë shtë e rë ndë sishme “, ose
“unë nuk jam e interesuar ta illoj kë të ”). Prandaj,
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raportimi i aksioneve që kanë nevojë pë r
mbë shtetje në pretendimin e të drejtave të
trashë gimisë së tyre ë shtë i ulë t (në n 20 pë r qind)
dhe ato që speci ikojnë llojin e mbë shtetjes janë
të ndara mes atyre që deklarojnë thjesht
informacion ose kë shilla apo mbë shtetje ligjore.
Të marra së bashku, rezultatet e mësipërme
sugjerojnë se pronësia e pronës dhe të drejtat e
trashëgimisë janë vendimtare për përmirësimin e
qasjes së grave në inanca, por këto do të kërkojnë
trajtimin e normave dhe traditave shoqërore, të
cilat kërkojnë kohë dhe përpjekje të mëdha për
rritjen e ndërgjegjësimit dhe përmirësimin e qasjes
në informata . Qëllimi i rezultateve afatshkurtra
dhe afatmesme në përmirësimin e qasjes në
inanca nëpërmjet ofrimit të informacionit dhe
mbështetjes ligjore ka të ngjarë të ku izohet në një
grup shumë të vogël të sipërmarrëseve aktuale apo
të ardhshme.
Në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme, qasja
në inanca për bizneset e grave, duke përfshirë
kapërcimin e hezitimit të natyrshëm për të kërkuar
kredi, mund të lehtësohet më shumë nëpërmjet një
kombinimi të:
(i) rritjes së njohurive inanciare, duke u
përqendruar veçanërisht në kuptimin e "logjikës
ekonomike" të marrjes së një kredie (nën kushte të
ndryshme), kuptimit të marrëveshjeve
kontraktuale, kushteve dhe procedurave të
institucioneve inanciare dhe këshillave praktike
për gabimet e zakonshme të bëra nga të tjerët.
Trajnime ose këshilla të tilla do të ofrohen në
mënyrë ideale nga trajneri i pavarur dhe ekspertët
me eksperiencë bankare dhe biznesi.
Me qëllim të sigurimit të një shtrirjeje të gjerë,
përveç seancave ballë për ballë (p.sh. seminare, ose
si pjesë e trajnimeve të ndërmarrësisë/menaxhimit) dhe informacionit të shtypur (p.sh., të
shpërndahen përmes ofruesve të arsimit dhe
trajnimit, bankave, IMF-të, etj.), mund të përdoren
media më lehta dhe më tërheqëse (p.sh. video të
shkurtra online, në media sociale, në TV, etj).
Sidoqoftë, përvoja nga vendet e tjera sugjeron që,
përderisa edukimi inanciar i bazuar në video

mund të çojë në një vetëdije më të mirë inanciare,
ndërtimi i edukimit inanciar me këshillime të
personalizuara ose sigurimi i edukimi inanciar
"mu në kohë" i lidhur me sjelljen speci ike, është më
efektive në arritjen e ndryshimeve të sjelljes (p.sh.
për kursime ose huamarrjen) ((Buvinic dhe
O'Donnell, 2017)). (ii) dizajnimi/mbështetja e
produkteve inanciare që janë të përshtatshme për
nevojat e tyre (p.sh. periudha më e gjatë e
maturimit dhe kësti më i ulët, periudha më e gjatë e
mospagesës dhe/ose në një mënyrë që u lejon grave
të huazojnë pavarësisht nga mbështetja e të tjerëve
(p.sh. duke siguruar që rreziku të vlerësohet në
baza individuale dhe jo domosdoshmërisht të

kërkojnë bashkë-debitorë ose kolateral [të
paluajtshëm]). Përveç rezultateve të menjëhershme, hulumtimet nga vendet e tjera sugjerojnë
se praktika e huamarrjes së përsëritur dhe qasja në
një periudhë mospagese mund të inkurajojë
marrjen e rrezikut inanciar (dhe rritjen e itimeve
afatgjata të biznesit) midis grave (Buvinic dhe
O'Donnell, 2017). (iii) sigurimi që klientët të kenë
një kuptim të qartë të produkteve inanciare që u
ofrohen atyre dhe janë këmbë-ngulëse në marrjen
e kushteve më të favorshme të mundshme. Kjo
lidhet me përmirësimin e njohurive inanciare të
grave më lart, por edhe aftësive të tyre të
negociatave.
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