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ABSTRAKT

Qëllimi i këtij studimi është shqyrtimi i efekteve të menaxhimit të kapitalit punues në
performancën e ndërmarrjeve të mëdha në Kosovë. Për realizimin e këtij qëllimi, është
përdorur një metodologji mikse e hulumitimit duke shfrytëzuar metodat kuantitative dhe
kualitative për të testuar hipotezat e formuluara të studimit. Për analizën e të dhënave
kuantitative, përmes mostrimit të rastësishëm është zgjedhur mostra e studimit prej 120
ndërmarrjeve të mëdha për periudhën e studimit 2010-2015. Pyetësori anketues është hartuar
me qëllimin për të mbledhur të dhëna në lidhje me praktikat e menaxhimit të kapitalit punues
nga ndërmarrjet e mëdha. Analiza e pyetësorit anketues është realizuar duke u bazuar në
mostrën prej 54 pyetësorëve të plotësuar dhe pranuar nga ndërmarrjet e mëdha. Të dhënat
kuantitative të studimit janë analizuar përmes analizës së korrelacionit dhe modeleve të
regresionit të të dhënave panel. Rezultatet e analizës së regresionit panel dhe analizës së
pyetësorit anketues tregojnë se periudha e pagesës së llogarive të pagueshme dhe periudha e
mbledhjes së llogarive të arkëtueshme janë dy nga komponentët më të rëndësishëm të
menaxhimit të kapitalit punues që ndikojnë më së shumti në performancën e ndërmarrjeve të
mëdha në Kosovë. Bazuar në konstatimin se të dy llojet e analizave të studimit kanë radhitur
periudhën e pagesës së llogarive të pagueshme dhe periudhën e mbledhjes së llogarive të
arkëtueshme si dy komponentët e kapitalit punues me ndikimin më të madh në performancën
e ndërmarrjeve të mëdha, nënkupton se ato duhet të trajtohen më seriozisht nga menaxhmenti
i ndërmarrjeve të mëdha. Rezultatet e analizës së regresionit tregojnë marrëdhënie negative në
mes të komponentëve të menaxhimit të kapitalit punues dhe performancës së ndërmarrjeve të
mëdha të matur përmes kthimit në pasuri (ROA), që nënkupton se çdo rritje në periudhën e
mbajtjes së stoqeve, periudhën e mbledhjes së llogarive të arkëtueshme, periudhën e pagesës
së llogarive të pagueshme apo në ciklin e konvertimit të parasë do të reflekton në reduktimin e
performancës së ndërmarrjeve të mëdha dhe anasjelltas. Gjetjet e studimit mbështesin
argumentin se menaxhimi efikas i këtyre komponentëve të kapitalit punues përmirëson
ndjeshëm performancën e ndërmarrjeve të mëdha.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effects of working capital management
on performance of large enterprises in Kosovo. To achieve this purpose, a mixed research
methodology was used utilizing quantitative and qualitative methods to test the formulated
research hypotheses. For quantitative data analysis, through random sampling was selected a
sample of 120 large enterprises for the study period 2010-2015. The questionnaire survey was
designed with the aim of collecting data on working capital management practices by large
enterprises. The questionnaire survey analysis was conducted based on the sample of 54
questionnaires completed and received from large enterprises. The quantitative data of the
study were analyzed by using correlation analysis and panel data regression models. The
results from the panel data regression models and the questionnaire survey analysis have
shown that accounts payable payment period and accounts receivable collection period are
two of the most important components of working capital management that have the greatest
impact on performance of large enterprises in Kosovo. Based on the finding that both types of
study analyses have ranked accounts payable payment period and accounts receivable
collection period as two of working capital components with the greatest impact on
performance of large enterprises, means that they need to be treated more seriously by the
management of large enterprises. The results from the regression analysis show a negative
relationship between working capital management components and performance of large
enterprises measured by return on assets (ROA), which means that any increase in the
inventory holding period, accounts receivable collection period, accounts payable payment
period or in cash conversion cycle will reflect on reduction of performance of large
enterprises and vice versa. The study findings support the argument that efficient management
of these working capital components significantly improves the performance of large
enterprises.
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