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АБСТРАКТ  
 

Економскиот развој на една земја е тесно поврзан со развојот и стабилноста на 
финансискиот систем, а особено на банкарскиот систем. Банкарските институции имаат 
круцијално значење за функционирањето на секоја национална економија. Имено, тие се 
најголемите и најзначајните финансиски институции, особено од аспект на нивното учество 
во вкупните средства на финансискиот систем. Со други зборови, стабилноста и сигурноста 
на финансискиот систем зависат од ликвидноста, сигурноста и солвентноста на банкарските 
институции. За да се обезбеди стабилност на финансискиот систем и непречено 
функционирање на економијата, работењето на банките подлежи на сеопфатна регулација 
од страна на државата. 

Целта на ова истражување е да се анализира стабилноста на финансискиот систем на Косово 
преку идентификување и проучување на факторите што ја детерминирааат  стабилноста на 
банкарскиот систем. Според Извештаите објавени од Централната банка на Република 
Косово (ЦБК),  финансискиот систем на Косово се одликува со високо ниво на стабилност. 
Според ЦБК, банкарскиот систем, како главна компонента на финансискиот систем на 
Косово, го задржал нивото на стабилност, додека активноста на финансиското посредување 
продолжила да расте, но со побавно темпо.  

Стабилноста и сигурноста на финансискиот систем на Косово позитивно влијае врз  
економскиот развој и значително ја намалува можноста за финансиски кризи. На ваков 
начин се овозможува трасирање на патот кон целосна интеграција во светската економија 
и големите меѓународни финансиски пазари. Банкарскиот систем на Косово перманентно 
се развива и станува се поважен фактор за поттикнување на економскиот развој. 
Инфраструктурата на банкарскиот систем е значително проширена на целата територија на 
Косово, со што се олеснува пристапот за бизнисите и поединците. 

 

Клучни зборови: Банкарски систем, економски развој, финансиска стабилност, ЦБК. 
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1. Вовед 
 

 

...улогата и развојот на финансискиот систем се смета за клучен елемент на развојот и 
економскиот раст.1 

Важноста на ефикасниот финансиски систем лежи во фактот што обезбедува мобилизација 
на внатрешни ресурси, генерирање заштеди и инвестиции во најпродуктивните сектори. 
Всушност, системот со кој една земја ги насочува своите најпрофитабилни и најефикасни 
сектори кон најпродуктивните ресурси е тој што го поттикнува идниот раст. Главната улога 
на финансискиот систем не е само да ги префрли средствата од штедачите на 
инвеститорите, туку и да гарантира дека средствата се пренесуваат во секторите кои се 
најважни за една економија. Банките се најважните финансиски посредници во повеќето 
економии и тие нудат пакети на различни услуги. Економиите коишто имаат профитабилен 
банкарски систем подобро ги поднесуваат негативните шокови и придонесуваат за 
стабилноста на финансискиот систем. Затоа, важно е да се разберат факторите коишто 
влијаат на стабилноста на банкарскиот систем. 

Дургут (2015) во податоците што ги собрал за својата студија од различни автори, објаснува 
дека во финансиската историја на западноевропските земји доволно е аргументирано дека 
финансиската криза не е нова појава. Добро познат е фактот дека и земјите во развој и 
развиените земји не можат да бидат имуни на финансиски кризи. Според авторот, самиот 
факт што финансиските кризи постојано се појавуваат од време на време ја наметнува 
потребата за детално проучување на нивната историја во функција креирање на политики и 
стратегии насочени кон подобрување на системите за предупредување, изолирање и 
ограничување на нивниот ефект, а истовремено имаат за цел да го олеснат управувањето со 
кризата и враќањето на нормалното функционирање на пазарите и економијата во целина. 
Трендот на глобализација на банкарските пазари ја претставува потребата од поголем раст 
и контрола на финансиските институции и спроведување на регулативата како неопходност 
за создавање финансиска и економска стабилност. 

Комони (2012)2, пак, нагласува, дека со развојот на трговските односи и различните 
индустрии во капиталистичките земји се јавила потреба за финансиски средства во големи 
износи. Притоа, преку основањето на банките, стана возможно да се мобилизираат 
потребните финансиски средства. Авторот посочува дека во секоја земја има разновидни 
банки, кои вршат различни функции во стопанството или во одредени гранки на 
стопанството. Меѓу другото, тој јасно објаснува дека банкарскиот систем на една земја 
опфаќа севкупност на различни видови банки со меѓусебни врски и со одредени функции, 
но и дека карактеристика на банките во современите капиталистички земји е тоа што 
државата се повеќе влијае врз работењето на банките. Авторот укажува дека и во најнискиот 
период на материјално-општествен развој, банките биле организирани во форма на 
универзален тип. Со развојот на производните сили и концентрацијата на финансискиот 
капитал банките станале специјализирани.  

                                                           
1 Душку, Е (2010), „Финансиски развој и економски раст: Случајот на Албанија: “, Банка на Албанија 
2 Комони, С (2012), „Банкарски систем“, Финансии, четврто издание, Приштина 
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Луботени (2013) во својата студија го прикажува развојот на финансискиот систем на 
Косово. По завршувањето на војната во Косово, група локални и меѓународни експерти се 
здружуваат за да го воспостават финансискиот систем. Авторот вели дека во тоа време на 
Косово не работела ниту една банка или друга финансиска институција. Кон крајот на 1999 
година бил формиран Банкарскиот орган за плаќања на Косово. Оваа институција успешно 
се соочила со сите тие тешкотии и предизвици и постепено продолжила да се развива и 
презема дополнителни функции. Во студијата на авторот е нагласено дека регулацијата на 
банкарскиот систем на Косово го опфаќа и работењето на централната банка што применува 
современи практики при вршењето на супервизија кај банкарските институции. 
Централната банка може да се смета за либерална од причина што нема контрола на 
каматните стапки, програмите за кредитна ориентација итн. 

 

1. Влијанието на банките врз финансиската стабилност на Косово  
 

ЦБК го регулира целиот финансиски систем во кој доминираат банките. Имајќи предвид 
дека Косово е евроизирана економија, примарна цел на ЦБК е одржување на финансиската 
стабилност. ЦБК е единствениот супервизор, задолжен за регулирање, надзор и 
лиценцирање на сите финансиски институции во Косово. Банкарскиот сектор учествува со 
66% од вкупната актива на финансискиот систем. Во банкарскиот систем пак доминираат 
банки во странска сопственост, кои сочинуваат 87% од вкупната актива во 2018 година. Во 
Извештајот на ЦБК е потенциранио дека банките ги исполнуваат барањата за капитал и 
ликвидност, а нефункционалните кредити се најниски во регионот со 2,6%. Кредитите на 
комерцијалните банки кон приватниот сектор покажуваат двоцифрена стапка на раст во 
последните три години. 

На прв впечаток, не постои загриженост за финансиската стабилност на Косово. Анализата 
на финансискиот систем на Косово покажува дека банките ги исполнуваат барањата за 
адекватност на капиталот, со доволна ликвидност и ниски нивоа на нефункционални 
кредити. Тие се профитабилни и можат да одржат стапки на кредитен раст над 10% во три 
последователни години. Ова ја обезбедува потребната поддршка за економијата на Косово 
и претставува важен политички приоритет на владата. Кредитирањето се врши со ниски 
каматни стапки, олеснувањето на кредитните стандарди, реформи за спроведување на 
договорите и употребата на KKГФ3 за поддршка и кредитирање на микро, мали и средни 
претпријатија (ММСП).  

Меѓутоа, во Косово е предизвик да се направи разлика помеѓу здравото финансиско 
продлабочување и потенцијално прекумерниот кредитен раст. Властите имаат многу 
ограничен увид во билансите на нефинансискиот приватен сектор и не можат лесно да го 
утврдат капацитетот за сервисирање на долгови на домаќинствата и компаниите. Исто така 
не постојат индекси на цени за станбен имот или лесно достапни информации за развојот 
на комерцијалните недвижности. 

 

                                                           
3 Косовскиот Кредитен Гарантен Фонд 
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Косово е мала отворена економија која е ранлива на надворешни шокови. Трговскиот 
дефицит на Косово е висок; иако има добредојдена диверзификација во извозот, земјата 
постигна помал напредок од другите земји од Западен Балкан во зголемувањето на својот 
удел во извозот на стоки. Иако трговскиот дефицит е значителен, тој во голема мера се 
финансира од патнички услуги, дознаки и странски директни инвестиции и други 
неевидентирани капитални приливи. Приливот на дознаки главно ја поддржува 
потрошувачката, наместо инвестициите. Ова ја прави домашната економија чувствителна 
на шокови во тековите на дознаките, кои главно доаѓаат од остатокот на Европа. 
Долгорочна загриженост е дека сегашното ниво на прилив на дознаки веројатно нема да се 
одржи.4 

 
2. Улогата на банките во развојот на економијата   

 

Лианг и Рајчерт (2006)5 спроведоа истражување за врската помеѓу економскиот раст и 
развојот на банкарскиот сектор користејќи податоци за земјите во развој и развиените земји. 
За земјите во развој, резултатите од студијата покажуваат значајна статистичка врска 
помеѓу вкупниот аутпут и индикаторот за развој на финансискиот систем ориентиран како 
„следење на побарувачката“. Што се однесува до развиените земји, статистичката врска е 
повторно значајна, но ориентирана како „следење на понудата“. Првата врска наречена 
„следење на побарувачката“ која е прилично стар термин првпат користен од Патрик (1966) 
докажува дека зголемувањето на побарувачката за финансиски услуги во голема мера 
зависи од економскиот раст. Покрај економскиот раст, многу важна улога играат и 
пазарната способност и модернизацијата на економските сектори. Така, треба да се има 
предвид дека создавањето на финансиските институции, нивните финансиски средства и 
обврски, доаѓа како резултат на зголемувањето на побарувачката, што потоа има верижен 
ефект врз други важни фактори во економскиот раст, како што се инвеститорите. Авторот 
нагласува дека во оваа перспектива, колку е побрз растот на реалниот доход во економијата, 
толку поголема ќе биде побарувачката од претпријатијата за дополнителни средства и за 
финансиско посредување. Додека втората врска помеѓу финансискиот развој и економскиот 
раст Патрик ( 1966) ја нарекува како „водечки во снабдувањето“. Самата оваа врска 
вклучува трансфер на ресурси од секторите кои имаат најмал раст кон секторите со најголем 
раст, секогаш поттикнувајќи и поддржувајќи го растот. Авторот нагласува дека создавањето 
на финансиските институции и нивните услуги се случува пред побарувачката за нив и 
токму нивниот развој го стимулира економскиот раст. И Баџун (2009)6 во неговата студија 
ни дава преглед на емпириски истражувања во врска со финансиското посредување од 
страна на банките и економскиот раст. Авторот посветува посебно внимание на причините, 
перспективите на финансиското посредување како и на условите на интеракција. Исто така, 
преку овој осврт, авторот покажува дека се уште има многу нерешени прашања во 
емпириските истражувања, кои предизвикуваат многу скептицизам кон приоритетите на 
политиките во банкарскиот сектор и економскиот раст. Исто така, се нагласува дека 
                                                           
4 Republic of Kosovo Technical Assistance Report—Financial Sector Stability Review (2020) by International Monetary Fund  
5 Liang& Reichert (2006), “The relationship between economic growth and banking sector development”, Banks and Bank 
Systems / Volume 1, Issue 2 
6 Badjun, M (2009), “Financial intermediation by banks and economic growth; a review of empirically evidence”, Institute of 
Public Finance, Zagreb 
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најголемата пречка за понатамошен напредок бил и е недостатокот на соодветни податоци 
кои се земаат како показател за банкарската ефикасност во финансиското посредување. 
Постојат многу можности поради недостигот на податоци или нивно ограничување, улогата 
на банкарскиот систем во економскиот раст да биде малку претерана. Според него, тоа е 
причината зошто истражувачите треба внимателно да проверуваат, па затоа смета дека 
главното прашање што останува без конкретен одговор е тоа дека ако финансиите се 
главното прашање во економскиот раст, тогаш зошто некои земји имаат финансиски 
системи кои промовираат економски раст , а другите земји не? Тој нагласува дека е многу 
важно да се открие кога и под кои околности некој финансиски сектор има позитивно 
влијание врз економскиот раст и кој е факторот што ја одредува мерката за ефикасност во 
овој контекст. Според него, за да се постигне напредок, мора внимателно да се гледаат 
односите меѓу владата и банките бидејќи различните докази од економската историја 
покажуваат дека многупати некој финансиски систем се менувал, без разлика дали е добро 
или лошо, а улогата на владата била од суштинско значење. Сет (2016)7 во својата студија  
се обидува јасно да ја објасни улогата на банките во економскиот развој. Тој нагласува дека 
банките се решени да го отстранат недостигот на капитал од штедењето и инвестициите со 
што директно ќе се одразат на економскиот развој на една земја. Авторот вели дека преку 
здрав банкарски систем малите заштеди што се распределуваат во заедницата се 
мобилизираат и стануваат достапни за инвестирање во продуктивни претпријатија. Имајќи 
го ова предвид, авторот покажува дека банките извршуваат две важни функции: 

1. Тие ги мобилизираат депозитите нудејќи атрактивни каматни стапки, со претворање на 
заштедите од заедницата кои би останале непроменети во активен капитал. 

2. Тие заштеди ги распределуваат преку заеми меѓу претпријатијата кои дополнително се 
прошируваат и вработуваат повеќе работници и директно влијаат на економскиот развој, а 
со тоа го промовираат развојот на земјоделството, трговијата и индустријата. 

Ален и Карлети (2008)8, во своето истражување ја опишаа улогата што ја играат банките во 
економијата. Она што авторите го истакнуваат е подобрувањето на комуникацијата меѓу 
инвеститорите и заемопримачите за да се обезбеди правилна употреба на средствата. 
Важноста на работењето на банките е релативна и може суштински да ја промени целата 
држава, а се доста критични за финансискиот систем воопшто. Според авторите, банките 
дејствуваат како делегирани набљудувачи и обезбедуваат фирмите ефективно да ги 
користат доделените ресурси. Тие исто така играат важна улога во измазнувањето на 
повремените рани флуктуации во економијата. Авторите нагласуваат дека покрај 
позитивните аспекти кои ги имаат банките во економијата, често имаат и барања кои можат 
негативно да се одразат на финансискиот систем. Треба да се има предвид дека банките 
често се главен центар на финансиските кризи и можат да помогнат во ширењето на кризите 
со мали шокови кои имаат големо влијание врз финансискиот систем воопшто. Банките 
обезбедуваат средства за компаниите и помагаат да расте економијата, покажуваат меѓу 
другото авторите. 

                                                           
7 Seth, T (2016), “Essay on role of banks in economic development” 
8 Allen & Carletti (2008), “The Roles of Banks in Financial Systems” 
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Ибрахими (2000)9 во својата студија покажа дека политичките промени во Албанија во 
текот на 90-тите предизвикаа системот на планираната економија да се трансформира во 
пазарна економија. Основен елемент за преминувањето на земјите во пазарна економија 
беше реформата во областа на финансискиот систем, поточно банкарскиот. Ова, според 
авторот, имаше многу важно влијание за постигнување на макроекономска стабилност.  

Покрај тоа, Bundo et al (2003)10 го објасниле нивото на развој на финансискиот систем во 
Албанија и неговата улога во забрзувањето на економскиот развој на земјата. Според 
авторите, финансискиот систем на Албанија, без сомнение, е катализаторот или поточно 
лабораторијата во која големите економски случувања добиваат вистинска форма. Не може 
да се преувеличува и да се идентификува економијата само со финансискиот систем на една 
земја, но не може да се занемари незаменливата улога на финансискиот систем во развојот 
и економскиот просперитет на националната економија. Авторите сметаат дека фазата во 
која се наоѓа финансискиот систем на една земја укажува на степенот на развој на земјата 
во целина. Така, во однос на функцијата, улогата и влијанието што го има финансискиот 
систем врз економијата, постојат три фази на економски развој: 

• Емпириска фаза 

Според авторите, се карактеризира со неразвиен финансиски систем. Оваа фаза вклучува 
природна економија, ниски стапки на раст и развој. Емпириската фаза како главна 
карактеристика ја има малата брзина на обртот на капиталот и каматите. Економијата на 
готовина е она што доминира во оваа фаза според авторите. 

• Фаза на кредитна економија 

Авторите ја објаснуваат оваа фаза како фаза во која се зголемува улогата на финансиското 
посредување и кредитните институции. Банкарската активност претставува посебна 
функција на пренос на ресурси и средства. Авторите потенцираат дека со посредство на 
банките финансискиот систем станува многу поактивен и субјектите со суфицит во ресурси 
и средства ги префрлаат на субјекти со дефицит. Значи, на овој начин се забрзува 
економскиот развој, а со тоа се зголемува и националното богатство. 

• Фаза на финансиски пазари 

Фаза во која институциите за финансиско посредување се толку многу усовршени што, 
покрај институциите за посредување со ликвидност, се создаваат и други институции за 
посредување со финансиски права. Според авторите, во оваа фаза стопанството работи со 
невидливи пари, каде што банките се дигитализираат и се користат електронски пари, 
додека капиталот се пренесува и инвестира без никаков временски или национален 
квантитативен лимит. 

 

 

 

                                                           
9Ибрахими, Ф (2000), „Банкарскиот систем во Албанија и земјата каде што работат микрокредитните институции”, 
Економски билтен 
10 Bundo et al (2003), „Финансискиот систем на Албанија и нејзините институции за посредување” 
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3. Преглед на банкарскиот систем на Косово 

 

Брзото економско закрепнување во 2021 година, како резултат на поддршката на 
дијаспората и мерките за финансиска и фискална поддршка, го поттикна развојот на 
финансискиот систем. Подобрувањето на состојбата со пандемијата како и олабавувањето 
на рестриктивните мерки влијаеше на подобрување на работењето на бизнисите. Сепак, 
избувнувањето на војната во Украина го прекина брзиот тренд на раст на кредитите по 
пандемијата и ги зголеми вкупните ризици за финансиската стабилност. Понатаму, 
главниот ризик за финансиската стабилност на Косово доаѓа од макроекономското 
опкружување. Оперативните предизвици за бизнисите, со посебен акцент на одредени 
сектори, се зголемени поради зголемувањето на цената на инпутите, но и намалувањето на 
доверливоста што се очекува да се рефлектира во намалувањето на побарувачката. Од друга 
страна, високата инфлација продолжува да влијае на падот на куповната моќ на семејните 
економии, со посебен акцент на оние со пониски примања. Во такви услови на висока 
инфлација, забавен економски раст со можност за рецесија, зголемени каматни стапки на 
глобално ниво како и поограничен фискален простор за поддршка на економијата на 
Косово, се зголемува кредитниот ризик и ликвидносниот ризик на банкарскиот сектор и 
неопходном е нивно внимателно следење. 

Надворешното макроекономско опкружување забележа подобрување во 2021 година. 
Глобалната економија и онаа на еврозоната забележаа брз тренд на закрепнување од 
пандемиската криза како резултат на подобрувањето на ситуацијата со пандемијата, 
олеснувањето на рестриктивните мерки и поддржувачките фискални и монетарни 
политики. 11 

Според Извештајот на ЦБК банкарскиот сектор продолжува да има високо ниво и квалитет 
на капитал. Повлекувањето на препораката на ЦБК да не се дели дивидендата - како мерка 
за управување со можните последици од пандемијата - во четвртиот квартал од оваа година 
влијаеше на опаѓање на капиталот на секторот. Од друга страна, активата пондерирана 
според ризиците бележи забележителен пораст, како резултат на забрзаниот раст на 
кредитирањето. Оваа динамика се одрази во намалувањето на стапката на адекватност на 
капиталот на 15,3% од 17,4% во претходната година, но овој показател останува над 
потребниот регулаторен минимум од 12%. Ликвидносната позиција на банкарскиот сектор 
останува на високо ниво. Соодносот на ликвидните средства и краткорочните обврски 
достигна 37,4%, што е повисоко од потребниот регулаторен минимум од 25,0%.12 

 

 

 

                                                           
11ЦБК (2021), „Извештај за финансиската стабилност на Централната банка на Косово”. 
12 Извештај на Централната банка на Косово 2021 
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4. Фактори што влијаат врз стабилноста на банкарскиот систем во Косово 
 

Зачувувањето на финансиската стабилност претставува законска обврска и примарна цел за 
Централната банка на Република Косово (ЦБК). Финансиската стабилност може да се 
дефинира како ситуација во која сите компоненти на финансискиот систем (финансиските 
пазари, финансиските институции и финансиската инфраструктура) функционираат без 
системско исклучување и ја одржуваат и зајакнуваат отпорноста на системот. 

Заради одржување на финансиската стабилност, ЦБК, меѓу другото, континуирано го 
идентификува, следи и анализира системскиот ризик. Идентификувањето на 
потенцијалните ризици се врши преку континуирано следење на цикличните и 
структурните макроекономски движења како и на финансискиот систем. Додека, 
проценката на ризиците и нивното потенцијално влијание врз финансиската стабилност и 
следствено на целокупната макроекономска стабилност, се врши преку редовни 
квалитативни и квантитативни анализи, вклучително и анализа на напредокот на 
економските и финансиските показатели со висока фреквенција, прогнози за главните 
макроекономски показатели и примена на модели кои се однесуваат на цикличната, 
структурната и меѓусекторската димензија на системскиот ризик. 

Едно од најважните периодични публикации е Извештајот за финансиската стабилност. 
Овој извештај ја отсликува стабилноста на финансискиот систем, анализирајќи ги општите 
економски движења, заедно со движењата во активноста, перформансите и стабилноста на 
сите компоненти на финансискиот систем на земјата.13 

 

4.1.Макроекономски детерминанти 

Опкружувањата во кои работат банките може да влијаат на нивните перформанси, а исто 
така и на нивното стратешко позиционирање. Надворешните детерминанти претставуваат 
настани надвор од опсегот и влијанието на банките. Надворешното опкружување ја 
одредува правната, политичката, економската, технолошката и социјалната слика во која 
работат банките. Овие фактори се нарекуваат надворешни затоа што банките немаат 
контрола врз нив, иако банките можат да ги предвидат промените во надворешното 
опкружување и стратешки да се позиционираат за да ги искористат предностите од нив. 
Макроекономските детерминанти ги одразуваат општите макроекономски фактори и 
пазарните услови во земјата. Според емпириски докази, макроекономските услови влијаат 
на работењето на банките. Вообичаено, во литературата во контекст на макроекономските 
фактори се користат три макроекономски варијабли: годишна стапка на раст на реалниот 

                                                           
13 ЦБК (2021), „Извештај за финансиската стабилност на Централната банка на Косово“. Достапно од: https://bqk-
kos.org/stabiliteti-financiar/raporti-i-stability-financiar-2/  

https://bqk-kos.org/stabiliteti-financiar/raporti-i-stability-financiar-2/
https://bqk-kos.org/stabiliteti-financiar/raporti-i-stability-financiar-2/
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БДП; годишната стапка на инфлација и ефективниот девизен курс. Дури и во студијата, 
овие три фактори исто така беа земени во предвид.14 

 

4.2.Специфични идентификатори за банката 

Како финансиски субјекти, банките се под постојани макроекономски влијанија, како и 
влијанија на микроекономското опкружување на глобално и локално ниво. Студиите кои се 
занимаваат со внатрешните детерминанти на профитабилноста на банките користат 
варијабли како големина, капитал, управување со ризик, управување со трошоците итн. 
Внатрешните детерминанти на профитабилноста на банките обично се составени од 
фактори кои се под контрола на деловните банки. Тие се фактори кои влијаат на приходите 
и расходите на банките. Некои студии ги класифицираат во две категории, имено 
променливи на финансиските извештаи и нефинансиски варијабли. Променливите на 
финансиските извештаи вклучуваат фактори кои се директно поврзани со билансот на 
состојба и билансот на успех на банката. Во меѓувреме, променливите за нефинансиски 
извештаи вклучуваат фактори како што се бројот на филијали на одредена банка, локацијата 
и големината на банката. Променливите специфични за банката се избираат со користење 
на неколку клучни индикатори за профитабилност како што се приходите, ефикасноста и 
преземениот ризик. Профитабилноста е поттикната од способноста на банката да генерира 
доволен приход или да ги намали оперативните трошоци, што значи дека таа е поефикасна 
на тој начин. 

Во следниот дел од овој дел е даден преглед на специфичните банкарски варијабли кои беа 
користени во оваа студија и нивните односи со профитабилноста според литературата. 

 

5. Методологија на истражувањето 
 
5.1.Податоци  

 

Целта на овој труд е да се анализираат факторите што ја детерминираат стабилноста на 
банкарскиот систем на Косово преку споредба на податоците од 2015 до 2021 година. 
Податоците ќе бидат обезбедени од годишните извештаи на банките на Косово, годишни 
извештаи на Централната банка на Косово, извештаи на различни регионални банки, 
економски билтени, како и публикации и студии што ја истражуваат конкретната 
проблематика. Друг неисцрпен извор на информации се веб страните на националните и 
меѓународните финансиски институции. 

 

 

 

                                                           
14 (Bourke, 1989; Guru et al., 2002; Gerlach et al., 2004; Bashir, 2000; Nier, 2000; Yildirim dhe Philippatos, 2007; Zainol dhe 
Kassim,  2010; Suminto dhe Yasushi, 2011) 
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5.2.Meтодологија 
 

Методологијата на истражување вклучува собирање релевантни податоци со користење 
различни истражувачки методи и составување бази на податоци со цел да се анализираат 
податоците и да се постигне правилна конструкција на истражувачкиот проект. 

Истражувачките пристапи се класифицирани во две категории: квалитативни и 
квантитативни. Студијата ќе опфати повеќе истражувања од областа на финансискиот и 
банкарскиот систем. Во истражувањето ќе се користи пристапот на квантитативно 
истражување бидејќи оваа методологија се користеше во актуелната литература и 
претходните истражувања поврзани со развојот на банкарскиот систем и финансиската 
стабилност. Во согласност со целта на студијата, ќе се направи детална анализа на 
банкарскиот сектор врз основа на статистичките податоци од годишните извештаи на БКК 
и други релевантни анализи. Развојот на банкарскиот сектор и финансиската стабилност на 
една земја може да се анализираат преку квантитативни економски показатели.  

 

ХИПОТЕЗИ 

Хо: Специфичните банкарски и макроекономски фактори не влијаат на стабилноста на 
банкарскиот систем во Косово. 

  Н1: Барем еден од специфичните банкарски и макроекономски фактори влијае на 
стабилноста на банкарскиот сектор во Косово. 

и 

Хо: Специфичните банкарски и макроекономски фактори влијаат на стабилноста на 
банкарскиот сектор во Косово. 

Н1: Барем еден од специфичните банкарски и макроекономски фактори влијае на 
стабилноста на банкарскиот сектор во Косово. 
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6. ЗАКЛУЧОК 
 

Според Извештаите објавени од Централната банка на Република Косово (ЦБК),  
финансискиот систем на Косово се одликува високо ниво на стабилност. Според ЦБК, 
банкарскиот систем, како главна компонента на финансискиот систем на Косово, го 
задржал нивото на стабилност, додека активноста на финансиското посредување 
продолжила да расте, но со побавно темпо. 

Институционалните реформи како што се подобрување на владеењето на правото, борбата 
против корупцијата, борбата против неформалната економија, фискалната евазија и 
поттикнувањето на алтернативни (безготовински) трансакции би создале поповолни услови 
за постоечките бизниси и во исто време би привлекле странски инвестиции.на 
финансиските пазари во Косово. Подобрувањето на деловното опкружување ќе резултира 
со намалување на кредитниот ризик, како еден од главните фактори што влијае врз висината 
на каматните стапки во Косово. Стабилниот и позитивен раст на економијата ќе им помогне 
на банките сè повеќе да ја поддржуваат економијата со кредити, зголемување на улогата на 
посредникот и зајакнување на нивните финансиски позиции. 

Со цел да се избегнат потенцијални кризи од финансискиот сектор и економијата воопшто, 
Владата мора да го започне процесот на исполнување на квалитативните барања во 
условите што ги поставува Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и Европската 
унија во однос на државните трошоци. 
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