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I N T E R V I S T A  E  D R E J T O R I T

E K Z E K U T I V  T Ë  F O N D I T  B E S A ,

P R O F .  A S O C .  D R .  B A J R A M  M U Ç A J

P Ë R  T V  F A X  N E W S

FAX NEWS: Me fillimin e

pandemisë  filluan shqetësimet

dhe deklaratat e shumta nga

ana e qeverisë, por edhe nga

Banka e Shqipërisë, për sa i

përket shtyrjes së afatit të

pagimit të kësteve të kredive.

Do të diskutojmë me Drejtorin

Ekzekutiv të Fondit Besa, me

Z.Bajram Muçaj, në lidhje me

këtë fenomen dhe situatë,

sidomos duke u bazuar, edhe

tek deklaratat e Guvernatorit të

Bankës së Shqipërisë  Z.Gent

Sejko, për të kuptuar thellësisht

situatën dhe pastaj për të

marrë dhe masat.
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Drejtori Ekzekutiv i Fondit

Besa: Në radhë të parë unë dua

të sqaroj, në këndvështrimin

tim, se kush ishte arsyeja që

Banka e Shqipërisë ndërmori

një vendim në muajin mars për

shtyrjen e kësteve të kredive të

klientëve që ishin në vështirësi,

si rrjedhojë e COVID-19, për tre

muaj dhe vendimi i dytë, ku u

shty për tre muaj të tjera, por

duke mos futur institucionet e

mikrofinancës. 



Unë mendoj që të dyja vendimet e

Bankës së Shqipërisë, në kontekstin që

janë marrë, janë të sakta dhe me shumë

kuptim. Banka e Shqipërisë para disa

ditësh mori një vendim për të shtyrë tre

muaj të tjera pagesën e kësteve të

kredisë, por duke duke mos përfshirë

institucionet e mikrofinancës. Mendoj se

dhe ky vendim ishte i përshtatshëm dhe

bën sens. Në gjykimin tim, Banka e

Shqipërisë, gjatë periudhës tremujore që

dha për shtyrjen e radhës së parë, pa dhe

monitoroi ecurinë e likuiditetit të këtyre

institucioneve. Në qoftë se sistemi

bankar në njëfarë mënyre mund të

menaxhojë problemet me likuiditetin,

për institucionet financiare ka vështirësi

në likuiditet, të cilat u hasën gjatë

tremujorit të parë.  

NEWSLETTER
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FAX NEWS: Përtej  mungesës së 

likuiditetit, çfarë efektesh të tjera ka

dhënë Covid-19  tek ju?

FAX NEWS: Çfarë do t’i kërkoni Bankës

së Shqipërisë, për të lehtësuar sadopak

situatën në të cilën  ndodheni tashmë?

Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa: Në

këtë situatë, për institucionet

financiare janë dy faktorë, BSH dhe

qeveria shqiptare. BSH nuk ka akses

ligjor për të ndihmuar këto

institucione nga ana e likuiditetit. Atë

çfarë ka akses BSH dhe unë mendoj

që e ka treguar impenjimin maksimal,

ka qenë në krijimin e lehtësirave për

këtë lloj klientele në vështirësi, si në

provigjionimin e kredisë, po ashtu

edhe në klasifikimin e klientëve në

raport me regjistrin e kredisë. Këtë

gjë, BSH e ka bërë gjatë tërmetit, po

ashtu edhe gjatë periudhës së parë të

pandemisë dhe mendojmë që do ta

zgjasë dhe për atë pjesë të klientelës.

Megjithëse, ne jemi përjashtuar nga

zgjatja e kredive, kjo nuk do të thotë

që ne nuk do t’i qëndrojmë afër

klientelës. Por, BSH duhet të na

suportojë me një paketë të ngjashme

me atë të tremujorit të parë, për këtë

lloj klientele në vështirësi dhe 

Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa: Si

të gjithë institucionet financiare

kudo në botë, edhe tek Fondi Besa,

Covid-19 dha impakte negative

financiare. Ne kemi pasur rreth 37%

të klientelës, që nuk arriti dot të

paguajë dhe ne kemi zbatuar

vendimin e Bankës së Shqipërisë për

shtyrjen e kësteve, 40 % të portofolit

të kredisë, e cila përbën  një vlerë të

konsiderueshme për një institucion

mikrofinanciar. Duhet theksuar se

BSH nuk ndërhyn direkt tek klientela 

për t'i shtyrë këstet e kredisë, por

këto shtyhen nga kompanitë. Pra,

është një marrëdhënie juridike midis

Fondit Besa dhe klientit ku këta kanë

të drejtë të shtyjnë këstet e kredisë

apo të krijojnë një marrëdhënie të re

kreditore.



HTTPS://YOUTU.BE/FLGLXWMVFYC

NEWSLETTER
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provigjionimi dhe klasifikimi të jetë
siç ishte përpara. Ne jemi në
bashkëpunim me BSH dhe besoj se
kjo do të realizohet.  Ndërsa, në
lidhje me qeverinë, ajo ka 2 paketa,

në të cilat kanë akses institucionet e
mikrofinancës për likuiditet. Është
paketa e pagave dhe paketa e
garancisë. Do të dëshironim të ishim
pjesë e këtyre dy paketave, që do të 

 na ndihmonte në rimarrjen e vetes,

likuiditetin dhe vijimin normal të
aktivitetit.

FAX NEWS: Çfarë masash keni marrë ju

për t’i bërë ballë kësaj situate? 

Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa: Masa

e parë ishte nën frymën e vendimit të BSH. 

 Ne zbatuam këtë vendim në maksimumin e

mundshëm, duke parë edhe problemet që

krijonte mos-pagesa e klientelës për tre muaj,

që siç thashë përbën 40%  të portofolit. Tjetër

masë që ne morëm ishte modifikimi dhe

krijimi i produktit Covid-19. Një produkt ky

për rifinancime të ndryshme  dhe kredi

paralele aty ku është e pamundur rifinancimi. 

Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa: Unë
mendoj që mikrofinanca do të ekzistojë
gjithmonë. Fondi Besa ka mbi 20 vjet në
treg dhe i kemi shërbyer jo pak klientelës.
Që nga fillimi i aktivitetit ne kemi dhënë
mbi 230 mijë kredi me një portofol rreth
700 milionë euro. Gjithashtu, sot ka
eksperienca në botë nga më të ndryshmet
të diversifikimit të institucioneve të
mikrofinancës. Ndoshta do të shihet
mundësia që institucionet financiare jo -

banka, siç është Besa, por edhe shoqata të
kusim-kreditit që pranohen të mbledhin
depozita, të  kthehen në banka zhvillimore,

banka sociale.

FAX NEWS: : A ekziston  mundësia 

që  këto institucione mikrofinanciare

 të kthehen  në banka zhvillimore? A

ofrohet kjo gjë në realitetin shqiptar?

Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa: Ajo

është e mundur, pasi sot eksperiencat

janë në botë dhe një nga eksperiencat më

të mira është në Shtetet e Bashkuara, ku

janë shumë banka sociale apo zhvillimore

që kanë lindur nga mikrofinanca dhe

kanë këtë target klientele, por unë

mendoj që gjithmonë duke ruajtur

identitetin tonë.
FAX NEWS: Çfarë perspektive do të ketë

mikrofinanca në këto kushte që ne flasim?

Fondi Besa financon aktivitetin e tij nëpërmjet kapitalit, borxhit të varur, fondeve dhe huave
nga institucionet vendase dhe ndërkombëtare. Në kushtet e krizës mbarë-botërore të
Covid-19, Fondi Besa përgatiti skenarë stres-test ose parashikime lidhur me ndikimin e kësaj
krize në likuiditetin e institucionit, kapitalizimin, fitimin dhe cilësinë e portofolit të kredisë. 

Gjatë kësaj periudhe, Fondi Besa ka vijuar bashkëpunimin me partnerët vendas dhe
ndërkombëtarë duke respektuar detyrimet kontraktuale të huave, si dhe ka firmosur dy
marrëveshje kredie të reja me kreditorët Frankfurt School Financial Services dhe
Symbiotics. Gjithashtu, është nënshkruar marrëveshje kredie me BKT-në lidhur me
programe suportuese të qeverisë shqiptare, si edhe për financim standard.  Jemi duke
punuar ngushtë me institucione ndërkombëtare si: BANK IM BISTUM, DWM, INCOFIN, FMO,

etj. në projekte të ndryshme financimi. Një partner shumë i rëndësishëm i Fondit BESA
mbetet TIRANA BANK, me të cilin vazhdojmë të punojmë për projekte të reja.

Intervistën e plotë mund ta ndiqni në linkun e mëposhtëm:

https://youtu.be/flGlxWMvfYc


M O R A T O R I U M I  
I  K R E D I S Ë &
P O L I T I K A T  P Ë R
T E J K A L I M I N  
E  S I T U A T Ë S  S Ë
P A N D E M I S Ë

Alma Stafa, Drejtore e Departamentit të Kredive Mikro dhe të Vogla në Fondin Besa shprehet
se, si pasojë e situatës së pandemisë, kompania i është përgjigjur pozitivisht vendimit të BSH-
së, për të shtyrë me tre muaj afatin për pagimin e kësteve të kredive në muajin mars.

"Konkretisht, u trajtuan të gjitha kërkesat e klientëve të Fondit Besa për shtyrjen e kësteve të
kredive,  u zbatua një moratorium kredie për rreth 10 mijë klientë me një portofol rreth 6
miliard lekë ose mbi 40% të totalit të portofolit", nënvizoi Drejtorja e Departamentit të Kredive
Mikro dhe të Vogla.

Një hap tjetër i rëndësishëm që institucioni mori ishte dizenjimi dhe miratimi i Politikës së
Kredisë për Tejkalimin e Situatës së Pandemisë.

"Në përputhje me Planin e Vazhdimësisë së Biznesit në Rast Pandemie, Fondi Besa miratoi
Politikën e kredisë për tejkalimin e situatës së pandemisë. Kjo politikë ofron dy instrumente
të rëndësishme për klientelën e Fondit Besa, siç është rifinancimi i kredive aktive me kushte
preferenciale dhe produkti “Kredi Paralele”", theksoi Drejtorja e Departamentit të Kredive
Mikro dhe të Vogla.

Ky produkt kredie u krijua  me qëllimin suportin e klientelës në vështirësi, në kuadër të situatës
së jashtëzakonshme të ekonomisë dhe tregut financiar, nën ndikimin e krizës së përhapur në
nivel global shkaktuar nga virusi COVID-19.
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C O V I D - 1 9
J A  M A S A T
Q Ë  M O R I
F O N D I  B E S A

Fondi BESA sh.a. është një ndër kompanitë më të suksesshme në
Shqipëri në fushën e mikrofinancës. I themeluar në vitin 1994, sot
numëron rreth 600 punonjës. Misioni i   tij është të ndihmojë në
rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë së vendit në zonat
urbane dhe gjysmë-urbane duke promovuar ndërmarrjet mikro
dhe të vogla në Shqipëri.
 
Drejtoresha e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve në Fondin BESA,
Zj. Edlira Qoli, me një eksperiencë të gjatë në fushën e
mikrofinancës, na paraqet më poshtë një tablo të plotë në lidhje
me pandeminë COVID – 19 dhe masat e marra për menaxhimin e
situatës.
 
Në fjalën e saj Zj. Edlira Qoli thekson: “Pandemia paraqet sfida
unike për menaxhimin e institucioneve financiare. Planet për
menaxhimin e pandemisë duhet të jenë mjaftueshmërisht elastike
për të trajtuar me efikasitet ndikimin e saj në aktivitetin e
institucionit  si dhe masat që duhen marrë me qëllim menaxhimin
sa më të mirë të situatës në raste të tilla.   Covid-19, ashtu si në
gjithë botën edhe në Shqipëri nuk rrezikon vetëm shëndetin e
njerëzve, por godet fuqishëm edhe ekonominë dhe kryesisht
biznesin e vogël dhe të mesëm që është edhe target i institucionit
tonë. Ndaj masat e marra duhet të reflektonin kujdesin si ndaj
stafit tonë ashtu edhe ndaj klientëve, duke analizuar në mënyrë të
vazhdueshme ndikimin e pandemisë në biznese dhe risqet që e
shoqërojnë atë.”
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Zj. Edlira Qoli shprehet në lidhje me disa
nga masat specifike që Fondi Besa
ndërmori për përballimin e situatës:
 
“Referuar gjendjes së jashtëzakonshme
për shkak të përhapjes së Virusit COVID -
19, u mblodh menjëherë Grupi i
Emergjencës, në përputhje me planin e
vazhdimësisë së biznesit të parashikuar
në Rregulloren e Rrezikut Operacional të
Shoqërisë, për hartimin e masave në
lidhje me sigurinë dhe shëndetin në
punë të stafit si dhe vazhdimësinë e
biznesit në kushte të situatës së
jashtëzakonshme” shprehet Drejtoresha
e Burimeve Njerëzore & Shërbimeve.
 
Sigurisht, kryesore dhe primare ishin
masat për sigurinë e jetës dhe sigurinë
në vendin e punës për gjithë stafin e
Fondit BESA, duke zbatuar me
rigorozitet të gjitha udhëzimet, sipas
Protokollit të Verdhë dhe Rregullores së
komunikuar nga Qeveria Shqiptare:

Linku

Grupi i Emergjencave i komunikoi
menjëherë stafit masat e hartuara, të
cilat konsistonin në: vazhdimin e punës
on-line duke krijuar infrastrukturën e
nevojshme, në bashkëpunim me
Departamentin e IT; ruajtjen e distancës
në postet e punës; pajisjen e stafit me
mjete mbrojtëse individuale;
dezinfektimin e gjitha zyrave dhe
automjeteve të Fondit Besa; për gratë
shtatzëna si dhe për punonjës me
imunitet të dobët për shkak të
sëmundjeve kronike, duke i parë si
kategoritë më të riskuara, u morën
masat për të punuar nga shtëpia;
afishimin në postet e punës të gjithë
informacioneve në lidhje me simptomat
e Covid- 19, sipas udhëzimeve përkatëse;
vetë izolimin e anëtarëve të stafit të
ardhur nga jashtë Shqipërisë;
pjesëmarrjen në trajnime/webinare të
organizuara nga MFC apo institucione të
tjera mbi menaxhimin me efektivitet të
situatës; hartimin e skenarëve të
ndryshëm edhe në rast se Institucioni do 

të kishte staf të infektuar në Zyrë
Qendrore apo në Degë; politikat që do
të ndiqeshin në mënyrë që të sigurohej
vazhdimësia e biznesit; përshtatjen e
orareve të punës sipas akteve normative
të komunikuara nga qeveria shqiptare;
ndërprerjen e lëvizjeve jashtë qyteteve
për të evituar kontaktet fizike me
anëtarë stafi, klientë apo palë të treta,
etj. Vlen për t’u theksuar, se gjatë kësaj
periudhe të vështirë, kompania
përshtati politikat nxitëse në funksion
të maksimizimit të rezultateve të
aktivitetit të tij. Nga ana tjetër, duke
qenë një institucion me objektiva
financiare dhe sociale, Fondi Besa iu
përgjigj situatës me një sërë masash në
mbrojtje të klientëve. Institucionet e
mikrofinancës kanë një cikël të shpejtë
të shlyerjes së kredive ndaj mund të
vazhdojnë aktivitetin   e tyre ekonomik
vetëm nëse procesi i dhënies dhe
shlyerjes së kredive nuk ndërpritet.
Ndikimi më i madh negativ në këtë
situatë do te ishte pamundësia
financiare e Fondit Besa per të siguruar
kredi për biznesin. Për këtë, stafi ynë ka
qenë në komunikim të vazhdueshëm
me klientët, për të kuptuar situatën dhe
nevojat e tyre dhe për ti përkthyer ato
në masa për parandalimin e risqeve të
mundshëm. Ne besojmë se hendeku që
është krijuar gjatë periudhës së
pandemisë do të zvogëlohet dhe
rikuperohet gjatë gjashtëmujorit të
dytë të vitit, duke shpresuar në arritjen
e objektivave të institucionit.  

Kam kënaqësinë të falenderoj të gjithë
stafin për respektimin e masave, si dhe
për përkushtimin dhe profesionalizmin
e tyre në përballimin e situatës.
Gjithashtu, gjej rastin të falenderoj të
gjithë klientët e Fondit BESA për
mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e
treguar gjatë kësaj
periudhe.
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https://protokolli-i-verdhe-i-masave-higjeno-sanitare-covid-19-per-institucionet-financiare/


T I R A N Ë ,  H A P E T

D E G A  M Ë  E  R E  E

F O N D I T  B E S A

Fondi Besa zgjeron aktivitetin e

tij financiar nëpërmjet hapjes

së degës më të re, Tirana 9, në

muajin shkurt, në rrugën

“Muhamet Gjollesha”, pranë

njësisë nr.7.

Hapja e kësaj dege bën të

mundur që Fondi Besa të jetë

më pranë klientëve, duke rritur

aksesin për të përfituar nga

produktet tona të kredisë.

Ndër vite, Fondi BESA ka

zgjeruar rrjetin e degëve me 83

degë dhe zyra satelite në të

gjitha qytetet e Shqipërisë.

DEGA - TIRANA 9
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K R E D I A
P Ë R
P U S H I M E
“Kredia për Pushime” është produkti më
i ri i Fondit Besa. Ky produkt ofrohet për
nevoja konsumatore të klientëve,

specifikisht për pushime (brenda apo
jashtë vendit). 

Shuma maksimale e kredisë është
200,000 lekë dhe afati maksimal për
pagesën e kësaj kredie është deri në 12
muaj.

Produkti më i ri i
Fondit Besa

Kredinë për Pushime e përfitoni

brenda 24 orëve, pa kolateral dhe me

normë të ulët interesi .
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 Apliko tani

https://fondibesa.com/sq/loan_category/kredi-per-pushime/
https://fondibesa.com/sq/loan_category/kredi-per-pushime/


H I S T O R I

S U K S E S I

Mirela Lami prej vitesh i ka kushtuar

jetën biznesit të saj të argjendarisë dhe

parfumerisë. 

 

Një biznes i suksesshëm që përfitoi

mbështetje financiare nga Fondi Besa.

 

Klientja ka zgjedhur dy herë Fondin

Besa, pasi ka mbetur e kënaqur nga

shërbimi i stafit dhe kushtet e kredisë.

 

"Kisha bërë një porosi dhe më

nevojiteshin para për të bërë pagesën.

Iu drejtova menjëherë Fondit Besa, pasi

kisha mbetur e kënaqur dhe më parë",

shprehet Mirela. 

 

"Pronarja e argjendarisë dhe

parfumerisë ka përfituar dy herë kredi

nga Fondi Besa brenda një periudhe të

shkurtër. Ajo ka qenë gjithmonë e

përpiktë në pagesën e këstit të

kredisë", shton Refati, oficeri i kredisë.
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B A M I R Ë S I A

 N U K  T Ë

 V A R F Ë R O N

Në kuadër të masave që mori qeveria

për parandalimin dhe frenimin e

përhapjes së pandemisë Covid-19,

Fondi Besa u gjend pranë familjeve të

izoluara dhe në nevojë për t’i

ndihmuar me pako ushqimore dhe

produkte të tjera. 

Fondi Besa doli në terren për të qenë

pranë njerëzve në nevojë duke u

fokusuar tek ndihma për ata që u

përballën me vështirësitë më të

mëdha: fëmijët dhe të moshuarit.

Rreth 50 familje u ndihmuan gjatë

këtij operacioni humanitar  .

Fondi Besa ka dhënë kontributin

e tij në uljen e nivelit të varfërisë për

më shumë se 20 vjet. Në qendër të

përgjegjësisë sociale janë njerëzit,

qofshin këta punonjës të institucionit

apo klientët dhe bashkëpunëtorët

tanë.

    TË GJITHË BASHKË DO IA DALIM!

Fondi Besa në ndihmë

të familjeve në nevojë

NEWSLETTER
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K L I K O  K Ë T U

Z Y R A T  Q E N D R O R E

NEWSLETTER

Zyrat e reja qendrore të Fondit Besa, nga nëntori 2019, ndodhen në adresën: Rruga “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë. 

https://www.youtube.com/watch?v=0fvZASqTAF8&feature=youtu.be

