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DY FJALË NGA PRESIDENTI
Të gjithë kemi ende shumë për të dhënë!
Të nderuar lexues,
Edhe këtë vit kam nderin të ndaj me ju Raportin Vjetor të Shoqatës
Mikrofinanca Shqiptare, një raport i cili përmbledh ecurinë,
progresin dhe sfidat e sektorit të mikrofinancës në vend përgjatë vitit
2021, sigurisht duke u bazuar në të dhënat e 9 anëtarëve të
Shoqatës që përfaqësojnë mbi 85% të aktivitetit të këtij sektori në
Shqipëri.
Viti 2021, ishte një vit pas valës së parë të pandemisë COVID-19, i cili provoi përsëri rolin e rëndësishëm
të Mikrofinancës në rimëkëmbjen dhe vijueshmërinë e financave të shtresës vulnerabël, gjithmonë më e
prekshme ndaj sfidave të ekonomisë dhe krizave të jashtëzakonshme.
Në treg prej 25 vitesh tashmë, kompanitë anëtare të Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare kanë treguar një
fleksibilitet të lartë dhe kapacitet adaptimi si asnjë nga tregjet e tjera financiare në Shqipëri. Të gjithë
anëtarët kanë kaluar në këto dekada një fazë adaptimi dhe rritjeje frymëzuese.
Shtyllat kryesore të cilat dhe sot e kësaj dite vazhdojnë të na bëjnë krenar janë:
1.
2.
3.
4.

Krijmi i aksesit financiar për cdo individ apo biznes
Kredidhënia e përgjegjshme duke mos krijuar një barrë financiare përtej kapacitetit pagues
Vendosja e një ingranazhi të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik ne vend
Avancimi i njohurive dhe edukimit financiar të klientëve të shërbyer nga sektori

Anëtarët e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare ofrojnë shërbime financiare në një mënyrë të qëndrueshme
duke kombinuar performancën financiare dhe ndikimin social në mënyrën e vet. Tipologjitë e ndryshme të
kompanive mikrofinaciare ndonjëherë e bëjnë të vështirë krahasimin e performancës së përgjithshme të
këtyre kompanive, por e veçanta e përbashkët e tyre qëndron tek kombinimi i efikasitetit me përgjegjësinë
sociale.
Sot në shoqatën Mikrofinanca Shqiptare numërohen 9 anëtarë, të cilët së bashku gjatë vitit 2021, kanë
disbursuar 245 milion euro nëpërmjet 261,000 kredive, duke mbajtur një nivel të kënaqshëm të kredive
me problemeve prej vetëm 6.46%.
Gjatë vitit 2021 anëtarët arritën që të ktheheshin më afër shifrave para pandemike duke arritur që të kenë
së bashku 285 vendodhje fizike në të gjithë Shqipërinë - duke përjashtuar agjentët dhe partnerët. Numri
i stafit pësoi rritje dhe sot struktura e burimeve njerëzore numëron 1,737 punonjës, ku 832 prej tyre janë
në shërbim të klientëve për të këshilluar dhe drejtuar ata drejt produktit më adapt për ta. Një punë serioze
dhe për tu përgëzuar vijoi dhe këtë vit ne ngritjen e strukturave mbështetëse të kredidhënies, kontrolleve
dhe përputhshmërisë të cilat rrisin garancinë e qëndrueshmërisë dhe përformancës së institucioneve.
Një punë kaq e madhe nuk do të ishte e mundur pa integrimin e Teknologjisë së informacionit në të gjitha
hallkat dhe proçeset e punës. Vetëm nëpërmjet përdorimit të teknologjisë mund të shërbehet një numër i
gjerë klientësh, i cili është i shtrirë në mënyrë jo homogjene.
E megjithatë, të vetëm nuk do të kishim arritur kaq larg! Prandaj më duhet të falenderoj Qendrën për
Mikrofinancën e cila ka qënë një partner kyç në trajnimin e aktorëve të mikrofinancës në Shqipëri në lidhje
me ndarjen e njohurive dhe rasteve të suksesit dhe me mbështjetjen e saj në misionin e aktorëve të
mikrofinacës për të rritur nivelin e edukimit financiar.
Ju uroj shfletim të këndshëm,

Arlinda Muja
Presidente – Shoqata Mikrofinanca Shqiptare

SEKTORI I MIKROFINANCËS DHE
ZHVILLIMET E TIJ. PRIORITETET STRATEGJIKE
DHE FUSHAT KRYESORE TË VEPRIMTARISË
2.1. Veprimtaria e Institucioneve Financiare Jo-Banka
Institucionet financiare jo-banka, të cilat e
ushtrojnë veprimtarinë e tyre nën liçensimin dhe
mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë, ndahen në
disa nën-grupe, të cilat konsistojnë në: a)
institucione financiare jo-banka të kredidhënies; b)
Institucione Financiare të mikrokredisë; c)
institucione financiare të qirasë financiare
dhe/ose faktoringut; d) institucione financiare
jo-banka të pagesave; dhe e) institucione
financiare jo-banka të emetimit të parasë
elektronike. Të gjitha këto institucione operojnë në
tregun shqiptar nën Ligjin për Bankat në
Republikën e Shqipërisë, dhe mbikëqyren
kryesisht me të njëjtin kuadër rregullator si edhe
bankat, me përjashtim të disave nga fushat e
veprimtarisë së tyre, siç është administrimi i
rreziqeve apo përllogaritja e mjaftueshmërisë së
kapitalit.
Veprimtaria financiare e institucioneve jo banka
gjatë vitit 2021 u zhvillua edhe nën efektin e
pandemisë dhe masave të marra për
administrimin e saj. Nevojat e diktuara nga
bankat dhe institucionet financiare jo banka si dhe
pasiguria e zhvillimeve të ardhshme ishin faktorët
kryesorë që orientuan vendimmarrjen e Bankës së

Shqipërisë për të shtyrë masat rregullative të marra
për administrimin e situatës. Këto shtyrje
konsistuan në zgjatjen e afatit për trajtimin me
kritere më të lehtësuara për klasifikimin dhe
provigjionimin e kredive të ristrukturuara deri në
mars 2021.
Në fund të vitit 2021 sistemi financiar numëronte
35 subjekte financiare jobanka (IFJB) duke u
shtuar me 5 ( pesë) subjekte në raport me vitin
2020. Subjektet e liçencuara janë Paysera
Albania, E Reja, RPay, Soft & Solution për
ushtrimin e veprimtarisë së parasë elektronike dhe
Antigone Financial Enterprise për veprimtarinë e
qirasë financiare.
Nga ana tjetër, në tregun shqiptar operojnë edhe
institucionet e kursim kreditit, të cilat e ushtrojnë
veprimtarinë e tyre nën një kuadër ligjor dhe
rregullator të dedikuar. Institucionet më të mëdha
të kësaj kategorie janë gjithashtu operatorë të
mikrofinancës dhe anëtarë të Shoqatës
Mikrofinanca Shqiptare. Aktualisht, Shoqata
përbëhet nga 7 institucione financiare jo-banka,
me veprimtari kredidhënien dhe mikrokredinë, dhe
2 institucione të kursim kreditit.

2.1. Ecuria e aktiveve të IFJB
Totali i aktiveve të IFJB-ve, në dhjetor 2021, arrin
76.29 mld lekë, duke u rritur gjatë këtij viti me
8.42 mld lekë ose 12.4%. Kjo rritje është
gjeneruar kryesisht nga subjektet: Fondi Besa
(25%), Iutecredit Albania (19%), Kredo Financë

(16%), etj. Aktivet e institucioneve financiare
jobanka arrijnë në 4.43% të totalit të aktiveve të
sistemit bankar, me një rritje prej 0.14 pikë
përqindjeje krahasuar me vitin paraardhës.

Totali i aktiveve të IFJB-ve
Treguesi/mld lekë
Totali i aktiveve të SFJB-ve
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Dhjetor 2018
53.1

Dhjetor 2019
65.2

Dhjetor 2020
67.9

Dhjetor 2021
76.3

Në strukturën e aktiveve të IFJB-ve peshën kryesore
e mban portofoli i kredisë me 49%. Pjesa tjetër
është e shpërndarë në aktive likuide (24%), të tjera

të arkëtueshme (9.7%), tituj me të ardhura të
ndryshueshme (8%) dhe mjete të tjera (përfshirë
mjetet e qëndrueshme) (9%).

Grafik 1 Shpërndarja e aktiveve të IFJB-ve, dhjetor 2021
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Veprime me klientët
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Arka, depozitat dhe llogaritë
10%
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Të tjera të arkëtueshme
Mjete jo-financiare
Tituj me të ardhura fikse
dhe të ndryshueshme

24%

Burimi: Banka e Shqipërisë

Grafik 2 - Shpërndarja e burimeve të financimit të IFJB-ve, dhjetor 2021
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Llogari kapitale
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Të tjera të pagueshme
Llogari rrjedhëse dhe garancie

40%

Kredimarrje nëpërmjet letrave me vlerë
Ndihmat

Burimi: Banka e Shqipërisë

Burimet parësore të financimit për subjektet
financiare jobanka janë huamarrjet (48% e
pasivit) dhe kapitali i tyre (40%). Huamarrja
përmes emetimit të titujve zë vetëm 0.4%. Përsa i
përket origjinës së huamarrjeve, balanca anon
lehtë nga institucionet financiare jorezidente me
51.6%.
Ndërkohë, sektori bankar vijon të mbetet sektori
me peshën dërrmuese në veprimtarinë financiare

në vend, në raport me të gjitha tregjet e tjera.
Gjatë vitit 2021, ky sektor mbajti 89% të tregut
financiar, duke reflektuar një përqëndrim të madh
në veprimtarinë dhe aktivet financiare në raport
me tregun jo-bankar. Me gjithë përpjekjet për të
ofruar një diversifikim të tregjeve të kapitalit dhe
shërbimeve financiare, sektori bankar mbetet
burimi kryesor i kreditimit të ekonomisë dhe
strehon pjesën më të madhe të kursimeve të
shqiptarëve.
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Grafik 3 – Pesha e tregut në totalin e aktiveve sipas sektorëve financiarë, dhjetor 2021
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Burimi: Banka e Shqipërisë

2.2. Zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë dhe vëllimet e veprimtarisë
lartë gjatë vitit 2021 ka qenë mikrokredia (me
rreth 3.87 mld lekë) përkundrejt tre kategorive të
tjera: kredidhënies, qirasë financiare dhe
faktoringut.

Ecuria e portofolit të kredisë mbi baza neto dhe bruto për totalin e SFJB-ve
Treguesi/mld lekë

Dhjetor 2018

Dhjetor 2019

Totali i portofolit të kredisë
për IFJB-të (neto)

26.4

33.0

33.5

37.4

Totali i portofolit të kredisë
për IFJB-të (bruto)

28.6

35.5

36.6

42.1

Pjesa më e madhe e portofolit të kredisë së
IFJB-ve mbahet nga subjektet e kredidhënies dhe
mikrokredisë (76.1%). Më pas renditet portofoli i
subjekteve të qirasë financiare (22.8%) dhe
portofoli i subjekteve faktoring (1.1%).

Dhjetor 2020

Dhjetor 2021

Burimi: Banka e Shqipërisë

Në fund të vitit 2021, portofoli i kredisë bruto për
IFJB-të arrin në 42.1 miliardë lekë, duke njohur një
rritje prej 5.51 mld lekë (ose 15.1%) krahasuar
me vitin paraardhës. Aktiviteti me rritjen më të

Portofoli i kredisë së IFJB-ve arrin në 5.9% të
totalit të kredisë së sistemit bankar, duke ruajtur
pothuaj të njëjtën peshë krahasuar me vitin
paraardhës.

Ecuria e portofolit të kredisë bruto sipas veprimtarive të IFJB-ve
Veprimtaritë financiare (në mld lekë

Dhjetor 2018

Dhjetor 2019

Kredidhënie

12.7

14.7

15.6

16.6

Mikrokredi

8.4

11.4

11.6

15.4

Qira financiare

6.9

8.9

9.1

9.6

Faktoring

0.6

0.5

0.4

0.5

Portofoli bruto

28.6

35.5

36.6

42.1
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Dhjetor 2021

Burimi: Banka e Shqipërisë

Dhjetor 2020

Në fund të vitit 2021, aktivitetet e subjekteve të
kredidhënies dhe qirasë financiare mbeten të
orientuara drejt biznesit, përkatësisht me rreth
85.3% dhe 84.3% ndërkohë portofoli faktoring
është kryer tërësisht për qëllime biznesi.

Krahasuar me vitin 2020, vihet re një rritje e
kreditimit të individëve kundrejt biznesit e cila ka
ardhur kryesisht si pasojë e zgjerimit të
veprimtarisë së mikrokredisë.

2.3. Institucionet anëtare të Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare
Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare i janë
bashkuar dy anëtarë, AgroKredit sh.a., i cili
riaktivizoi raportet me Shoqatën gjatë vitit 2020,
si edhe AK – Invest sh.a., i cili i është bashkuar
Shoqatës si anëtar me të drejta të plota që nga
fillimi i vitit 2021. Me këto zhvillime, së bashku
me anëtarët aktualë – Agro & Social Fund,
Crimson Finance Fund Albania, FedInvest SHKK,
Fondi BESA, IuteCredit Albania, Kredo Finance,
NOA, dhe UniFin SHKK, numri i anëtarëve të
Shoqatës shkoi në dhjetë Institucione Financiare
Jo-Banka dhe Shoqëri Kursim Krediti. Shoqata
Mikrofinanca Shqiptare në planet e veta synon
përfshirjen e të gjithë institucioneve financiare
jo-banka që e gjejnë veten në aktivitetin,
prioritetet dhe misionin e saj.
Institucionet anëtare të Shoqatës Mikrofinanca
Shqiptare nuk e ndalën për asnjë moment
kreditimin e ekonomisë, madje pati një kërkesë

në rritje për kreditë nga individët. Veprimtaria
mikrofinanciare gjatë vitit 2021 konsiderohet me
progres të kënaqshëm, indikatorë financiarë të
qëndrueshëm dhe një administrim të kënaqshëm
të burimeve në dispozicion. Anëtarët e Shoqatës
në mënyrë të integuar kanë kanë një total bilanci
prej rreth 47 miliardë lekë dhe një portofol kredie
prej rreth 35 miliardë lekë, me një rritje prej 12%
dhe 14% përkatësisht.
Kredia e re e vendosur në dispozicion të
individëve, biznesit të vogël dhe fermerëve u
zgjerua me 91% në vëllim dhe me 48% në numër
kredish krahasuar me vitin 2020, i cili ishte një vit
pandemie. Në vëllimin e kredisë së re individët
zunë peshën prej 52%, mikrobizneset 37% dhe
fermerët 10%. Vlen të përmendet fakti që 85% e
financimit të akorduar për bujqësinë gjatë vitit
2021 pati si burim mikrofinancën.

Grafik 4 – Vëllimi i kredisë së gjatë viteve 2018 – 2021
dhe ndarja sipas sektorëve të ekonomisë (shifrat në milionë Lekë)

29,374
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Kredi për biznesin

Kredi të tjera

Burimi: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare
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Kreditë e akorduara në numër në total për vitin
2021 ishin 260,979, nga të cilat aktive në fund
të dhjetor 2021 ishin 156,992. Ndërkohë, e
parë në kredi të dhëna sipas segmenteve të
tregut, kryesojnë kreditë akorduar për individët,
të cilat zënë rreth 91% të numrit të përgjithshëm

të kredive të dhëna gjatë vitit 2021.
Pas tyre renditen përkatësisht kreditë për bizneset e
vogla dhe ato për bujqësinë, të cilat zënë përkatësisht
6.1% dhe 2.3% ndërkohë që rreth 0.6% e numrit të
kredive të dhëna janë akorduar në kategori të tjera.

Grafik 5 – Kreditë e dhëna dhe kreditë aktive në numër për anëtarët e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare,
dhjetor 2021
260,979
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2020
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Kredi aktive

Kredi të dhëna

Burimi: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare

Grafik 6 – Kreditë e dhëna në numër sipas tipoligjisë së klientit, 2021
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Burimi: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare

Përsa i takon cilësisë së portofolit të kredisë, sipas
shifrave të raportuara nga anëtarët, gjatë vitit
2021 u reflektua një ulje e portofoleve në vonesë
prej më shumë se 30 ditësh, indikator që qëndroi
në vlerën e 11.00% për fundin e vitit 2021
kundrejt shifrës prej 13.23% për fundin e vitit
2020 (shifrat u referohen vetëm anëtarëve të
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Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare).
Institucionet anëtare kanë marrë masat përkatëse
duke rritur nivelin e provigjonimit për kreditë me
probleme, kryesisht të financuara nga kapitali i
vet dhe kontributet e aksionerëve në formën e
injektimeve të reja.

Struktura e financimit të institucioneve anëtare të
Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare ndryshoi
ndjeshëm gjatë vitit 2020, në favor të kapitalizimit më të lartë kundrejt financimeve dhe donacioneve, si edhe depozitave të SHKK-ve.
Aktualisht gjatë vitit 2021 sektori paraqitet i
mirëkapitalizuar dhe në gjëndje të përballojë
edhe humbjet e përllogaritura sipas skenarëve
konservativë, neutralë dhe optimistë të menaxhimit të rrezikut të kredisë. Këtë e dëshmojnë
edhe indikatorët financiarë në vijimësi, ku shumi-

ca e institucioneve janë në përputhje me standartet rregullatore të aplikuara në normalitet.
Kemi një rritje të lehtë në nivelin e të kapitalit të
aksionerëve për vitin 2021, ndërkohë që rritja në
totalin e detyrimeve është realizuar në masën
35.6% për të mbështetur veprimtarinë kredituese.
Gjithashtu rritja e aktiveve në masën 11.8 %
dëshmon ecurinë pozitive të portofolit të kredive
si edhe investimet e kryera nga institucionet
anëtare për të rritur standartin e cilësisë së shërbimit të klientëve dhe mbështetur digjitalizimin.

Grafik 7 - Totali i aktiveve të institucioneve anëtare të Shoqatës,
Grafik 8 – Struktura e kapitalit dhe detyrimeve për anëtarët e Shoqatës (shifrat në milionë Lekë)
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Burimi: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare

Portofoli i kredisë për anëtarët e Shoqatës
paraqitet me një rritje prej 14%, duke kapur
totalin e 34.8 miliardë lekëve kundrejt 30.4
miliardë gjatë vitit 2020. Pavarësisht vëllimit të
lartë të disbursimeve, sidomos në sektorin e

individëve, kreditë e akorduara në këtë segment
janë dhënë kryesisht për afate të shkurtra (më pak
se një vit) dhe shumë të shkurtra (më pak se 30
ditë), të cilat janë ripaguar para fundit të vitit.

Grafik 9 – Teprica gjendje e kredisë, dhjetor 2021 (shifrat në milionë Lekë)
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Burimi: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare
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2.4. Rezultati Financiar
Gjatë vitit 2021, IFJB-të aktive në tregun shqiptar
kanë gjeneruar një rezultat pozitiv prej 3.66 mld
lekë, ndërkohë që Shoqëritë e Kursim Kreditit
kanë gjeneruar të njëjtin rezultat prej 200.5
milionë Lekë. Anëtarët e Shoqatës Mikrofinanca

Shqiptare, kanë një rezultat pozitiv të integruar
prej 1.6 miliardë Lekë, i cili ka siguruar një kthim
në totalin e aktivit prej 3% dhe kthim në kapital
prej rreth 17%.

2.5. Veprimtaria E Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare Dhe Prioritetet Strategjike
Shoqata Mikrofinanca Shqiptare operon në kontekstin specifik ekonomik me objektivin përfundimtar
për t’i shërbyer zhvillimit ekonomik të ardhshëm të
vendit, dhe në veçanti për të nxitur krijimin e
vendeve të punës dhe përfshirjen financiare të
individëve të vetëpunësuar, fermerëve, sipërmarrësve të vegjël dhe NVM-ve, përmes forcimit të
sektorit të mikrofinancave dhe institucioneve që
veprojnë në të .
Veprimtaria e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare
është pjesë e një përpjekje kolektive dhe të përbashkët midis Institucioneve të saj anëtare, për të rritur
vizibilitetin institucional në ndikimin që ka mikrofinanca në ekonominë kombëtare. Shoqata Mikrofinanca Shqiptare ka një rol të ngjashëm në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe mbikëqyrës që rregullon
veprimtarinë e mikrofinancës në Shqipëri, duke
promovuar praktikat më të mira, duke ndarë njohuritë dhe duke prezantuar instrumente të reja financiare midis anëtarëve të saj dhe publikut të gjerë.
Mbështet konsolidimin teknik dhe institucional të
anëtarëve të saj, duke shkëmbyer praktikat më të
mira dhe duke identifikuar trendet financiare dhe
ekonomike
Viti 2021 ka qenë një vit me angazhime të rëndësishme nga ana e shoqatës dhe anëtarëve të saj.
Gjate vitit 2021, fokusi i veprimtarive të Shoqates
ishte në mbështetjen e institucioneve dhe tregjeve të
shërbyera nga ata për t’u rimëkëmbur, dhe për të
arritur nivelin e veprimtarisë të periudhës para
pandemisë. Një pjesë e mirë e përpjekjeve u
fokusuan gjithashtu edhe në përmirësimin e
sistemeve, proçeseve dhe proçedurave për të
përballuar kriza të mundshme, siç ishte ajo e
pandemisë COVID-19. Grupet e punës të ngritura
për të diskutuar në lidhje me përmirësimin e këtyre
elementeve kanë dhënë një kontribut të çmueshëm
në rikonceptimin e disa nga proçeseve për të
lehtësuar aksesin në financa të klientëve.
Disa nga veprimtaritë e kryera i listojmë më
poshtë:
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1. Mbledhje e Grupit të Punës: Mësime të nxjerra
nga një vit pandemie, reflektime
2.Seria e trajnimeve: “Hartimet e Planeve të Vijimësisë së Biznesit”
3.Uebinar: Roli i Mikrofinancës për të zbutur
rrezikun e largimit të kapitalit njerëzor
4.Tryezë diskutimi virtuale në lidhje me mundësitë
që duhet të eksplorohen me qëllim dizenjimin e
instrumentave financiare në mbështetje të sektorit
të mikrofinancës në situata emergjence.
5.Tryezë diskutimi për Ballkanin dhe Europën
Lindore, e cila u mbajt në datën 14 shtator 2021
si sesioni hapës i Konferencës Vjetore të 23-të të
Qendrës për Mikrofinancën (Microfinance Centre
(MFC) – “Social Finance Vibe 2021: Pandemic
Reboot”
6.Tryezë diskutimi virtuale me temë: “Produktet dhe
Shërbimet Inovative në Mikrofinancë”, ku u
trajtua tema e ofrimit të produkteve të sigurimeve
në bujqësi dhe sfidat e prezantimit të tyre në
tregun shqiptar.
7.Forumi me teme: “Mbajmë derën hapur për sipërmarrësit shqiptarë".
8. Tryezë diskutimi në lidhje me veprimtarinë e
mikrofinancës dhe sinergjitë me tregjet e kapitalit.
9. Mbledhje e grupit të punës: Mikrofinanca dhe
Pagesat – a po i shfrytëzojmë të gjitha sinergjitë
që ofron bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve
të pagesave dhe parasë elektronike?
Të gjitha këto veprimtari janë kryer në kuader të
arritjes së objektivave të shoqatës, por edhe për
të rritur imazhin e industrisë në vend, në sytë e
politikëbërjes, institucioneve mbështetëse dhe
tregut të synuar. Nje punë shumë e mirë është
bërë për të vendosur dhe mbajtur marrëdhënie të
konsoliduara me rregullatorët, dhe për të lobuar
në drejtim të mbështetjes së institucioneve të
mikrofinancës me vendimmarje cilësore nga ana
e tyre, në të mirë të ecurisë së injektimit të likuiditetit në ekonomi, për shtresat më në nevojë.
Tashmë kemi hyrë në një fazë të re zhvillimi përsa
i përket transformimit digjital dhe shërbimeve
online dhe mikrofinanca shqiptare e shoqëruar

nga misioni i saj social vazhdon të punojë për
edukimin e klientëve për rritjen e njohurive financiare digjitale duke qenë pararojë e ndryshimeve
dhe duke ofruar financim të përgjegjshëm dhe
shërbim gjithëpërfshirës.
PËRDITËSIM: Shoqata Mikrofinanca Shqiptare
(AMA), në mbledhjen e rradhës së Asamblesë së
Anëtarëve, e cila u organizua në kanale virtuale
në datën 10 janar 2022, miratoi strategjinë e
veprimtarisë për vitin në vijim dhe zgjodhi Presidencën për periudhën e ardhshme dy-vjeçare.
Në përputhje me objektivat strategjike dhe
fokusin e veprimtarisë së Shoqatës, gjatë këtij viti
përpjekjet do të përqëndrohen në këto drejtime:
rritja e ndikimit social të veprimtarisë së mikrofinancës në shoqërinë shqiptare nëpërmjet fuqizim-

it të shtresave në nevojë dhe gjithëpërfshirjes
sociale, rritja e ndikimit në politikëbërje dhe
pjesëmarrja aktive në tryezat e diskutimit me
fokus politikat e zhvillimit ekonomik, sidomos për
fermerët, mikrondërmarrjet dhe biznesin e vogël,
si edhe promovimi i veprimtarisë së mikrofinancës dhe mbështetja e anëtarëve si ofrues të
saj.
Një vend të veçantë gjatë këtij viti pritet të zënë
veprimtaritë me bazë edukimin financiar, në
kuadër të Strategjisë Kombëtare për Edukimin
Financiar dhe në bashkëpunim me aktorë të tjerë
të tregut, për të siguruar jo vetëm një nivel të
përmirësuar të edukimit financiar, por një
gjithëpërfshirje të popullatës dhe shtresave të saj
në ofertën me shërbime dhe produkte financiare.
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VEPRIMTARIA E ANËTARËVE TË
SHOQATËS MIKROFINANCA SHQIPTARE
GJATË VITIT 2021

CRIMSON FINANCE FUND

3.1. Agro & Social Fund shpk
Pavarësisht kushteve të vështira, nën të cilat iu
desh të zhvillonte aktivitetin e tij, Agro & Social
Fund vijoi funksionin në zbatim të misionit dhe
objektivave të përcaktuara.
Pasojat e pandemisë vazhduan të ishin prezente,
kryesisht me intensitet më të lartë gjatë gjysmës së
parë të vitit, por që patën shtrirje edhe në pjesën
e mbetur. Konteksti në të cilën u desh të punonim,
pati vështirësi të mbartuara e të shtuara si pasojë
e një pandemie që zgjati me shumë seç pritej.
Pavarësisht të gjithave, viti 2021 ishte një vit i
suksesshëm për Agro & Social Fund, ku arritëm
për herë të parë të lidhnim marrëveshje me një
partner ndërkombëtar dhe gjithashtu finalizuam
dy marrëveshje të tjera me banka të nivelit të
dytë. Viti 2021 rezultoi të ishte një vit i
suksesshëm për Agro & Social Fund, ku arritëm të
siguronim rezultatin më të kënaqshëm financiar
në historikun e veprimtarisë së deritanishme.
• Administruam një portofol prej rreth 877 mln lekë.
Në shifra kumulative përgjatë këtyre viteve ju
është shërbyer rreth 28,717 klientëve, duke
disbursuar rreth 5.5 mld Lekë.
• Në mbyllje të vitit 2021, 62% e klientëve i
përkisnin zonave rurale dhe 50% kliente femra.

• Një staf prej 81 punonjësish ishte në shërbim të
3,128 klientësh
• Në 5 vite ASF, zgjerimi i zonave që instiucioni
ynë mbulon me shërbime ka ardhur në rritje, nga
6 zyra në vitin 2017, mbyllja e vititi 2021 na
gjeti me 12 zyra.
• Gjatë vitit 2021, Agro & Social Fund në përmbajtje të planit të zgjerimit, hapi Degën Rajonale
Durrës, duke shtrirë kështu shërbimet dhe aktivitetin tonë edhe në këtë qytet.
• Viti 2021 pati në fokus zgjerimin e partneriteteve
me ortakë kombëtar e ndërkombëtar, dhe u arrit
finalizimi i disa marrëveshjeve, ndër të cilat ishte
dhe ajo me Frankfurt School Finance.
• Agro & Social Fund përmbylli me sukses proçesin
18 mujor të vlerësimit të praktikave institucionale,
due diligence, për “Code of Good Conduct”. Prej
Mars 2021 “posedojmë” Çertifikatën për
përputhje me Kodin e Sjelljes Mirë, në nivelin e
përputhshmërisë 93%. Falë këtij çertifikimi, që
promovon standartet e larta në mikrofinancë,
ASF ka adaptuar praktika të përgjegjshme dhe
etike me një orientim të qartë përkundrejt zhvillimit të qëndrueshëm.

3.1.1 Indikatorët financiarë, aktivet, portofoli i kredisë në vëllim
dhe numër, rezultati financiar
• Rritja e volumit të kredive Aktive në Numër me
340 klientë dhe 109 milion në Vlerë, respektivisht
me 12,2% dhe 14,2%, për vitin 2021, ndërsa si
periudhë 5-vjecare, kreditë aktive janë rritur me
88% në numër dhe 172% në vlerë.
• Rritja e volumit të Disbursimit në Numër 320
klientë dhe 131 milion në Vlerë respektivisht me

17,7% dhe 23,3%, për vitin 2021.
• Rritja e volumit Kumulativ në Numër me 2133
klientë dhe me 695 milion në Vlerë respektivisht
8% dhe 14%, për vitin 2021, ndërsa si periudhë
5-vjecare, ato janë rritur me 36% në numër dhe
73% në vlerë.
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3.2.2. Objektivat sociale dhe arritjet në këtë drejtim
Pavarësisht vështirësive dhe kushteve nën të cilat
u desh të punonim, stafi i Agro & Social Fund,
tregoi angazhim maksimal përgjatë gjithë vitit,
për përmbushjen e detyrave që vijnë si rrjedhojë

e misionit dhe e objektivave kryesore të
institucionit, ndër të cilat janë dhe objektivat sa
i takon performancës sociale.

Treguesit dhe arritjet kryesore për vitin 2021:
-

51% huamarrëse femra të disbursuara
62% klientë rural të disbursuar
300 biznese të reja të krijuara
180 klientë vulnerabël nga grupet e margjinalizuara
4,950 fëmijeve u është impaktuar jetesa.
3,900 vende pune të ruajtura

3.2.3 Prioritetet strategjike dhe objektivat për 2022
Për hartimin e strategjisë për vitin 2022
Agro&Social Fund ka realizuar një kërkim të
kujdesshëm, duke vlerësuar situatën aktuale dhe
zhvillimet e pritshme në ekonominë shqiptare

dhe duke mbajtur në fokus objektivat afatshkutra, afatmesme dhe afatgjata të Institucionit
dhe ndërveprimet me të gjithe aktorët.

Objektivi Strategjik: Agro&Social Fund do të jetë i fokusuar në dhënien e kredive
mikro dhe të vogla për bizneset apo të vetpunësuarit, si dhe kreditimin për qëllime
të tjera në përputhje me misionin e organizatës, duke ruajtur statusin si “Institucion
Financiar i Mikrokredisë “.
Agro&Social Fund gjithashtu do vazhdojë të synojë kontributin e shtuar në rritjen
ekonomike, reduktimin e varfërisë së vendit apo përmirësimin e cilësisë së jetës të
familjeve bujqësore, komuniteteve në nevojë në zonat rurale apo gjysmë-urbane
nëpërmjet ofrimit të kredive të përshtatura sipas nevojave të tregut të synuar.
ASF do të jetë totalisht e angazhuar dhe fokusuar për sa më sipër, për më tepër
sepse beson fort se përfshirja në financë, e cila në çdo rast përkthehet në përmirësimin e cilësisë së jetës së individëve kredimarrës, njëkohshëm rrit shanset e përmirësimit të jetës së një zinxhiri individësh; familjarë të tyre apo me gjerë - komunitete;

Agro & Social Fund përgjatë veprimtarisë së saj do të ketë në fokus elementë të
rëndësishëm që lidhen me:
• Zgjerimin dhe rritjen e afërsisë e shërbimeve për klientelën e synuar, sipas strategjisë së zgjerimit;
• Studimin e tregut dhe nevojave të klientelës së synuar në vazhdimësi dhe shqyrtimin e mundësive
për diversifikimin e mëtejshëm të produkteve të ofruara apo përshtatjen e tyre në përputhje me
kontekstin ( pandemia Covid-19, pasojat aktuale dhe të pritshme);
• Rritjen e treguesit të vetëmbajtjes financiare e me të njëjtin përkushtim ruajtjen dhe thellimin e
dimensionit social.
• ASF beson fort se vetëm një institucion i qëndrueshëm financiarisht ka mundësine e ruajtjes,
zhvillimit dhe përmbushjes së misionit social;
• Politikat e punësimit dhe adresimit të problematikave në menaxhimin e burimeve njerëzore, që
lidhen me përmirësimin e treguesit të turnover-it dhe elementët e lidhur me të;
• Rritjen e përfshirjes financiare të grupeve të përjashtuara nga shërbimet financiare;
• Të qenit aktorë dhe kontribues në rritjen e edukimit financiar të grupeve të synuara
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3.2. Agrokredit sh.a.
Agrokredit sh.a. është një shoqëri me pronësi
shtetërore, fillesat e së cilës datojnë në vitin 1999,
kur nga një departament i FZHSH (Fondi Zhvillimit
Shqiptar) u krijua si një OJF (Organizatë Jo Fitim
Prurëse) nga qeveria shqiptare me emrin “Fondi
Financimit të Zonave Malore – FFZM”.
Në vitin 2002, FFZM u liçensua nga Banka e
Shqipërisë si Institucion Financiar jo Bankë, pronë
e qeverisë shqiptare dhe më pas në vitin 2009 u
shndërrua në shoqëri aksionere me emrin “Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit – FAFDC.”
Në vitin 2019 shoqëria ndryshoi emrin në
Agrokredit sh.a. për t’ju përshtatur më mirë
prioriteteve të qeverisë për zhvillimin rural, liçensës
së Bankës së Shqipërisë dhe target grupit të synuar.

Misioni i Agrokredit është “Të sigurojë produkte,
mbështetje dhe ekspertizë financiare e më gjerë,
direkt apo nëpërmjet partnerëve të vet për sipërmarrjet, familjet dhe komunitetet në zonat rurale,
sub urbane dhe turistike, duke ju mundësuar atyre
rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme të të ardhurave dhe mirëqënies.”
Qëllimi i krijimit të këtij institucioni ishte t’i
mundësoje popullsisë dhe sipërmarrjeve në zonat
rurale dhe ato malore akses në fonde dhe
financime.
Shoqëria ka përmbushur gjatë jetës së saj si
misionin social edhe atë financiar, me një histori
vetëmjaftueshmërie financiare efektive për një
nivel të pranueshëm rreziku.

Agrokredit sh.a. në fund të vitit 2021, zotëron një portofol kredie në shumën 692,533,439.78
lekë nga 578,389,056.18 lekë në fillim të vitit, pra 20% rritje ose në vlerë absolute teprica e kredisë
është rritur me 114,144,382 lekë krahasuar me një vit më pare. Nga këto 444,779,757.78 lekë
janë kredi (SME), për biznese të vogla dhe të mesme dhe 247,753,682 lekë janë kredi Individuale.
Numri klientëve aktivë në fund të Vitit 2021 është 2,484 dhe kredia mesatare aktive është rreth
278,798 lekë.
Portofoli i huave të Agrokredit sh.a. është i shpërndarë në të gjithë territorin e vendit, duke i dhënë
përparësi financimit të bizneseve në zonat malore e rurale (91.5 % e portofolit) dhe më pak në zonat
urbane (8.5 %).
Nga pikëpamja strukturore përsa i përket madhësisë së huasë, Agrokredit sh.a. është e orientuar
drejt financimit të bizneseve të vogla, ku shihet që
peshën më të madhe të kredive aktive e zënë
huatë më vlera 200-500 mijë lëkë, të cilat përbejnë 46% të vlerës së portofolit. Më pas vijnë huatë
me vlerë 500 mijë – 1 milion lekë, të cilat përbëjnë
25% të vlerës së portofolt aktiv.
Përmirësimet dhe ndryshimet e bëra në Kartën e
Produkteve në mesin e vitit 2020 kanë bërë që
gjatë vitit 2021 të shtohet në mënyrë të ndjeshme
numri i disbursimeve dhe shuma e disbursuar,
krahasuar me një vit më parë; kemi rritje të numrit

të kredive të disbursuara me 42% dhe rritje të
vlerës së disbursimeve me 63%.
Vëmendje të veçantë i është kushtuar cilësisë së
kredidhënies, duke kredituar biznese dhe individë
që garantojnë kthimin e huasë dhe krijojnë më pak
rrezik për institucionin. Vlen për tu theksuar fakti që
97.60 % e kredive të disbursuara gjatë vitit kanë
likujduar përgjithësisht rregullisht këstet e kredisë
dhe janë në klasat standarte dhe në ndjekje.
Në përputhje me misonin e Agrokredit sh.a.
disbursimet janë orientuar kryesisht në financimin
e aktiviteteve bujqësore e blegtorale dhe të investiPAGE 15

meve që janë në funksion të prodhimit bujqësor e
blegtoral.
Treguesit e aktivitetit kreditues të Agrokredit sh.a.
analizohen vazhdimisht në Zyrën Qëndrore, duke
përcaktuar objektiva konkrete mujore për të gjithë
oficerët e kreditit në degë, për treguesit sasiorë e
cilësorë të portofolit të huave dhe mbi bazën e
realizimit të këtyre objektivave bëhet edhe vlerësimi i performancës të secilit oficer kredie dhe gjithë
strukturave mbështetëse.
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Gjatë vitit 2021, Agrokredit Sh.a. ka treguar një
performancë të mirë në ecurinë e drejtimit statutor
të veprimtarive të veta dhe ka pasur përmirësime të
dukshme në mbarëvajtjen e administrimit të
fondeve dhe të kapaciteteve të burimeve
njerëzore.
Shoqëria kryen veprimtarinë në 90% të territorit të
vendit me 30 zyra dhe mbi 100 punonjës.

CRIMSON FINANCE FUND

3.3. Crimson Finance Fund Albania (CFFA)
Crimson Finance Fund Albania (CFFA) është një
institucion financiar me një mision social për të
rritur aksesin në financë për ndërmarrjet mikro
dhe të vogla, start-upet dhe aktivitetet që
gjenerojnë vende të reja pune. CFFA kërkon të
mbështesë këto grupe ndërmarrjesh me
financime dhe këshillim financiar duke i
ndihmuar të dalin nga rrethi vicioz i të qëndruarit “të vegjël”. Me një gamë të gjerë produktesh si kredi me këste, qira financiare (leasing),
linje kredie dhe faktoring, CFFA synon të mbulojë nevojat e këtyre ndermarrjeve në investime,
kapital qarkullues, apo shtim dhe përmirësim të
aseteve fikse.
Crimson Finance Fund Albania financon sektorin
e manifakturës tre herë më shumë se mesatarja e
tregut financiar në proporcion me portofolin e
saj, si edhe i dedikon rreth 25% te disbursimeve
të saj start-upeve, duke u bere kështu një promotor dhe një derë e hapur për këto të fundit, të
cilët përfitojnë një perveç financimit edhe një
konsulencë të personalizuar falas në lidhje me
planin e tyre të biznesit dhe projeksionet financiare.
Pavaresisht pasojave të COVID-19 në
ekonominë shqiptare, të cilat vazhduan impaktin
e tyre sidomos në segmentin e ndërmarrjeve
mikro dhe të vogla, përgjatë vitit 2021, si pak
institucione financiare në vend, Crimson Finance
Fund Albania arriti të shënojë një rritje të portofolit të saj të financimeve me 39% krahasuar me
vitin 2020, dhe 76% krahasuar me vitin 2019.
Gjithashtu, CFFA ka arritur të ulë normën e
kredive me probleme për të tretin vit rradhazi
duke rënë nën vlerën 6%.
Zhvillime të rëndësishme kanë qenë për ne edhe

përmirësimit tona strukturore si implementimi i
një MIS-i te ri, plotësisht të personalizuar dhe
përshtatur për aktivitetin tonë dhe kombinimin e
produkteve tona financiare. Ky investim na ka
ndihmuar të rrisim efiçencën tonë, të ulim riskun
operacional, të rrisim cilësinë e informacionit si
edhe të hedhim hapa drejt një investimi afatgjatë në teknologji. Me ndihmen e konsulentëve
të jashtem, CFFA ka riparë, përmirësuar dhe
përditësuar të gjitha proçeset, proçedurat dhe
manualet e saj të brendshme ne perputhje me
standartet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
Përgjate vitit 2021, CFFA ka hedhur hapa
përpara drejt konsolidimit të burimeve të saj
financiare, duke arritur të perfitojë fonde të reja
për të mbështetur aktivitetin dhe misionin e saj,
të barazvlefshme me 50% të kapitalit të nënshkruar. CFFA ka ftuar gjithashtu një ortak të ri me
reputacion të lartë në strukturën e saj te kapitalit, Helenos. Helenos është fondi i parë privat i
fokusuar ne financën inkluzive në Europë, dhe i
mbështetur financiarisht nga Komisioni Europian
dhe Banka Europiane e Investimeve.
Përgjatë vitit 2022, CFFA do të synojë të ruaje
ritmin e lartë të rritjes së portofolit të tij, si edhe
do të kërkojë të ulë më tej normën e kredive me
probleme. CFFA do të vazhdojë të jetë një
mbeshtetës i padiskutueshëm i ndërmarrjeve
mikro dhe të vogla dhe start-upeve, duke kërkuar
të pozicionohet qartësisht në treg në mbeshtetje
të hapave të tyre drejt zhvillimit. Përgjatë vitit
2022, CFFA synon të zgjerojë numrin e
institucioneve financiare partnere vendase dhe
të huaja me të cilat bashkëpunon, dhe të rrise
volumin e fondeve për të mbështetur aktivitetin e
saj kredidhënës.
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3.4. FedInvest SHKK
FED invest, në vitin që lamë pas, ka orientuar
punën e tij për ti shërbyer në vazhdimësi bazës
së anëtarësisë pavarësisht krizës në treg prej
pandemisë Covid-19 apo presioneve të tjera
makroekonomike. Aktiviteti institucional dhe
bazat e institucionit vazhduan të kenë luhatje
pozitive me fokus maksimal në planin e biznesit
të miratuar dhe në objektivat strategjike për
vitin e shkuar.
Aktiviteti në tëëesi është rritur brenda
pritshmërive duke sheshuar shqetësime të
menaxhimit për efektet negative që mund të
kishte periudha pandemike. Ndonëse këto
presione vazhdojnë, në tërësi aktiviteti qëndron
mbi baza solide në sajë të vizionit menaxherial

dhe besnikerisë së anëtarëve në shërbimet tona.
Krahas performancës së kenaqshme financiare,
viti 2021 shënoi një sërë arritjesh. Në FED
invest lançuam qendrën ABA dhe platformën
abaonline.al për të ofruar shërbime jofinanciare dhe konsulence për anëtarët tanë. Suksesi i
ABA-se u pasua nga lançimi i shërbimeve të
e-banking në FED online përmes Oracle Banking Digital Experience, si dhe shërbimeve të
pagesave utilitare të shtrira në të gjithë rrjetin e
degëve nën markeë FED invest. Ndërgjegjësimi
financiar dhe aksesi në zonat rurale u zgjeruan
më tej me implementimin e projektit të dritares
dixhitale në degët tona më strategjike.

FED invest në fund të 2021 rendit në indikatorët e tij:
81,170 anëtarë ;
61 degë dhe 283 punonjës;
Përfshirja e grave:
o 36% e anëtarëve;
o 57% e të punësuarve;
o 70% e drejtuesve të lartë;
•
Shkalla e kënaqësisë së punonjësve sipas raportit më të fundit të vlerësimit 89.9%
•
Totali i aktiveve 7 miliardë lekë me një rritje prej 6% për vitin
•
Depozitat e anëtarëve prej 4.73 miliardë lekë me një normë rritjeje prej 7% për vitin
•
Portofoli i kredisë prej 4.8 miliardë lekësh me një rritje prej 10% për vitin
•
Mjaftueshmëria e Kapitalit – 22.6%
•
•
•

FED invest mbetet besnike ndaj misionit të saj për të
ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare dhe jofinanciare, veçanërisht për
popullatën që jeton në zonat rurale, me qëllim
rritjen e përfshirjes financiare, uljen e varfërise dhe
rritjen e mirëqënies. Ne e zhvillojmë aktivitetin tonë
në lidhje të ngushtë me komunitetin duke u ofruar
anëtarëve tanë sherbime financiare cilësore, të
shpejta dhe transparente, si dhe konsulencë dhe
këshilla jofinanciare. Ne qëndrojme pranë
anëtareve tanë duke përdorur teknologjinë më të
fundit moderne bankare.
Ndër prioritetet strategjike dhe objektivat për 2022

rendisim prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të
reja të kreditimit, depozitave dhe pagesave; zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të shërbimit të pagesave,
rritjen e portofolit të kredisë për SME dhe krijimin e
modeleve për financimin e zinxhirit të vlerës.
FED invest ka treguar se është nje institucion
dinamik, i afte për t'u përshtatur dhe reaguar shpejt
ndaj rrethanave, dhe mbi të gjitha në kapacitetin e
plotë për të përqafuar një mjedis kompleks dhe të
paparashikueshëm duke vendosur klientin në
qendër. Fundi i vitit 2021 nxiti më tej krijimin e një
profili institucional plotësisht të pajisur për të hyrë në
jubileun e tij të 30-të.
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3.5. BESA Fund
Viti 2021 rezultoi një vit me vështirësi si pasojë e
situatës së krijuar nga pandemia Covid-19. Me
gjithë sfidat dhe vështirësitë e shumta, ky vit rezultoi një vit pozitiv.
Falë rimëkëmbjes me ritme të kënaqshme të ekonomisë në tërësi, përmirësimit të bilanceve financiare të sektorit privat, rritjes së nivelit të punësimit
dhe normalizimit të aktivitetit të ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme, edhe aktiviteti kreditues i
Fondit Besa u zhvillua sipas pritshmërive. Sigurisht, Fondi Besa është i kënaqur që është një ndër
aktorët e këtij progresi në këto situata të papreçedente. Nëpërmjet produkteve dhe instrumenteve
të ndryshme, ne kemi suportuar zhvillimin e sipërmarrjeve te vogla dhe të mesme në Shqipëri.
Fondi Besa jo vetëm ka kontribuar në dhënien e
kredive për biznesin e vogël, por ka një kontribut
të konsiderueshëm edhe në edukimin e klientëve
rreth mbështetjes financiare, kredive, si t'i drejtohen një institucioni financiar dhe si të përdorin
kreditë për përmirësimin e biznesit apo jetës së
tyre dhe të familjes.
Fondi Besa, për të arritur objektivat në kuadër të
përmbushjes së misionit të tij, vazhdoi aktivitetin
duke ndërtuar strategjitë e duhura për t’ju përgjigjur situatës dhe për të qenë krah klientëve të tij
ashtu siç ka bërë gjatë këtyre 27 viteve.
Në ndërtimin e strategjisë së zhvillimit ne u
bazuam në rezultatet e arritura, në ndikimin e
faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm në aktivitetin e institucionit, në analizën e mjedisit ekonomik
dhe situatën makroekonomike në të cilën operon
institucioni. Njohja, analiza dhe vlerësimi i
realitetit ekonomik është e domosdoshme për të
orientuar masat dhe veprimet menaxheriale në të
gjithë zinxhirin vendimmarrës, për të parashikuar
tendencat e zhvillimit, zgjerimin e gamës së
produkteve, për të parashikuar riskun dhe për të
parandaluar përkeqësimin e situatës në raste të
veçanta. Ky realitet ekonomik, me gjithë ndikimet
dhe pasojat e tij, na shërben si një tregues që
duhet të konsiderohet dhe të vlerësohet në vijimësi.

Strategjia e kësaj faze u fokusua në dy shtylla: (i)
vazhdimin e aktivitetit duke u përpjekur për të
ruajtur klientelën dhe lehtësuar aksesin në kredi
dhe (ii) përmirësimin e shërbimeve për klientët,
duke qenë sa më pranë tyre si me zyra ashtu
edhe produkte të reja të përshtatura sipas nevojave të tyre specifike.
Rigjallërimit të kërkesës për kredi, Fondi Besa ju
përgjigj në mënyrë aktive duke rishikuar kushtet e
kreditimit, çka rezultoi me një rritje prej 6.9% të
volumit të disbursimeve krahasuar me një vit më
parë. Bizneset i kanë përdorur këto kredi për
investime apo likuiditet kryesisht në aktivitete të
shërbimeve, tregti apo edhe në bujqësi.
Ajo që duhet theksuar është se cilësia e kredisë
edhe gjatë këtij viti u arrit të mbahej nën nivelet e
parashikuara. Fondi Besa ka rritur përpjekjet për
menaxhimin e cilësisë së portofolit si nëpërmjet
kujdesit të shtuar të analizave financiare të kërkesave për kredi, forcimit të kushteve të kolateralit
ashtu edhe ndjekjes së kredive me probleme dhe
kthimit të tyre nëpërmjet politikave nxitëse të
institucionit.
Gjatë vitit 2021, Fondi Besa rezulton me 27,410
klientë aktivë dhe portofol kredie rreth 13.7
miliardë lekë. Ndërtimi i një klientele besnike ka
qenë një ndër prioritetet tona dhe aktualisht niveli
i ruajtjes së klientelës shkon në nivelin mbi 60%.
Rreth 13,960 kredi të dhëna gjatë vitit 2021 dhe
rritja e portofolit të kredisë me 1.22 %, duke
arritur në mbi 13.7 miliardë lekë, janë tregues të
qartë të përpjekjeve për t’i shërbyer një numri
gjithnjë e më të madh klientësh, duke plotësuar
nevojat e segmentit tonë të tregut për financim.
Në fund të vitit 2021, totali i aseteve të Fondit
Besa rezulton në 20.77miliardë lekë, ndërsa
totali i kapitalit rezulton 4.12 miliardë lekë.
Për sa i përket treguesve të profitabilitetit, në fund
të vitit 2021, Fondi Besa krijoi një Kthim në Asete
prej 2.38% ndërsa Kthimi në Kapital 12.00%

PAGE 21

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të Fondit Besa
në fund të vitit ishte 19.87%. (sipas BOA 27.82%)

një force pune të kualifikuar dhe të aftë për t’ju
përgjigjur të gjitha sfidave.

Paralelisht me zgjerimin e aktivitetit, Fondi Besa
ka rritur përpjekjet për trajnimin e stafit dhe për
rritjen e kapacitetit të tyre, duke synuar krijimin e

Gjatë vitit 2021, Fondi BESA vazhdon të jetë
pronar 100% i aksioneve të Institucionit Mikrofinanciar “Social and Agro Fund”.

Tregues
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Dhjetor 2021 (Lekë)

Kredi Aktive

27,410

Portofol Kredie

13,679,765,217

Disbursime numër/vit

13,960

Disbursime vlere/ vit

7,498,309,514

Numri kumulativ i kredive

255,397

Shuma kumulative e disbursuar

96,829,194,656

3.6. IuteCredit Albania
IuteCredit Albania, liçencuar nga Banka
Qëndrore e Shqipërisë me liçencën Nr. 32, datë
31.03.2015 si Institucion Financiar Jo-Bankar i
Mikrokredisë filloi veprimtarinë e saj duke ofruar
kredi konsumatore në Prill 2015. Misioni i
luteCredit Albania sh.a. është të krijojë një përvojë të jashtëzakonshme në financat personale,
duke tejkaluar pritshmëritë e klientëve. Qëllimi
është
përmirësimi i
standartit të jetës të
gjithësecilit, duke iu dhënë mundësinë të përdorin
teknologji moderne dhe qasje në ekonominë
digjitale. IuteCredit Albania ndihmon të gjithe
klientët me produktet e kredisë, të cilat janë kredi
konsumatore pa garanci, me maturitet nga 1 deri
në 48 muaj. Shoqëria është pjesë e Grupit
IuteCredit Europe AS me qendër në Estoni, e cila
është e listuar në bursën e Frankfurtit, dhe që
është aksioneri 100% i kapitalit të IuteCredit
Albania.
2021 ishte viti i rritjes që pasqyron gjithashtu
evolucionin e luteCredit Albania në zgjidhje
plotësisht të digjitalizuara për klientët, për praktika më të qëndrueshme të kreditimit, për shuma
më të medha kredie në periudha më të gjata dhe
me norma interesi më të ulëta. Gjatë vitit 2021
përqindja mesatare vjetore (APR) e kredive të
disbursuara është ulur në 59% ndërsa tendenca
në 2022 është të ulet deri në 50% .
Viti 2021 ka shënuar përmirësime në shumë
tregues financiarë në krahasim me një vit më
parë.
Totali i aktiveve të shoqërise ne 2021 u rrit me
43% krahasuar me 2020 , vit ky i cili u prek nga
situata e pandemise globale Covid-19 i shpallur
ne mes të Mars 2020 -. Fitimi në 2021 u rrit me
13.7%. Portofoli i kredisë në fund të 2021, rezultoi me 34% rritje nga viti I kaluar. Cilësia e
kredisë (CPI 30) në fund të 2021 u rrit me 2% më
shumë se viti 2020 dhe i klienteve aktivë u rrit me
3 % krahasuar me të dhënat e një viti të mëparshëm.
Digjitalizimi ndihmoi shumë në rritjen e 2021.

Investimi në Digjitalizim është shumë i rëndësishëm për të ardhmen në integrimin pa probleme
të IuteCredit
Albania me
e-commerce në
Shqipëri. Në 2021 ne prezantuam ATM-të pa
kartë dhe aplikacionin MyIute, një teknologji e
gjeneratës së ardhshme “omnichannel” për
ndërveprim më efikas dhe pa probleme në
internet me klientët. luteCredit Albania kishte më
shumë se 12,527 aplikime për kredi përmes
aplikacionit Mylute, si dhe investoi në më shumë
se 16 ATM që operojne në të gjithe degët e
institucionit. Digjitalizimi është i pakthyeshëm dhe
investimet e bëra gjatë viteve 2020 dhe 2021
tashmë po shpërblehen.
Numri i punonjësve në fund të vitit 2021 u rrit me
15% krahasur me numrin e punonjësve në 2020.
Kjo si rrjedhojë e rritjes së aktivitetit në përgjithësi
kryesisht të rritjes së portofolit të kredisë dhe
shërbimeve ndihmëse. IUTE Credit Albania vijon
investimet në zhvillimin dhe përmirësimin e
kompetencave dhe aftësive të punonjësve të saj
duke krijuar një mjedis nxitës të zhvillimit përmes
programeve të trajnimit.
Ne gjithashtu këshillojmë dhe mbështesim klientët
në shumë kanale të tjera komunikimi: telefon,
email, Facebook, WhatsApp, Viber, biseda në
internet ku ne ofrojmë përvojë të pandërprerë të
klientit. Qendra jonë e kontaktit u është përgjigjur
me sukses 1.7 milion kërkesave nga klientët tanë
në 2021 dhe ne iu përgjigjëm 74% të thirrjeve
tona nën 20 sekonda dhe u shërbyem klientëve
tanë me kënaqësi.
Edhe këtë vit, si çdo vit tjeter IuteCredit Albania
vijoi perfshirjen në aktivitete me karakter dhurues.
Ne 2021 IuteCredit Albania për herë të parë i
është bashkuar nismës së Kryqit të Kuq Shqiptar,
lidhur me ndërgjegjësimin për dhurimin vullnetar
të gjakut për femijet me Talasemi por jo vetëm.
Për shkak të Covid-19, numri i dhuruesve vullnetarë të gjakut në vendin tonë kishte rënë shumë ne
kete periudhe. Si rezultat, nuk kishte gjak të
mjaftueshëm, që fëmijët talasemikë të vazhdonin
jetën normalisht si gjithë të tjerët.
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Grupi IuteCredit, IuteCredit Albania dhe të gjithë
punonjësit e IuteCredit Grup kanë dhuruar për të
shpëtuar jetën e Odinit të vogël i cili po lufton me
kancerin. Odini i vogël është djali i një kolegut
tonë, një nga punonjësit tanë më të mirë në
IuteCredit. Odini i vogël ku u diagnostikua me
Leukemi Limfoblastike, gjë që la familjen të tronditur dhe të papërgatitur. Në pamundësi për ta
trajtuar këtë sëmundje në sistemin shëndetsor
shqiptar, ata vendosën të kuronin djalin e tyre të
vogël në Itali, pavarësisht kostos, pasi shanset për
të mbijetuar ishin 90% në Itali, krahasuar me 65%
për trajtimet e kryera. në Shqipëri.Në këtë luftë,
ne mbeshtetem kolegun tonë dhe djalin e tij të
vogël dhe mblodhem 50,000 Eur të cilat u
përdorën për faturat mjekësore të Odinit në Itali
dhe shpenzimet e transportit dhe akomodimit.
Një bashkëpunim i frytshëm u shënua në fillim të
2021 mes Bashkisë Memaliaj dhe IuteCredit
Albania. Si përgjigje e menjëhershme ndaj
kërkesës së Bashkisë Memaliaj për mbështetje,
IuteCredit Albania dhuroi 450,000 lekë mjete
pune si betoniera, sharrë elektrike, karroca,
kazma, lopata etj. Këto mjete do të ndihmojnë
ekipin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. , gjatë
punës së përditshme ndaj komunitetit. Me këtë
donacion, IuteCredit Albania donte të komunikonte dy mesazhe të rëndësishme. Së pari, çdo
biznes duhet të dhurojë një pjesë të fitimit të tij për

komunitetin, mjedisin dhe shoqërinë që ka më
shumë nevojë. Së dyti, kontributi duhet të shkojë
edhe në zonat larg kryeqytetit apo qendrat e
mëdha urbane pasi në këto zona ndodhen komunitetet më në nevojë.
Kjo nuk është hera e parë që IuteCredit Albania
dhuron. Në vitin 2019, ICA dhuroi rreth 1 000
000 lekë për familjet e prekura nga tërmeti i 26
nëntorit. Ne prill te 2020 IuteCredit Albania
dhuroi pajisje mjekësore ne vleren 5,000 Euro
për Spitalin Infektiv Tiranë, në ndihmë të
pacientëve të infektuar me COVID-19. Ne 2020
IuteCredit Albania i është bashkuar nismës së
fondacionit “Fundjavë Ndryshe” për t’u ardhur në
ndihmë familjeve në nevojë në Bashkitë Durrës
dhe Elbasan. Gjithashtu IuteCredit Albania i është
bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës “Adopto
një gjysh/gjyshe” . Ka dhuruar për Shtëpinë e
Fëmijës “Hans Kristian Andersen” në Shkodër,
për familjet në varfëri ekstreme në Belsh te
Elbasanit, si edhe ka dhuruar për kurimin e nënës
së sëmurë të një klienti besnik.
Covid -19 la pasoja në familjet shqiptare edhe në
2021 . IuteCredit për klientët e prekur ka vijuar
faljet në masë të penaliteteve, ka vijuar me
ristrukturimet e kredive apo edhe faljen e detyrimeve të mbetura për jetët e humbura të klienteve
nga COVID-19.

PRITSHMËRITË PËR VITIN 2022
IuteCredit Albania ka disa pritshmëri për 2022 sikurse :
•
•
•
•
•
•

Zgjerimin e produkteve dhe shërbimeve për klientët tanë
Investime në Digitalizim,
Investime në ATM, zgjerimin në shumë qytete të Shqipërisë
Investime në nënshkrimin elektronik përmes ofruesve të besuar të shërbimit
Investime në Identifikimin e klientëve tanë përmes ofruesve të besuar të shërbimit
Vazhdimësi në rritjen e treguesve kryesorë
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3.7. Kredo Finance
Fillimet e vitit 2021 ishin ende disi të vështira për
të krijuar një ide se si do të shkonte ky vit. Kredo
Finance hodhi hapa të vegjël por të sigurtë në
fillimet e vitit 2021 dhe në Mars të këtij viti
produktet e ofruara prej saj në treg arritën një
normalitet.

Siç shihet qartë edhe nga grafiku në muajt Janar Shtator shohim një mesatare të ngjashme përgjatë
këtyre muajve, ku muaji Shkurt dhe Mars tregojnë
një rritje pikerisht sepse ishin muajt e parë me
produkte të plota të ofruara nga Kredo Finance.

Janë disa faktorë që sollën këtë rritje në tremujorin
e fundit të vitit 2021. Kredo Finance gjatë vitit
2021 ka sjellë risi në treg duke ofruar për herë të
parë ulje në interesin e aplikuar tek produktet e
saj.

pandemisë. Në fund të vitit 2021 Kredo Finance
shënon 204 punonjës të cilët drejtojnë dhe
ndjekin punën për të shërbyer të gjithë klientët e
saj në tashmë 45 degë.

Shëndeti i një kompanie duket qartë nga niveli i
klientëve të përsëritur që kjo kompani arrin të
mbajë. Ashtu siç duket dhe qartazi nga grafiku
më sipër, Kredo Finance mbështetet fortë tek
klientët e përsëritur. Në grafikun më sipër shohim
se portofoli i Kredo Finance për vitin 2021
përbëhet më së shumti, 68% nga Kredi të përsëritura, dhe vetëm 34% nga kredi të cilat gjenerohen
nga klientë të rinj për Kredo Finance. 37% janë
Kredi të përsëritura me Këste.
Kredo Finance në mënyrë që të rrisë cilësinë e
shërbimit të saj ka investuar tej mase tek automatizimi i proçeseve dhe përmirësimi i të gjitha
hallkave ndërlidhëse midis punonjësve të saj.
Gjithashtu Kredo Finance gjatë vitit 2021 së
bashku me Departamentin e Burimeve Njerëzore
mbajti premtimin se do të rikthente të gjithë ata
punonjës të cilët u larguan gjatë periudhës së

Kredo Finance e ka shtyrë edhe më tej premtimin
e saj për të qënë 30 minuta larg çdo individi dhe
gjatë vitit 2021 ajo krijoi një partneritet strategjik
me Unionnet - Western Union. Ky partneritet e ka
zgjeruar prezencën fizike të Kredo Finace dhe
shërbimeve të ofruara prej saj në më shumë se
800 pika, ku klientët e saj mund të aplikojnë,
marrin kredinë ose të kryejnë pagesat e kësteve.
Një tjetër risi e vitit 2021 është Aplikimi Online
100%! Kjo do të thotë se të gjithë klientët e rinj të
Kredo Finance tashmë mund të marrin kredinë
direkt në llogarinë e tyre bankare. Aplikimit tejet
të thjeshtë që e karakterizon që prej hapjes së saj
Kredo Finance, i është shtuar një hallkë inovative
e identifikimit të individit. Ky identifikim bëhet
tërësisht online dhe është shumë i thjeshtë. I ndarë
në hapa konkret gjithçka që duhet është vetëm
karta e identitetit dhe foto të bëra nëpërmjet
platformës në fjalë.
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PLANET E SË ARDHMES
Planet tona janë afatgjata dhe ambicioze dhe për vitin 2022 kredo finance
planifikon
1.
2.
3.
4.
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Te hedhë në treg një produkt të ri
Të zgjerojë dhe më tej rrjetin e saj të shërbimeve
Të zgjerojë ndikimin e saj në rritjen e nivelit të edukimit financiar
Të rrisë kapacitetin performues të stafit të saj nëpërmjet një programi intensiv
dhe specifik trajnimesh profesionale dhe personale

3.8. NOA
Të mbështesim rimëkëmbjen ekonomike! Ky
ishte objektivi i NOA për vitin 2021. Rimëkëmbja e aktivitetit pas sfidave të mëdha

socio-ekonomike që mbarë vendi kaloi gjatë
vitit të mëparshëm ishte fokusi i çdo kolegu,
njësie e departamenti në NOA

Niveli i kredive me probleme – Par 90+ mbeti
nën 2.2% duke dëshmuar për një kredidhënie
cilësore bazuar në politika të qendrueshme dhe
të forta të vlerësimit të riskut të cilat e kanë kthyer
NOA në një referencë të mikrofinancës në treg.
Dhe është pikërisht kombinimi i këtij vullneti
institucional, për të injektuar më shumë financime
por pa prekur standardet, që NOA arriti të
gjenerojë një rritje të portofolit të kredisë për vitin
2021 vs. 2020 me 13%, duke arritur balancën
prej 50 mln Eur.

Në paralel me lehtësimin e proçedurave me
qëllim rritjen e kapitalit të injektuar në ekonominë
e vendit, NOA u investua edhe në zgjerimin e
këshillimit drejt klientëve të saj, me fokus të
veçantë klientët që ushtrojnë aktivitetin në
sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Përpos
takimeve dhe demonstrimeve praktike, u zhvillua
për herë të parë dhe këshillimi digjital në
distancë, një risi për institucionin tonë, por edhe
për sektorin mikrofinanciar.

Për të arritur objektivin tonë institucional të
mbështetjes së rimëkëmbjes ekonomike, së pari,
gjatë vitit 2021 zhvilluam për herë të parë një
proçes aplikimi e miratimi në terren 100% online
nëpërmjet përdorimit të tabletave biometrike. Kjo
proçedurë e re e shkurtoi kohën e miratimit të
kredive për biznesin e vogël deri në 1 milion
lekë, në 15 minuta! Një rekord për sektorin
kredidhënës shqiptar. Po kështu, gjatë vitit 2021,
tavani i shumës së financimit u rrit duke shkuar
deri në Eur 150,000, duke ndjekur kërkesën në
rritje për financime nga biznesi i mesëm, përtej
atij të vogël.

Ofrimi i këshillimit shihet si një hallkë kyçe në
sigurimin e një përthithje të sigurtë të financimeve
tona që gjenerojnë vënde pune, rrisin standardet
e sjellin fitime për klientët tanë kredimarrës.
Viti 2021 u karakterizua nga një seri investimesh
në infrastrukturën tonë digjitale, fizike e virtuale
të cilat sollën më shumë siguri, shpejtësi e
efiçencë për mbarë institucionin. Ishte pikërisht
falë këtyre investimeve që NOA arriti të ndërtojë
për herë të parë, për një institucion mikrofinanciar në Ballkan, një qëndër të centralizuar të
trajtimit të marrëdhënieve me klientët. Sot, klientët
e NOA informohen në kohë reale për çdo nevojë
të tyren, pavarësisht kanalit të komunikimit që ata
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zgjedhin, duke rritur në mënyrë të qënësishme
transparencën, cilësinë e shërbimit dhe aksesin
në financime për çdo kategori.
Së fundmi, thellimi i bashkëpunimit me partnerët
tanë bëri që NOA të gjenerojë ekonomi shkalle
të reja duke rritur dhe më shumë shtrirjen
gjeografike e atë sektoriale (automjete, produkte
bujqësore, elektroshtëpiake etj.). Përpos shitjes
me këste, partneritetet me EasyPay dhe me Postën
Shqiptare bënë që klientët tanë të marrin
shërbime edhe më të lehtësuara duke synuar që
në periudhën e ardhshme integrimet të jenë dhe
më të plota. Jo më kot slogani ynë i vitit 2021
ishte ‘Ku(r)do’, si një mesazh kuptimplotë i
gatishmërisë sonë për të shërbyer çdo territor,
çdo komunitet e çdo klient për çdo nevojë e çdo

ambicie, në çdo kohë e për çdo segment, agro,
biznes apo individ.
Në përmbyllje, ecuria e vitit 2021 ishte një
sukses për shkak të pasionit, profesionalizmit,
këmbënguljes e qëndrueshmërisë së stafit tonë,
ndaj secili prej tyre meriton një falenderim të
veçantë në këtë raportim të aktivitetit tonë vjetor.
Trajnimet dhe kurset e integrimit, pjesëmarrja e
gjerë në aktivitetet me karakter social, projektet
dhe grupet e shumta të punës, gjithçka nga viti që
lamë pas konsolidoi dhe më tej NOA-n si një
referencë për çdo të ri e çdo profesionist që ka
ambicien për të arritur më të mirën që mund të
ofrojë, dhe njëherazi për të marrë më të mirën që
një sektor mund të reflektojë - sepse NOA është
ku(r)do më e mira!

Treguesit kryesore të veprimtarisë:
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Treguesit

Dhjetor 2021 (Lekë)

Kredi Aktive

12,174

Portofoli i kredive

6.063 miliard

Kredi të disbursuara

10,723

Vlera e disbursuar

4.435 miliard

3.9. UniFin SHKK
UniFin është një Institucion jofitimprurës, i cili
ndryshe nga shumica e Institucioneve të tjera
financiare zotërohet në tërësi nga anëtarët e saj.
Fitimet e gjeneruara nga produktet e Kredisë
riinvestohen në kapitalin e ShKK-se me qëllim
zgjerimin e aktivitetit të kredidhënies për anetaret
e saj me qëllim përmbushjen e nevojave financiare me kushte sa më të favorshme për anëtarët.
Fondi i kredisë për anëtarët ka si burim depozitat
e grumbulluara nga po anëtaret e SHKK-së. Duke
u mbështetur në vlera dhe parime të tilla si
solidariteti, transparenca dhe integriteti, SHKK
UniFin është një nga partnerët më të besueshëm

në fushën e mikrofinancës në vend.
Viti 2021 ishte një tjetër vit i suksesshëm dhe
pozitiv edhe pse u quajt viti i rimëkëmbjes
ekonomike nga efektet që solli pandemia e
tejzgjatur. UniFin shënoi rritje në të gjithë
treguesit e saj si në rritjen e anëtarësisë, 10%
ashtu dhe ne portofolet e depozitave 7% , e atij
të kredisë në masën 5%, qe ne fund rezultuan
në rritje të kapitalit të SHKK-së. Viti 2021
shënoi gjithashtu një qendrueshmëri në cilësine
e kredisë duke e mbajtur nivelin e riskut brenda
objektivave të SHKK-së.

Të dhënat Shkk UniFin për fundin e vitit 2021 janë si më poshtë:

Indicators
Totali i numrit të anëtarëve

19,751 antarë

Totali portofolit bruto të kredisë:

901,516,814 lekë

Totali i portofolit të depozitave:

1,008,397,552 lekë

Totali i degëve:

16

Numri i punonjësve:

50

Zhvillime strukturore të rëndësishme kanë ndodhur në drejtim të investimeve në MIS duke
kaluar në sisteme më të avancuara që kanë
sjellë jo vetem mundësi për produkte të reja dhe
kanë rritur shpejtësinë e cilësinë e shërbimit për
anëtarët por edhe kanë ulur risqert e brendshme
operacionale institucionale. Këto sisteme
përmirësuan gjithashtu cilësine e raportimeve
dhe kontabilizimit duke siguruar përputhshmëri
të plotë me Standartet Ndërkombëtare të
Kontabilitetit.

Viti 2022 ka si synim rritjen e mëtejshme të portofolit të kredisë nëpërmjet produkteve fleksibil të
huasë që synojnë të plotësojnë një gamë të gjerë
nevojash për anëtarët që nga nevojat e thjeshta
konsumatore , mbështetja për biznesin e vogël e
të mesëm dhe deri te nevojat e financimit për
blerje shtepie. UniFin synon të vijojë investimet e
mëtejshme në digjitalizim për të rritur në mënyrë
më të shpejtë e më efektive komunikimin me
anëtaret. Edhe për vitin 2022 UniFin do të vijojë
bashkëpunimin me partnerët e saj historikë dhe të
rinj me të cilët ndan të njëjtin mision dhe qëllim.
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PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË
SHOQATËS GJATË VITIT 2021
4.1. Mbledhje të grupeve të punës me tematika
kryesore të sektorit
4.1.1 Mësime Të Nxjerra Nga Një Vit Pandemie – Reflektime
Mbledhja e Parë e Grupit të Pun ës të Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare
Në datën 25 mars 2021, me mbështetjen e
Microfinance Centre (MFC) dhe me përkrahjen
financiare të Bashkimit Europian nëpërmjet
Programit të Punësimit dhe Inovacionit Social
(EaSI), Shoqata Mikrofinanca Shqiptare zhvilloi
tryezën e parë të diskutimit të Grupit të Punës për
këtë vit me temë: “Mësime të nxjerra nga një vit
pandemie, reflektime”. Diskutimet në këtë tryezë
virtuale u përqëndruan kryesisht në çështjet dhe
problematikat me të cilat u përball sektori për
shkak të ndikimit të COVID-19, përpjekjet që u
bënë për të përballuar me sukses goditjen e
krizës dhe mësimet e nxjerra.
Institucionet pjesëmarrëse ndanë eksperiencat e
tyre dhe parashtruan sugjerimet në lidhje me
mësimet që sektori i mikrofinancës nxorri nga
kriza, e cila mbetet aktive dhe ndikimi i saj vijon.
Nga një pjesë e mirë e folësve u theksua nevoja
për më shumë mbështetje për mikrofinancën nga
qeveria, banka qëndrore dhe politikëbërësit,

PAGE 30

duke pasur parasysh rolin vital të sektorit në
përkrahjen e qindra mijëra individëve, fermerëve
dhe mikro-ndërmarrjeve.
Për të lehtësuar këtë proçes, u sugjerua të intensifikohen rrugët dhe mënyrat e përcjelljes dhe
shpërndarjes së informacionit në lidhje me
sektorin e mikrofinancës dhe ndikimin e tij në
ekonomi, si edhe në lidhje me problematikat dhe
sfidat e hasura në kushtet e mungesës së
mbështetjes nga ana e institucioneve dhe
politikëbërjes me mjete emergjence në kushtet e
një krize që pati ndikim serioz në tregun të cilit i
shërben mikrofinanca.
Diskutimet u mbyllën me një shkëmbim opinionesh në lidhje me digjitalizimin e mikro-ndërmarrjeve dhe nivelin e inovacionit që ato janë duke
adoptuar, si edhe mënyrat me të cilat institucionet
e mikrofinancës mund të asistojnë në këtë drejtim.

4.1.2 Mbledhje e Grupit të Punës Nr. 2 – Dizenjimi i instrumentave
financiare për mbështetjen e sektorit të mikrofinancës në Shqipëri
Një debat mbi alternativat e financimit dhe fondeve të emergjencës për të cilat ka
nevojë sektori i mikrofinancës gjatë përballimit të krizave
Ditën e martë, datë 29 qershor 2021, Shoqata
Mikrofinanca Shqiptare zhvilloi një tryezë
diskutimi virtuale në lidhje me mundësitë që duhet
të eksplorohen me qëllim dizenjimin e instrumentave financiare në mbështetje të sektorit të mikrofinancës në situate emergjence. Ne strategjinë e
miratuar per Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare
për vitin 2021, një ndër çështjet që përbën
shqetësim për sektorin dhe që deri tani nuk është
adresuar është impakti që krizat dhe situatat e
emergjencës kanë në industrinë e mikrofinancës,
e cila siç dihet financohet nga investitorë privatë
dhe nuk mund të mbështetet me likuiditet nga
Banka e Shqiperisë.
Për të adresuar këtë çështje, merr një rëndësi të
vecantë vendosja e një bashkëpunimi institucional dhe krijimi i një fondi ndërhyrjeje emergjente
në mbështetje të sektorit në praninë e krizave dhe
situatave që nuk mund të ndihmohen nga investitorët apo furnizuesit e zakonshëm me likuiditet të
institucioneve të mikrofinancës.

Duke qënë se ngritja e një fondi të emergjenës
është një eksperiencë e re për institucionet e
mikrofinancës, tryeza e diskutimit u konsiderua
mjaft produktive, sepse solli informacion dhe
opinione të vlefshme nga aktorë të ndryshëm
institucionalë, si Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, Zyra e Bankës
Botërore në Tiranë, Fondi Europian për Europën
Juglindore (EFSE) dhe Fondi Rural i Garancive
Kreditore i Bankës KFË, të cilët ndanë eksperiencën dhe ekspertizën e tyre në këtë drejtim, si
edhe ritheksuan mbështetjen e tyre në këtë nismë
e cila është ndër të parat në rajon. Në përfundim,
u ra dakord për hapat e mëtejshëm për të hartuar propozimet e duhura dhe materializuar këto
përpjekje në mbështetje të sektorit të mikrofinancës dhe klientëve të tij.
Ky event u organizua me mbështetjen e Microfinance Centre (MFC), në kuadër të Programit të
Bashkimit Europian për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI).
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4.1.3 Mbledhje e Grupit të Punës Nr. 3, “Produktet dhe Shërbimet Inovative në
Mikrofinancë”
Shoqata Mikrofinanca Shqiptare, me mbështetjen
e Microfinance Centre (MFC) dhe financimin e
Bashkimit Europian nën Programin për Punësimin
dhe Inovacionin Social (EaSI), organizoi një
tryezë diskutimi me temë: “Produktet dhe Shërbimet Inovative në Mikrofinancë”, ku u trajtua tema
e ofrimit të produkteve të sigurimeve në bujqësi
dhe sfidat e prezantimit të tyre në tregun shqiptar.
Të ftuar në këtë tryezë diskutimi ishin përfaqësues
të institucioneve financiare jo-banka, të cilët janë
aktivë në kreditimin e bujqësisë, përfaqësues të
lartë të sektorit dhe ekspertë të pavarur z. Agim
Rrapaj, Kryetar i Këshillit Shqiptar të Agrobiznesit dhe z. Ilir Pilku, Studio ASF, përfaqësues të
tregut të sigurimeve si znj. Mimoza Hajdarmataj,
Sekretare e Përgjithshme e Shoqatës së
Siguruesve dhe z. Ogert Shkrepa, Drejtor i
Departamentit të Pasurisë dhe Garancive pranë
kompanisë SIGAL UNIQA Group, etj.
Paneli i parë i këtij diskutimi paraqiti informacion
në lidhje me veprimtarinë e institucioneve të
mikrofinancës në mbështetje të zhvillimit të bujqësisë, sfidat me të cilat sektori u përball gjatë
krizës së pandemisë por edhe fuqinë që tregoi
duke mos e ndërprerë për asnjë moment kreditimin. Në këtë panel u diskutua edhe për
pozicionimin strategjik të institucioneve karshi
bujqësisë, duke pasur parasysh rëndësinë e këtij
sektori në zhvillimin ekonomik të vendit dhe
furnizimin e zinxhirit ushqimor. Në këtë kuadër,
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institucionet anëtare kanë ende për të bërë në
rritjen e mbulimit me produkte dhe shërbime sa u
takon zonave gjeografike por edhe specializimit
të mëtejshëm të forcës shitëse në ofrimin e shërbimeve jo financiare të këshillimit dhe asistencës
teknike për fermerët.
Në panelin e dytë fokusi u zhvendos në drejtim të
produkteve dhe shërbimeve që i ofrohen tregut
sot, dhe sfidave që sektori has në lidhje me mungesën e formalizimit të fermerëve, dhe grupimeve
të ndryshme të tyre në drejtim të kapacitetit prodhues dhe atij pagues. Po ashtu, u nënvizua
nevoja për bashkëpunim dhe kontribut të
përbashkët për bujqësinë nga të gjitha grupimet
e ngritura në mbështetje të saj. Në drejtim të
produkteve të sigurimeve, përfaqësuesit e sektorit
shprehën gatishmërinë e tyre për t’I ofruar në treg
këto produkte tashmë të gatshme, por edhe
nënvizuan vështirësinë e tregut për t’i absorbuar
ato për shkak të kostove relativisht të larta.
Pjesëmarrësit diskutuan gjerësisht dhe ranë dakord
të vijojnë bashkëpunimin për të krijuar një aleancë
të koordinuar, me pjesëmarrjen edhe të institucioneve shtetërore, e cila do ndihmojë në ofrimin e
skemave të subvencionimit të kostove për primet e
sigurimit, duke pasur parasysh përfitimet që ofrojnë
skemat e sigurimit dhe shkurtime të konsiderueshme
në fondet shtetërore të përdorura për dëmshpërblimin e fermerëve në raste fatkeqësish.

4.1.4. Tryezë diskutimi me temë: ”Qasja e sektorit të mikrofinancës në financime në
tregjet e kapitalit”, 10 Nëntor, 2021
Institucionet financiare jo-banka, anëtarë të Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare, kanë vijuar veprimtarinë e tyre kredituese pa ndërprerje, pavarësisht
pandemisë dhe vështirësive që ekonomia shqiptare
pati gjatë krizës që ajo shkaktoi. Ritmet e rritjes së
kreditimit nga institucionet financiare jo banka
para pandemisë ishin dy-shifrore, qoftë në drejtim
të financimit të biznesit të vogël dhe fermerëve,
ashtu edhe në drejtim të financimit të individëve.
Megjithatë, aksesi në financime i sektorit ka ardhur
duke u tkurrur, sidomos kur vjen fjala tek fonde të
administruara brenda vendit. Institucionet anëtare i
kanë përballuar shpenzimet shtesë të lidhura me
pandeminë kryesisht me kapitalin e tyre, dhe
shumë pak janë mbështetur nga investitorë të rinj
apo donatorë. Ndër mundësitë për të gjetur
financime lokalisht janë kreditë bankare, të cilat
deri diku janë ezauruar, dhe kohët e fundit, tregjet
e kapitalit, të cilat mbeten një burim interesant
financimi, ende jo-plotësisht i eksploruar.
Për të folur më në detaje në lidhje me mundësitë që
ofrojnë tregjet e kapitalit lokalisht, çfarë instrumentash janë në dispozicion, si është dizenjuar kuadri
ligjor dhe rregullator, dhe çfarë potenciali kanë
këto tregje për sektorin e mikrofinancës, Shoqata
Mikrofinanca Shqiptare, në bashkëpunim me
Microfinance Centre (MFC) dhe me mbështetjen
financiare të Bashkimit Europian nën Programin

për Punësimin dhe Inovacionin Social, Asistenca
Teknike, (EaSITA), organizoi në datën 10 nëntor
2021 një tryezë diskutimi me pjesëmarrjen e të
gjithë aktorëve të sistemit financiar shqiptar që
kanë lidhje me tregjet e kapitalit.
Në këtë tryezë ishin të ftuar si folës drejtues dhe
ekspertë të mirënjohur të tregjeve te kapitalit, si
znj. Flora Musta, Drejtore e Drejtorisë së
Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve
pranë Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,
Znj. Nada Vokshi, Drejtore e Përgjithshme
e Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a., z.
Artan Gjergji, ekspert i lartë për tregjet e
kapitalit dhe z. Blodin Cuci, Kryetar i Shoqatës së Tregëtimit të Letrave me Vlerë.
Ekspertët mbajtën prezantime mjaft të vlefshme
informuese në lidhje se si funksionojnë tregjet e
kapitalit dhe çfarë mundësish ofrojnë ato për mikrofinancën.
Nga ana e institucioneve pjesëmarrëse të mikrofinancës pati diskutime të zgjeruara, në lidhje me
aspektet rregullatore, financiare por edhe praktike
të përdorimit të instrumentave financiare dhe implikimet e tyre në veprimtarinë e përditshme. Të ftuarit
e konsideruan këtë takim mjaft të vlefshëm dhe një
pikë e rëndësishme reference në përpjekjet e
sektorit mikrofinanciar për të marrë më të mirën e
tregjeve të kapitalit.
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4.1.5 Përmbledhje e diskutimeve të Grupit të Punës IV, “Mikrofinanca dhe Pagesat”

Shoqata Mikrofinanca Shqiptare, në bashkëpunim me Microfinance Centre (MFC) dhe me
mbështetjen e Bashkimit Europian në kuadër të
Programit për Punësimin dhe Inovacionin Social
(#EaSI), organizoi takimin e katërt dhe të fundit
virtual për këtë vit të Grupit të Punës me teme:
Mikrofinanca dhe Pagesat – A po i shfrytëzojmë
të gjitha sinergjitë që ofron bashkëpunimi me
ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe parasë
elektronike?
Kjo tryezë diskutimi trajtoi çështje të rëndësishme të
bashkëpunimit midis institucioneve të mikrofinancës
dhe atyre të pagesave dhe parasë elektronike. Së
pari, diskutimet u përqëndruan në Ligjin e ri të
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Pagesave të miratuar vitin e kaluar, dhe çfarë
ndikimi pritet që të ketë zbatimi i tij në veprimtarinë
e institucioneve financiare jo-banka, qoftë në
aspektin operacional, ashtu edhe në atë të
lehtësimit të pagesave për qytetarët dhe bizneset.
Në pjesën e dytë të diskutimeve u fol për bashkëpunimet ekzistuese dhe ato që synohen midis
institucioneve të mikrofinancës dhe institucioneve
të pagesave dhe parasë elektronike, si kanë
rezultuar këto bashkëpunime, çfarë hapësirash
ka për të rritur sinergjitë dhe cçarë përpjekjesh të
përbashkëta duhet të bëjmë për të realizuar një
transformim të plotë digjital të ofrimit të produkteve dhe shërbimeve

4.2. DITA EUROPIANE E MIKROFINANCËS 2021
4.2.1 Shoqata Mikrofinanca Shqiptare mban forumin me temë:
“Mbajmë derën hapur për sipërmarrësit shqiptarë “
Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara nga
ofruesit e shërbimeve dhe produkteve të mikrofinancës në gjithë Europën, të emëruara nën një
fushatë të quajtur Dita Europiane e Mikrofinancës, e cila organizohet nga Rrjeti Europian
për Mikrofinancën (european-microfinance.org)
dhe Qendra për Mikrofinancën (mfc.org.pl), dhe
mbahet për herë të tretë në Shqipëri, Shoqata
Mikrofinanca Shqiptare organizoi në datën 25
tetor 2021 një forum të nivelit të lartë për të promovuar përpjekjet e institucioneve të mikrofinancës
për të mbështetur mikrondërmarrjet dhe biznesin
e vogël në kushtet e pandemisë, si dhe për të
hedhur dritë mbi strategjitë e sektorit të mikrofinancës në vijimësi në drejtim të partneritetit me
bizneset shqiptare.
Të ftuar në këtë event ishin përfaqësues të lartë
nga Qeveria, rregullatorët, institucionet financiare ndërkombëtare, përfaqësues të komunitetit të
Biznesit, Shoqata e Bankave, institucionet financiare jo-bankare e dashamirës të aktivitetit të
mikrofinancës, të cilët kanë ofruar mbështetje për
sektorin në vijimësi.
Forumi u përshëndet në hapje nga Presidentja e
Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare, zj. Arlinda
Muja, e cila pasi nënvizoi rëndësinë e sektorit në
mbështetje të segmenteve të tregut që ende nuk
kanë përfshirjen e duhur financiare, paraqiti disa
fakte dhe shifra që tregojnë që mikrofinanca ka
qëndruar vazhdimisht pranë klientëve mikrondërmarrje dhe biznese të vogla jo vetëm në kushte të
favorshme, por sidomos ne kushtet e vështira që u
shkaktuan nga pandemia COVID-19 dhe kriza e
lidhur me të. Ajo ftoi të gjithë aktorët e jetës së
sotme ekonomike financiare të ndërveprojnë në
mbështetje të zhvillimit të mikro-ndërmarrjeve dhe
biznesit të vogël, të cilët janë shtylla e zhvillimit të
ekonomisë shqiptare, duke njohur tashmë mikrofinancën në Shqipëri si një nga aktorët kyç në këtë
zinxhir mbështetjeje.
Më pas fjalën e mori z. Deniz Dëralla, Drejtor i
Departamentit të Mbikqyrjes në Bankën e
Shqipërisë, i cili vlerësoi rolin e sektorit të mikrofinancës në mbështetje të segmenteve të tregut më
të brishta dhe shprehu gatishmërinë e Bankës së
Shqipërisë për të vijuar komunikimin dhe bash-

këpunimin në drejtim të rregullimit të mëtejshëm të
kuadrit ligjor dhe rregullator, në të mirë të klientit
fundor të mikrofinancës.
Zj. Ines Mucostepa, Kryetare e Bashkimit të
Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë,
e cila e mori fjalën më pas, vlerësoi bashkëpunimin që është vendosur midis përfaqësuesve të
sektorit të mikrofinancës dhe komunitetit të biznesit, i cili është reflektuar një sërë projektesh dhe
aktivitetesh të përbashkëta. Ajo u shpreh se
biznesi sot vijon të ketë nevojë për mbështetje
dhe se cdo ndërveprim në të mirë të rritjes së
aksesit në financime është e vlerësuar dhe i
mirëpritur.
Në emër të Minsitrit të Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrjes, forumin e përshëndeti zj. Ana
Petani nga Sekretariati i Këshillit Ekonomik
Kombëtar, një entitet i krijuar për të forcuar dialogun midis qeverisë dhe sipërmarrjes private. Ajo
nënvizoi disa nga nismat për të rigjallëruar
veprimtarinë e këtij entiteti dhe shprehu
gatishmërinë për bashkëpunim me sektorin për të
përmbushur objektivat e institucionit në përkrahje
të sipërmarrjes shqiptare.
Më pas forumi vijoi punimet me prezantimin e një
Vëzhgimi të ndërmarrë nga Shoqata Mikrofinanca Shqiptare në lidhje me situatën e vështirë që
biznesi i vogël dhe mikrondërmarrjet përjetuan
gjatë pandemisë, si edhe pritshmëritë e tyre për
të ardhmen, një studim që është publikuar i plotë
dhe në faqen zyrtare të Shoqatës: ama.com.al
Pjesë e rëndësishme e punimeve të forumit ishte
dhe paneli me temë: “Roli i mikrofinancës
dhe partneritetet në mbeshtetje të rritjes
së aksesit në financime për NVM-të”, ku
ishin të ftuar përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim, Agjensia për Zhvillimin e
Investimeve si edhe përfaqësues të sektorit të
mikrofinancës.Te ftuarit u njohën me disa iniciativa për mbështetjen e mikro-ndërmarrjeve dhe
bashkëpunime nga institucionet e sipërmendura.
Gjithashtu, ata u njohën me inisiativat e
insitucioneve financiare për të mbështetur këtë
sektor, duke nënvizuar rolin kyç që mikrofinanca
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luan në financimin e mikro-ndërmarrjeve në vend.

mundësuar një transformim të plotë inovativ.

Në pjesën e fundit të forumit, paneli me temë:
“Mikrofinanca dhe inovacioni, a po bëjmë sa
duhet?” trajtoi çështjen e inovacionit të parë me
syrin e sipërmarrjes, si edhe të sektorit të mikrofinancës.Investimi në teknologjitë e reja si dhe në
rritjen e standarteve të shërbimit ishin gjithashtu
dy pika të forta të evidentuara si suksese gjatë
periudhës që po lëmë pas. Megjithatë, u parashtrua nevoja për një bashkërendim të veprimeve
dhe rritje të shkëmbimit të informacionit, për të

Diskutimet evidentuan gjithashtu ambicjet e
sektorit si për shëmbull në planin ligjor dhe në
përditësimin e ligjit për institucionet financiare
jo-banka. Forumi shënoi një hap të rëndësishëm
në drejtim të forcimit të dialogut të sektorit mikrofinanciar me qeverinë, institucionet financiare
zhvillimore, aktorët e tregut si edhe me komunitetin e biznesit, duke u konsideruar në këtë mënyrë
një event i suksesshëm nga partnerët dhe
pjesëmarrësit.
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4.3 KONFERENCA VJETORE VIRTUALE #SFV2021
PËR MIKROFINANCËN E ORGANIZUAR NGA MFC
Konferenca Vjetore virtuale e organizuar nga Qendra për Mikrofinancën (MFC),
me temë: "Social Finance Vibe: Pandemic Reboot"

Konferenca e 23-të Vjetore e MFC-së, eventi i parë
i këtij lloji plotësisht virtual, ishte një mundësi e
përsosur për profesionistët e financave sociale që
të krijojnë kontakte, të ndajnë ide, të marrin njohuri
nga një konglomerat mbresëlënës lektorësh e
folësish, dhe të vendosin baza për partneritete të
suksesshme në të ardhmen. Mundësuar nga
teknologjia më e fundit dhe një ekip i aftë facilituesish, Pandemic Reboot mbajti të angazhuar një
numër të madh ndjekësish për tre ditë sesionesh

virtuale, rrjetëzim kolegësh, ekspozitash dhe
takimesh me fytyra të njohura nga epoka
para-COVID.
Gjatë konferencës u trajtuan tema të tilla si digjitalizimi, mikrofinanca e gjelbër dhe tejkalimi i krizës
pandemike, të cilat erdhën në këndvështrime të
ndryshme dhe u analizuan bazuar në përvojën e
praktikuesve dhe aleatëve të mikrofinancës në të
gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore.
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Tryezë diskutimi rajonale në lidhje me mikrofinancën për Ballkanin Perëndimor
Shoqata Mikrofinanca Shqiptare ishte organizuese dhe drejtuese e Tryezës së Rrumbullakët për
Ballkanin dhe Europën Lindore, e cila u mbajt në
datën 14 shtator 2021 si sesioni hapës i Konferencës Vjetore të 23-të të Qendrës për Mikrofinancën (Microfinance Centre (MFC) – “Social
Finance Vibe 2021: Pandemic Reboot”
Kjo tryezë u moderua nga Znj. Brunilda Isaj,
Anëtare e Bordit në Qendrën për Mikrofinancën
dhe Sekretare e Përgjithshme e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare, me prezencën e z. Roberto
Estelles Colom, Menaxher i Programit në
Drejtorinë e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe
Negociatat e Zgjerimit në Komisionin Evropian,
znj. Elma Zukic, Anëtare e Bordit në Qendrën
për Mikrofinancën dhe Presidente e Shoqatës së
Mikrofinancës në Bosnjë Hercegovinë, si dhe z.
Marian Tetici, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm
në Patria Credit dhe Anëtar i Bordit të Shoqatës
Rumune të Mikrofinancës.
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Në këtë tryezë u diskutuan tendencat kryesore
të sektorit të mikrofinancës në Ballkan dhe
Europën Lindore, nga pikëpamja e ushtruesve të
mikrofinancës,
rregullatorëve
dhe
politikëbërësve. Me interes u ndoq fjala e z.
Roberto Estelles Colom, Drejtues Programi në
Direktoratin për Fqinjësine dhe Negociatat për
Zgjerim në Komisionin Europian, i cili ofroi një
tablo të detajuar të mundësive që Bashkimi
Europian ka vënë në dispozicion të mikrofinancës dhe sipërmarrjes sociale.
Tryeza u ndoq me interes dhe zgjoi diskutime
nga pjesëmarrësit, si edhe hapi rrugën për plan
veprime të mëtejshme nga ana e shoqatave dhe
rrjeteve në nivele kombëtare për të shfrytëzuar
mundësitë e ofruara në raportet me
politikëbërësit dhe rregullatorët, si edhe për të
zgjeruar veprimtarinë e tyre në promovimin e
sektorit dhe advokimin për të.

EDUKIMI
FINANCIAR
5.1. Pjesëmarrja në Rrjetin Shqiptar për Edukimin
Financiar
5.1.1 Mbledhja e 11-të e Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar
Në datën 21.05.2021, nën kujdesin dhe
drejtimin e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare,
dhe me prezencën e Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare dhe organizatave anëtare, u organizua takimi i 11-të (njëmbëdhjetë) i Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE). Pjesëmarrësit
në këtë takim virtual u ndalën dhe diskutuan mbi
disa tema me interes për tregun financiar, të cilat
përfaqësojnë kontributin e anëtarëve të Rrjetit në
lidhje me rritjen e ndërgjegjësimit për edukimin
financiar dhe përmirësimin e nivelit të tij në të
gjitha shtresat e popullatës.

Një vend të rëndësishëm në diskutime zuri inisiativa e Bankës së Shqipërisë për të hartuar një
Strategji Mbarëkombëtare për Edukimin Financiar, inisiativë e cila është mirëpritur nga ANFE
dhe anëtarët e saj janë angazhuar të kontribojne
maksimalisht për ta bërë këtë strategji sa më
gjithëpërfshirëse dhe me ndikim sa më të gjerë në
shtresat e popullatës. Në këtë drejtim pati edhe
disa prezantime dhe ndërhyrje nga ekspertë
ndërkombëtarë të cilët sollën eksperiencën e tyre
në këtë drejtim të aplikuar në vende të tjera
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5.2. Fushata Huamarrje e Zgjuar 2021
5.2.1 Fushata Huamarrje e Zgjuar
Shoqata Mikrofinaca Shqiptare në bashkëpunim
me partnerin e saj Microfinance Centre (MFC)
promovoi gjatë muajit Tetor 2021, Edicionin e 8të të Fushatës “Huamarrje e Zgjuar”. Gjatë këtij
muaji u promovua dhe fjalorthi me terma ekonomikë rreth kredimarrjes dhe elementëve të saj.
Fushata “Huamarrje e Zgjuar” promovon standardet globale të mbrojtjes së klientit. Kjo fushatë
vjetore ndërkombëtare drejtohet nga Microfinance Centre (MFC) dhe partnerët e saj. Ne
punojmë me çdo institucion që është një
huadhënës i përgjegjshëm (në përputhje me
standardet aktuale globale të mbrojtjes së klientit)
që punon në rajonin e Evropës dhe Azisë
Qendrore. Ne synojmë të edukojmë një numër të
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madh klientësh se si të marrin para hua në
mënyrë të sigurt, duke shfrytëzuar fuqinë pozitive
të kredive dhe duke shmangur grackat e borxhit
të tepërt.
Si industri, e ardhmja jonë varet nga aftësia jonë
për të dhënë hua me përgjegjshmëri dhe për t'i
mbrojtur klientët nga mbingarkesa me borxhe, në
përputhje me standardet ndërkombëtare.
Huadhënia e zgjuar është e mirë për klientët dhe
e mirë për reputacionin e industrisë në tërësi.
Fushata edukoi gjithashtu oficerët e kredisë. Ajo
ishte një mundësi e shkëlqyer për të rikonfirmuar
orientimin e institucionit për kujdesin ndaj klientit
dhe përkushtimin ndaj financave të përgjegjshme.

KËRKIME DHE
PUBLIKIME
6.1 Sondazhi mbi pritshmëritë e klientëve individë
dhe biznese për periudhën post-pandemike
Gjatë muajit Maj – Qershor 2021, 9 kompani
aktore të industrisë së mikrofinancës kanë plotësuar pyetësorin në lidhje me efektet e pandemisë tek
klientët që ata shërbejnë përfshirë individë dhe
biznese dhe sjelljen e tyre konsumatore në vazhdim. Ishin gjithsej 177 biznese dhe rreth 600
individë që kanë shprehur jo vetëm pritshmëritë e
tyre në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet e
tyre, por edhe për shërbimin dhe opinionin e tyre

për aktorët e mikrofinancës në Shqipëri.
Ky pyetësor shërbeu jo vetëm që aktorët e mikrofinancës të kenë mundësi për të shërbyer me
produkte më të personalizuara klientët e tyre, por
dhe që të kenë mundësi të përmirësojnë shërbimin
e tyre apo përpjekjet për edukim të këtij target
grupi sipas nevojave specifike që qytetarët kanë.

Disa nga përfundimet e studimit në lidhje me pritshmëritë e individëve janë listuar si më poshtë:

.

1. Për gati gjysmën e të ardhurave të të anketuarve mbetën të pandryshuara gjatë pandemisë, megjithatë për mbi
40% të të anketuarve të ardhurat e të anketuarve u ulën.
2. Ka shumë pasiguri për të ardhmen - 40% e të anketuarve nuk janë në gjendje të parashikojnë nivelin e tyre të
ardhshëm të fitimeve. Por mbi gjysma e të anketuarve janë optimistë dhe besojnë se të ardhurat e tyre ose do të
rriten ose do të vazhdojnë të jenë të njëjta.
3. Një e treta e të anketuarve jetojnë në mënyrë modeste dhe mund të përballojnë vetëm shpenzimet bazë të jetesës.
4. Shumica dërrmuese e të anketuarve nuk kursejnë, edhe ata që kanë të ardhura të mjaftueshme për të bërë
blerje të shtrenjta.
5. Shumica e të anketuarve nuk planifikojnë shpenzime të mëdha në 6 muajt e ardhshëm, si mobilie, vetura apo
rinovim shtëpie. Por ka një segment prej rreth 20% të të anketuarve që planifikojnë të marrin kredi për të financuar plane të tilla. 10% e tjerë nuk mund të përballojnë realizimin e këtyre planeve, qoftë edhe me një kredi.
6. Përkundrazi, blerja e pajisjeve elektroshtëpiake dhe pajisjeve të vogla shtëpiake është e vetmja kategori e
blerjeve që planifikohen nga mbi 90% e të anketuarve, megjithëse pjesa më e madhe do të financojë shpenzimet nga të ardhurat korrente ose kursimet.
7. Bankat janë burimi kryesor i kredisë, por institucionet jobankare janë në vendin e dytë. Huazimi nga familja,
miqtë apo burime joformale është shumë i rrallë.
8. Në përgjithësi, të anketuarit kanë mendim të mirë për shërbimet e IFJB-ve të përfshira në këtë studim.
Ndërkohë që nga ana e bizneseve huamarrëse, vijnë përfundimet e mëposhtme:
1. Bizneset e vogla dhe mikro-ndërmarrjet kaluan një periudhë shumë të vështirë gjatë pandemisë
2. Në shumicën e rasteve të ardhurat dhe fitimi ranë në mënyrë të ndjeshme, dhe ata u detyruan të shkurtojnë
kostot dhe të drejtohen pranë institucioneve financiare për të marrë kredi. Pothuajse gjysma e kompanive u
detyruan të merrnin hua për të mbuluar shpenzimet, ndërkohe që një e pesta duhet të reduktonte shpenzimet
apo personelin
3. Ekziston ende një pasiguri e lartë në lidhje me situatën ekonomike dhe ecurinë e saj. Më shumë se 40% e të
anketuarve nuk janë të qartë se si do të jetë kjo ecuri
4. Megjithatë, një pjesë po kaq e madhe shprehen optimiste dhe kanë pritshmëri që situata e vështirë do të kalojë
pa një përkeqësim të mëtejshëm
5. Klientët konsiderojnë kanalet bankare si burimin parësor të kredimarrjes me 60% të të anketuarve, dhe kanalet
e mikrofinancës si burimin dytësor me 36%
6. Shumica e bizneseve të vogla dhe mikro-ndërmarrjeve të intervistuara deklarojnë që nuk kanë marrë ndihmë
nga shteti, pavarësisht dy skemave të garancive sovrane të dizenjuara dhe vëna në dispozicion për biznesin.
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LOBIMI DHE
ADVOKIMI
7.1. Marrëdhëniet me Bankën e Shqipërisë
Institucionet financiare jo-banka dhe Shoqëritë e
Kursim-Kreditit janë subjekte financiare të liçensuara dhe të mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë.
Mikrofinanca Shqiptare mban raporte të ngushta
dhe bashkëpunon me Bankën e Shqipërisë në
drejtim të përfaqësimit të anëtarëve të shoqatës, në
drejtim të përmirësimit dhe ndryshimeve të
aplikuara në planin rregullator, si edhe të shkëmbi-

mit të informacionit cilësor dhe sasior të shkëmbyer
në drejtim të ecurisë së sektorit dhe tendencave të
vërejtura brenda tij në raport me ambjentin ekonomik dhe financiar të vendit në përgjithësi. Kontakte
te vazhdueshme Shoqata ka mbajtur me Bankën e
Shqiperisë sa i takon ndryshimeve rregullatore dhe
hartimin e ligjit për Mikrofinancën.

7.1.1 Ndryshime të rëndësishme rregullatore
Gjatë vitit 2021, Banka e Shqipërisë përgatiti një
sërë ndryshimesh rregullatore në drejtim të përcaktimit të një tavani në normat efektive të interesit dhe
në penalitetet për kreditë me vonesë në grupin e
produkteve të kredive konsumatore. Ndryshimet
sigurojnë përshtatjen me praktikat më të mira
evropiane (modelet e Bankës së Portugalisë,
Francës dhe Belgjikës) për përcaktimin e i)
kufizimeve për Normën Efektive të Interesit (NEI), si
një tregues gjithëpërfshirës i kostove të njohura të
kredisë, duke u bazuar në llogaritjen e një mesatareje të tregut për këtë tregues, si dhe ii) të një
kufiri për penalitetet dhe kamatëvonesat që
paguhen nga kredimarrësi. Ndryshimet synojnë të
sigurojnë praktika të drejta në treg në lidhje me
nivelin e normave të interesit, të komisioneve dhe të

penaliteteve të aplikuara, sidomos nga subjektet
financiare jobanka për produktet e kredisë. Shoqata Mikrofinanca Shqiptare pati një rol aktiv në
konsultimet e zhvilluara në lidhje me këto
ndryshime, dhe propozoi një sërë alternativash, të
cilat pjesërisht u morën parasysh në miratimin e
tyre.
Shoqata synon të vijojë komunikimin dhe bashkëpunimin me Bankën e Shqipërisë në drejtim të
shfrytëzimit të hapësirave që ofrojnë produkte
cilësore dhe të përballueshme për klientët, por
edhe kushte të arsyshme për institucionet anëtare
që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas specifikave
dhe modelit të biznesit të adoptuar prej tyre.

7.1.2 Strategjia për Edukimin Financiar nën drejtimin e Bankës së Shqipërisë
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Në datën 16 dhjetor 2021, Komiteti Kombëtar i
Sistemit të Pagesave (KKSP) zhvilloi online mbledhjen e tij të shtatë, nën drejtimin e Kryetares së tij, zj.
Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e Parë e
Bankës së Shqipërisë. Shoqata Mikrofinanca Shqiptare mori pjesë në këtë takim dhe u perfaqesua nga
Sekretarja e Përgjithshme e saj, znj. Brunilda Isaj.
Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve në këtë
takim, trajtuan hapat që po ndermerr Banka e
Shqipërisë, së bashku me institucione të tjera
publike dhe aktorë të tregut, për hartimin e Strategjisë Kombëtare të Edukimit Financiar, një iniciativë e
rëndësishme kjo në drejtim të përmirësimit të njohu-

rive financiare të popullatës dhe rritjes së përfshirjes
financiare.
Në fjalën e saj, znj. Isaj shpjegoi arsyet pse edukimi
financiar është në thelb të përpjekjeve të sektorit për
të rritur përfshirjen financiare, duke qenë që mikrofinanca u shërben segmenteve të tregut të cilët për
nga demografia dhe niveli i të ardhurave, përbëjnë
një treg prioritar për të punuar në drejtim të edukimit financiar. Ajo shprehu gatishmërine e sektorit për
të punuar së bashku me aktorët e tjerë në drejtim të
hartimit dhe sidomos të implementimit të strategjisë
së edukimit financiar.

7.2. Marrëdhëniet me qeverinë dhe aktorët e tjerë të
tregut financiar
7.2.1 Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027
Shoqata Mikrofinanca Shqiptare ishte e ftuar si
partnere e Këshillit të Investimeve në sesionin
konsultativ për diskutimin e Strategjisë së Zhvillimit
të Biznesit dhe Investimeve 2021 - 2027, me fokus

në mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla e të
mesme, një dokument ambicioz dhe i mirëstrukturuar që pritet t’i japë hov këtij segmenti të rëndësishëm në ekonominë e vendit.

7.2.2 Sesion informues me temë: ‘’Aksesi në financë ‘’
i organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë
Shoqata Mikrofinanca Shqiptare mori pjesë në
sesionin informues dy ditor “Aksesi në financë”, i
organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë
dhe Industrisë të Shqipërisë me kontributin si
paneliste të Sekretares së Përgjithshme të Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare, znj. Brunilda Isaj.
Edukimi financiar qëndron në bazë të zhvillimit
ekonomik të çdo vendi, dhe sektori ynë është i
angazhuar plotësisht në promovimin dhe rritjen e

nivelit të tij. Temat e trajtuara në fjalën e znj. Isaj
kishin të bënin me vlerësimin e ndikimit të pasojave nga pandemia Covid-19 mbi aktivitetin e
biznesit në Shqipëri dhe sfidat për rimëkëmbjen e
ekonomisë; si edhe me rolin e bankave dhe
institucioneve financiare jo banka në tejkalimin e
krizës dhe mbështetjen e biznesit me produkte
dhe shërbime inovative.
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7.2.3. Pjesëmarrja në Bordin Drejtues të MFC

Gjatë vitit 2021, Shoqata Mikrofinanca Shqiptare e intensifikoi bashkëpunimin me rrjetin
ndërkombëtar të financës sociale, Microfinance
Centre (MFC), duke u përfaqësuar nëpërmjet
Sekretares së Përgjthshme të saj, Znj. Brunilda
Isaj, në Këshillin Drejtues të kësaj organizate.
Znj. Isaj u nominua dhe votua nga një rrjet i gjërë
institucionesh anëtare, dhe iu bashkua Këshillit në
maj 2021. Gjatë vitit 2021 ajo ka luajtur
gjithashtu edhe rolin e Kryetares së Komitetit të
Kontrollit të Brendshëm dhe Financës të krijuar
nga Këshilli.
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Shoqata Shqiptare e Mikrofinancës është anëtare
e MFC që nga viti 2016. Qendra për Mikrofinancën është një rrjet i financave sociale që
promovon financimin e drejtë, përfshirjen financiare, barazinë gjinore dhe shërbimin e përgjegjshëm. MFC bashkon mbi 100 organizata (përfshirë 77 Institucione Mikrofinance) në 36 vende
të Evropës, Azisë Qendrore dhe më gjerë, të cilët
së bashku ofrojnë shërbime mikrofinanciare të
përgjegjshme për pothuajse 2,000,000 klientë
me të ardhura të ulëta.

RRITJA E KAPACITETEVE PROFESIONALE
TË ANËTARËVE DHE BASHKËPUNIMI
MIDIS TYRE
8.1. Program trajnimi me 3 sesione në lidhje me planifikimin e vazhdimësisë së biznesit në kuadër të EaSI TA
8.1.1 Sesioni i parë: “Analiza e ndikimit në biznes:”
INë linjë me objektivat e Shoqatës Mikrofinanca
Shqiptare për rritjen e kapaciteteve të anëtarëve
të saj, u zhvillua Trajnimi për Planifikimin e
Vazhdimësisë së Biznesit.
Moduli i Parë me temën “Analiza e Ndikimit në
Biznes” që u organizua nga Microfinance
Centre (MFC) dhe Shoqata Mikrofinanca Shqiptare me mbështetjen e Programit për Punësimin
dhe Inovacionin Social (EaSI) të Bashkimit Europian, u ndoq nga mbi 45 pjesëmarrës të

institucioneve financiare jo-banka, anëtarë të
AMA dhe AMIK (Asociacioni i Institucioneve
Mikrofinanciare të Kosovës).
Me këtë seri trajnimesh, Shoqata Mikrofinanca
Shqiptare synon të mundësojë rritjen e kapaciteteve në lidhje me administrimin e rreziqeve
operacionale të lidhura me situatat e emergjencës, pasojat e të cilave ende kanë ndikim të
ndjeshëm në veprimtarinë e anëtarëve tanë.

8.1.2 Sesioni i dytë: “Strategjitë e Rimëkëmbjes dhe Planet e Menaxhimit të Krizave “
Moduli i dytë i trajnimit "Planifikimi i Vazhdimësisë së Biznesit", u përqëndrua në Strategjitë e
Rimëkëmbjes dhe Planet e Menaxhimit të Krizave
që Institucionet e Mikrofinancës duhet të adoptojnë për të pasur një kuadër të plotë rregullues për

përballimin e emergjencave.
Moduli përfundoi me sukses dhe u ndoq nga 43
pjesëmarrës, punonjës të Institucioneve Financiare
Jo-Banka në Shqipëri dhe Kosovë.
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8.1.3 Sesioni i tretë: “Testimi i Strategjive të Rimëkëmbjes”
Moduli i tretë dhe i fundit i serisë së trajnimeve
online për Planifikimin e Vazhdimësisë së Biznesit, diskutoi në lidhje me testimin e strategjive të
rimëkëmbjes, rritjen e ndërgjegjësimit dhe
trajnimin e stafit, si edhe proçeset ushtrimore të
përdorura për të testuar dhe monitoruar këto

strategji.
Pjesëmarrësit nga Shqipëria dhe Kosova vlerësuan njohuritë e përcjella dhe mundësinë e zbatimit
të tyre në politikat institucionale të tyre.

8.2. Program Trajnimi me 4 sesione për administrimin
e rreziqeve nga institucionet financiare jo-banka
mbështetur nga DSIK Albania
8.2.1 Tema: “Administrimi i Rreziqeve në Institucionet Financiare Jo-Banka

Shoqata Mikrofinanca Shqiptare, me mbështetjen
e German Sparkassenstiftung Albania, organizoi
ne datat 13-14 tetor dhe 20-21 tetor 2021, një
seri trajnimesh virtuale me temë: “Administrimi i
Rreziqeve në Institucionet Financiare jo-Banka”,
me pjesëmarrjen e punonjesve dhe drejtuesve të
anëtarëve të Shoqatës. Trajnimet u fokusuan në
njohjen dhe identifikimin e rreziqeve të ndryshme
të hasura në veprimtarinë e përditshme,
analizimin dhe vlerësimin e tyre, si edhe masat
që duhen marrë nga ana e institucioneve për të
zbutur këto rreziqe.
Trajnues në këto sesione ishte z. Oleg Flaum,
ekspert ndërkombëtar me një përvojë të zgjeruar
në fushën e bankingut dhe shërbimeve financia-
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re, sidomos në segmentet e mikro-ndërmarrjeve
dhe SME-ve, i cili ka punuar në tregje të
ndryshme, si Shqipëri, Armeni, Azerbajxhan,
Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Gjeorgji,
Kazakistan, Kosovë, Moldavi, Mianmar, Rusi,
Serbi, Taxhikistan, Ukrainë dhe Uzbekistan.
Pjesëmarrësit ndoqën me mjaft interes sesionet
dhe morën pjesë në diskutimet përkatëse të
rasteve studimore, të cilat janë drejtpërdrejtë të
lidhura me veprimtarinë e tyre të përditshme.
Sesione të tilla për rritje kapacitetesh do të organizohen në vijimësi nga Shoqata Mikrofinanca
Shqiptare, për të asistuar stafin e anëtarëve dhe
për të rritur produktivitetin dhe performancën e
tyre në funksionet që kryejnë.

8.3. Dita Botërore e Kursimeve
Dita Botërore e Kursimeve, një event që u bë i
dashur me pjesëmarrjen e Mikrofinanca Shqiptare, German Sparkassenstiftung Albania,
Junior Achievement of Albania dhe Shoqata
Shqiptare e Bankave – AAB, theksoi edhe një
herë rëndësinë e të kursyerit dhe të menaxhimit
të buxheteve familjare për një grup mjaft simpa-

tik studentësh pjesëmarrës.
Ky aktivitet është vetëm njëri nga një seri e plotë
trajnimesh të quajtura “Lojërat e Biznesit”, të cilat
janë ofruar nga German Sparkassenstiftung Albania
dhe organizohen nga shumë organizata që janë
pjesë e Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar.
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PREZENCA NË MEDIA DHE
RAPORTET ME PUBLIKUN
9.1. Publication of two newsletters by MFC and AMA
9.1. Publikimi i dy buletinëve me lajme nga MFC dhe AMA
Gjatë vitit 2021, Shoqata Mikrofinanca Shqiptare në bashkëpunim me Microfinance Centre
(MFC) kanë publikuar një sëri Buletinësh mbi
mikrofinancën dhe veprimtaritë e saj, që kanë
përcjellë lajme nga vendi dhe bota.

Shoqata do të vijojë të informojë publikun rregullisht në lidhje me veprimtaritë e saj nëpërmjet
kanaleve të vendosura të komunikimit digjital, ato
mediatike tradicionale dhe të mediave sociale.

9.2. Intervista në mediat televizive dhe të shkruara mbi sektorin e mikrofinancës
Ndërveprimi përsa i përket informimit të publikut
ka qenë mjaft i lartë nëpërmjet publikimeve në
faqen e ueb-it të AMA-s dhe në faqet e rrjeteve
sociale në lidhje me çdo veprimtari të organizuar.
Prezenca në media ka qenë intensive me qëllim
informimin e publikut dhe trajtimin e temave dhe
problematikave të ndryshme. Më poshtë renditen
disa nga intervistat e dhëna gjatë vitit 2021:

social të mikrofinancës.
• Publikimi i 3 njoftimeve për shtyp, 5 artikujve
mbi veprimtarinë dhe një numër intervistash dhe
pjesëmarrjesh në median televizive në lidhje me
tematika të ndryshme
• Publikimi i Raportit Vjetor 2020 në shqip dhe
anglisht

• Publikimi i një kërkimi në lidhje me pritshmëritë
konsumatore për periudhën post-covid dhe iniciativa për një studim tregu në lidhje me impaktin

• Përditësim i ueb-faqes së AMA dhe faqet e
rrjeteve sociale në lidhje me çdo veprimtari të
organizuar

Shoqata synon të krijojë dhe të mbajë në vijimësi
raporte cilësore me aktorët mediatikë, duke ofruar në
çdo moment transparencë të plotë në lidhje me
sektorin, zhvillimet dhe problematikat e tij, dhe

sidomos informacion dhe edukim për klientët dhe
popullatën, në mënyrë që këta të fundit të jënë në
gjendje të marrin vendime financiare të informuara
dhe cilësore për jetën e tyre.
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