
Развој приватног сектора представља стуб привреда Западног Балкана и 
игра кључну улогу у економском приближавању и приступу ЕУ. Као и у многим 
привредама у транзицији под фискалним притиском на националном 
нивоу и ограниченом кредитном способношћу, у свим областима изузев 
великих градова, мала и средња предузећа (МСП) карактерише низак степен 
конкурентности, отежан приступ финансирању, недостатак вештина и слаба 
интеграција у глобалне ланце снабдевања. Фокус је на побољшању приступа 
финансирању и пословној подршци малим и средњим предузећима кроз 
Програм за развој и иновације предузећа Западног Балкана (WB EDIF), 
заједничке иницијативе ЕУ, финансијских институција, билатералних 
партнера и јавних институција на Западном Балкану. WBIF је такође 
финансирао и ЕПЕЦ иницијативу која промовише рад са кључним телима 
за јавно-приватно партнерство у региону с циљем повећања њиховог 
капацитета за идентификацију, припрему и имплементацију пројеката у 
области јавно-приватног партнерства.

WB EDIF је иницијално оформљен одлуком WBIF-а као посвећена платформа 
за развој приватног сектора са одвојеном структуром и координацијом. У 
децембру 2019. године, на 21. седници Управног одбора WBIF-а одлучено је 
да се WB EDIF реинтегрише у WBIF.

WB EDIF обезбеђује подршку кроз четири комплементарна механизма, а 
то су: (1) финансирање капитала MSP којим се нуде два фонда капитала 
усмерена на иновативне компаније у почетној фази рада (Фонд за 
иновативна предузећа) и већ успостављена предузећа у фази раста (Фонд 
за развој предузећа); (2) Гарантовање кредитирања за MSP, усмерено на 
запошљавање младих, пружање подршке локалним банкама у развоју 
пословања MSP са поделом ризика (од стране EIF) смањењем трошкова 
задуживања; (3) Давање зајмова MSP, обезбеђивањем наменских кредитних 
линија и техничке подршке партнерским финансијским институцијама и 
MSP; (4) Услуге подршке, које обухватају регулаторне и саветодавне услуге 
у циљу подржавања предузетничких капацитета и јачања пословног 
екосистема.
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MSP у фокусу: Koshi Group  д.о.о., Косово*

Koshi Group д.о.о. је произвођач компонената од угљеничних влакана 
са седиштем у Призрену, на чијем челу се налази Шкамб Коши, 
млади предузетник са преко десет година искуства у аутомобилској 
индустрији које је стекао у Италији. Иако је аутомобилски сектор 
кључна област њиховог пословања, ова компанија шири производњу 
и на циљане медицинске и модне индустрије са материјалима 
направљеним од кевлара саћасте структуре. Компанија данас извози 
све своје производе на тржишта ЕУ, а портфолио клијената укључује 
престижне компаније као што су Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Ferrari и 
Porsche. Koshi Group је од оснивања показала успешност у повећању 
промета из године у годину, достигавши максимум од 65.000 евра 
током прве године пословања и остваривши 727.973 евра током 
четврте године пословања. Градећи на поменутом повећању прихода, 
заједно са све већом потражњом, компанија је осмислила план да 
повећа производне капацитете и понуди боље услове рада својим 
запосленима. Компанија је 2018. године добила саветодавну помоћ у 
оквиру WB EDIF-а за пројектовање нове производне фабрике у складу 
са стандардима ЕУ, што је обухватало све од израде архитектонског 
плана до детаљних инвестиционих трошкова. Као резултат пројекта 
општина Призрен је компанији одобрила грађевинску дозволу. Управа 
компаније даље разматра могућност добијања додатне саветодавне 
подршке за имплементацију система за управљање квалитетом 
заснованом на ISO.
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