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2020! Një vit i vështirë dhe plot sfida!  Nuk është nevoja të kujtojmë askënd për 
pandeminë COVID-19, një stuhi që përfshiu të gjithë botën në muajt e parë të vitit 
2020, por e rëndësishme është që të reflektojmë sëbashku mbi pasojat aktuale dhe të 
pritshme të kësaj stuhie. 

Kryesorja është të theksojmë se Fondi Besa ja doli me sukses të përballojë këtë situatë 
dhe vazhdon në mënyrë të qëndrueshme aktivitetin e tij. Padyshim, ky vit na dha 
një pamje më të qartë të pikave të forta dhe të dobësive të institucionit.  Sfidat dhe 
vështirësitë e reja gjatë vitit 2020 shërbyen si mësim dhe e nxitën institucionin drejt 
përmirësimeve dhe gjetjes së zgjidhjeve më optimale për të siguruar vazhdimësinë e 
aktivitetit për klientët tanë, punonjësit dhe aksionarët. 

Në këtë periudhë kaq të pasigurtë, jemi krenar për aftësinë e Fondit Besa për t’u 
përshtatur shpejt me situatën dhe për të zbatuar masat e duhura për kapërcimin e 
saj. Kjo na bën të ndihemi optimistë për të ardhmen dhe të vazhdojmë misionin në 
mbështetje të klientëve tanë, duke ofruar për ta zgjidhjen më të mirë me produkte të 
përshtatura për nevojat e tyre.  

2020 - Viti i sfidave!
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Të nderuar Aksionarë,
 
Viti 2020, me pandeminë Covid-19 
dhe vështirësitë ekonomike që solli kjo 
pandemi, patën një ndikim të ndjeshëm 
në aktivitetin e Fondit Besa, klientët dhe 
punonjësit e tij.  Pandemia nuk ka kursyer 
asnjë vend apo segment të shoqërisë; ajo 
ka ndikuar në jetën e miliona njerëzve, si 
dhe në ekonominë e çdo vendi dhe atë 
globale. Kriza të tilla kërkojnë reagim, 
përshtatje, iniciativa dhe instrumente të 
ndryshëm nga ato normalë. Situatat e 
reja dhe të panjohura shkaktuan ndjenja 
të pasigurisë, konfuzion midis stafit dhe 
klientëve, dhe kjo ishte jashtëzakonisht e 
vështirë për t’u trajtuar nga menaxherët. 

Së pari, Fondi Besa mori të gjithë masat 
për të krijuar një ndjenjë qetësie për 
klientët dhe stafin, gjë e cila nuk ishte 
aspak e lehtë, në një kohë kur shëndeti 
i njerëzve ishte në rrezik. Menaxhimi 
siguroi stafin se do të marrë të gjitha 
masat e nevojshme për të mbrojtur 
jetën e tyre, dhe më pas biznesin dhe 
vendet e punës. Ajo që duhej të bënim 
ishte komunikimi i hapur me stafin dhe 
klientët, duke i mbajtur ata të informuar 
për masat që po merrnim. Kjo na 
ndihmoi të ruanim besimin e tyre për 
të bashkëpunuar edhe në situatat më të 
vështira. 

Fokusi kryesor i punës së Fondit Besa 
edhe gjatë këtj viti ka qenë vazhdimësia 

e shërbimeve financiare  dhe mbështetja 
e klientëve në nevojat e tyre të 
menjëhershme. Fondi Besa u përshtat 
me kërkesat e klientëve, duke siguruar 
përkohësisht lehtësi financiare për ata 
në nevojë. Duke filluar nga muaji Mars 
2020, bazuar në udhëzimin e Bankës së 
Shqipërisë, ne kemi lehtësuar klientët 
në vështirësi, duke mos i ngarkuar ata 
me pagesën e detyrimit për tre muaj, 
në të gjithë degët ku operon Fondi 
Besa.  Kjo do t’i ndihmonte klientët të 
përdorin kursimet e tyre jo për të shlyer 
borxhin, por për të rritur shpenzimet 
sociale, shëndetësore ose ekonomike në 
përgjigje të COVID-19.

Megjithë efektet e menjëhershme 
që pati kjo situatë në Fondin Besa në 
aspektin financiar, ne u treguam të aftë 
për ta përballuar atë. Gjatë fillimit të vitit 
2021, Fondi Besa ruajti një portofol aktiv 
rreth 110 milion Euro, çka shënon një 
rritje prej 2.7% krahasuar me vitin 2019 
dhe disbursoi në total 13,650 kredi në 
vlerën rreth 60 milion Euro.  Pavarësisht 
situatës, ne mbetemi të kujdesshëm në 
qasjen tonë ndaj menaxhimit të rrezikut, 
me një nivel të portofolit në risk nën 4% 
që ishte përcaktuar në projeksionet tona. 

Këto shifra pasqyrojnë përpjekjet e 
suksesshme të menaxhimit dhe stafit 
të Fondit Besa. Në thelb të të gjithë 
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arritjeve gjatë vitit 2020, ishte kontributi 
i më shumë se 600 punonjësve tanë në 
të gjithë vendin. Strategjia e kompanisë 
ishte që 50% e punonjësve të punonin 
online për arsye sigurie shëndetësore. 
Ne u jemi jashtëzakonisht mirënjohës 
për rolin dhe kontributin e tyre.  Në këto 
kohë vështirësish të pashembullta, ata 
mbeten të përkushtuar për të ofruar 
zgjidhje fleksibël, novatore dhe të 
shpejta.

Me një organizim dhe koordinim mjaft 
të mirë me të gjitha strukturat dhe 
drejtuesit e institucionit, arritëm të 
ruanim një balancë të kujdesshme në 
të gjithë rrjetin e degëve dhe drejtorinë 
qëndrore, për të mos ndërprerë për 
asnjë çast shërbimin ndaj klientëve dhe 
për t’i ofruar stafit dhe klientëve siguri 
maksimale për vazhdimësi normale të 
punës, duke transmetuar mbështetje 
të vazhdueshme dhe optimizëm për 
kapërcim të situatës. 

Kombinimi i mirë i financimit, 
eksperiencës dhe njohurive tona për 
tregun si dhe marrëdhëniet e besimit 
reciprok si më partnerët tanë ashtu edhe 
me klientët dhe punonjësit, e bën Fondin 
Besa të pozicionuar në mënyrë unike 
për të ndihmuar klientët t’i përgjigjen 
krizës, të mbrojnë bizneset e tyre dhe 
të planifikojnë rimëkëmbjen. Kjo krizë 
tregoi se ne jemi të rëndësishëm për 
klientët tanë, si për ata që edhe në këtë 

situatë përsëri kishin kërkesa për financim 
për të vazhduar biznesin ashtu edhe 
për ata që kishin nevojë për fleksibilitet 
në shlyerjen e kredisë për të përballuar 
situatën. Kjo  krizë tregoi se Fondi Besa 
është një institucion që qëndron solid 
në pëmbushjen e misionit të tij dhe 
objektivave financiare dhe sociale: Të 
kontribuojë në rritjen ekonomike të 
vendit dhe zbutjen e varfërisë, nëpërmjet 
forcimit ekonomik dhe social të klientëve 
të tij. 

Do të doja të adresoja një falenderim 
të veçantë për partnerët dhe donatorët 
e Fondit Besa, të cilët na mbështetën 
me fonde të reja edhe në këtë kohë 
kur pandemia e ka vënë nën presion të 
pashembullt ekonominë shqiptare dhe 
ku bizneset e vogla dhe të mesme që 
janë targeti ynë,  janë ata që vuajnë më 
shumë. 
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MJEDISI MAKROEKONOMIK
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•   Viti 2020 shënoi një goditje historike 
për ekonominë botërore. Ajo u përball 
me një krizë shëndetësore të shkaktuar 
nga pandemia COVID-19, e cila i detyroi 
qeveritë të ndërmarrin masa ekstreme 
dhe të pezullojnë një sërë aktivitetesh 
në jetën publike. Qeveria Shqiptare 
shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore 
në Mars 2020 dhe urdhëroi mbylljen e 
një sërë aktivitetesh ekonomike. Këto 
kufizime u relaksuan në tremujorin e 
dytë, por disa prej tyre u rivendosën në 
fund të vitit, pas rritjes së infektimeve. 

•   Ekonomia shqiptare u tkurr me 5.5% 
në nëntëmujorin e vitit 2020.

• Inflacioni mesatar për vitin 2020 
rezultoi 1.6%, nën ndikimin e një kërkese 
të dobët dhe rritjeje të ulët të çmimeve .

•   Banka e Shqipërisë uli normën bazë të 
interesit, nga 1.0% në 0.5%.

• Në fushën e mbikëqyrjes dhe të 
stabilitetit financiar, ajo ndërmori një 
sërë masash të përkohshme rregullative 
që lehtësonin barrën financiare të 
sistemit bankar dhe të kredimarrësve, 
dhe siguronin vijimin e kreditimit në 

ekonomi. BSH-ja garantoi furnizimin me 
para dhe funksionimin e sistemeve të 
pagesave, si dhe uli koston e pagesave 
online. 

• Treguesi më i rëndësishëm i 
mbikëqyrjes, ai i mjaftueshmërisë së 
kapitalit, në fund të vitit 2020, raportohet 
në nivelin 18.32%, me një rënie prej 0.34 
p.p, në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar.

•  Treguesi i kredive me probleme ka 
pësuar një rënie prej 0.26 p.p në terma 
vjetorë, duke arritur në 8.11% në fund 
të vitit 2020. Kredia me probleme arriti 
nivelin 49.4 miliardë lekë. 

Mjedisi makroekonomik dhe 
zhvillimet kryesore në Sistemin 
Financiar Shqiptar!
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•    Teprica e kredisë me probleme neto 
ndaj totalit të portofolit të kredisë 
paraqitet në nivelin 2.8%, në rënie me 
0.57 p.p krahasuar me dhjetor 2019; 

•     Portofoli i kredive rezulton në rritje 
me 13.74 miliardë lekë ose 2.39%.

•  Treguesit e përfitueshmërisë, pra 
kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) dhe 
kthimi nga kapitali aksioner mesatar 
(RoAE) - shfaqen në rënie krahasuar me 
vitin 2019. Vlerat, në fund të vitit 2020, 
shfaqen në 1.10% për RoAA dhe 10.65% 
për RoAE, ndërsa në fund të vitit 2019 
këta tregues ishin përkatësisht 1.39% 
dhe 13.45%.

•  Në dhjetor 2020, vlera totale e 
depozitave të sistemit arrin në 1.286 
miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 
7.8%, krahasuar me një vit më parë. 
Pesha e monedhës vendase në totalin e 
depozitave është  në nivelin 49.5%. 

•   Në dhjetor 2020, raporti i aktiveve 
likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra për 
sistemin bankar rezultoi 47.4%, me një 
rënie prej 2 p.p, e krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë;

•   Rezultati financiar i vitit 2020 ishte 
pozitiv, me një vlerë prej rreth 16.88 
miliardë lekësh, ose 3.02 miliardë lekë 
më i ulët se ai i vitit 2019.
• Deficiti buxhetor njohu rritje të 

konsiderueshme, duke reflektuar tiparet 
kundërciklike të politikës fiskale. Kështu, 
deficiti ishte rreth 110.7 miliardë lekë, ose 
6.9% i PBB-së, niveli më i lartë i dekadës 
së fundit. 

•    Punësimi u tkurr me 1.2% dhe shkalla 
e papunësisë u rrit në 11.6% gjatë tre 
tremujorëve të parë të vitit.

• Rënia e punësimit ishte më e fortë 
në tremujorin e dytë, kur numri i të 
punësuarve u pakësua me 33,235 
individë, duke e çuar në 50,035 numrin 
e vendeve të punës të humbura gjatë 
gjysmës së parë të vitit. 

•    Kapitali aksioner i sistemit bankar arriti 
në vlerën 164.34 miliardë lekë, me një 
rritje prej me rreth 10.1 miliardë lekësh, 
ose 6.56% kundrejt një viti më parë. 

•     Struktura e kapitalit vijon të dominohet 
nga kapitali i huaj, i cili, në fund të 
vitit 2020, përfaqëson rreth 76.04% të 
kapitalit të paguar të sistemit bankar, 
me një rënie prej rreth 1.12 p.p, kundrejt 
fundit të vitit 2019.

•  Gjatë vitit 2020, aktivet e sistemit 
bankar shënuan rritje prej rreth 106.42 
miliardë lekësh ose 7.22%, përkundrejt 
rritjes me 22.1 miliardë lekë ose 1.52% 
të një viti më parë. Portofoli i kredive ka 
pasur rritje me 33.08 miliardë lekë ose 
5.77%, gjatë këtij viti.
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•    Pesha që zë sistemi bankar në ekonomi, 
e shprehur nëpërmjet raportit të totalit 
të aktiveve ndaj Produktit të Brendshëm 
Bruto (PBB), vijon të qëndrojë në nivele 
të larta. Këtë vit, treguesi është rritur me 
10.43 p.p, duke arritur në nivelin 98.35%. 

»Subjektet Financiare 
Jobanka 

Në fund të vitit 2020, sistemi financiar 
numëron 30 IFJB. Gjatë këtij viti janë 
revokuar licencat e dy subjekteve 
(“Pay and Go” dhe “Albanian Factoring 
Services”). Subjekti “Crimson Finance 
Fund” është licencuar edhe për 
veprimtarinë e kredidhënies, ndërsa 
“Posta Shqiptare” është licencuar si 

institucion i parasë elektronike.

• Totali i aktiveve të IFJB-ve, në dhjetor 
2020, arrin 59.6 mld lekë, duke u rritur 
gjatë këtij viti me 1.5 mld lekë ose 3%.

• Aktivet e IFJB-ve arrijnë në 3.8% të 
totalit të aktiveve të sistemit bankar, me 
një rënie prej 0.1 p.p, e krahasuar me vitin 
paraardhës. 

• Në strukturën e aktiveve të IFJB-ve 
peshën kryesore e mban portofoli i 
kredisë me 56%. Pjesa tjetër është e 
shpërndarë në aktive likuide (23%), tituj 
me të ardhura të ndryshueshme (9%) 
dhe mjete të tjera (përfshirë mjetet e 
qëndrueshme) (12%).

• Burimet parësore të financimit për 
subjektet financiare jobanka janë 
huamarrjet (54.5% e pasivit) dhe kapitali 
i tyre (37%). Huamarrja përmes emetimit 
të titujve zë vetëm 0.5%.

•   Në fund të vitit 2020, portofoli i kredisë 
bruto për IFJB-të arrin në 36.6 miliardë 
lekë, duke njohur një rritje prej 1.1 mld 
lekësh (ose 3%) krahasuar me vitin 
paraardhës. Aktiviteti me rritjen më të 
lartë gjatë vitit 2020 ka qenë kredidhënia 
përkundrejt tre kategorive të tjera: 
mikrokredisë, qirasë financiare dhe 
faktoringut.

• Pjesa më e madhe e portofolit të 
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kredisë së IFJB-ve mbahet nga subjektet 
e kredidhënies dhe mikrokredisë (74%). 
Më pas renditet portofoli i subjekteve 
të qirasë financiare (25%) dhe portofoli i 
subjekteve faktoring (1%).

•  Portofoli i kredisë së IFJB-ve arrin në 6% 
të totalit të kredisë së sistemit bankar, 
me një rritje prej 0.3 p.p, krahasuar me 
vitin paraardhës.

• Gjatë vitit 2020, aktiviteti i IFJB-ve 
mbetet i orientuar drejt marrëdhënieve 
të financimit me bizneset, përkatësisht: 
76% për veprimtarinë e kredidhënies 
dhe qirasë financiare; dhe 100% për 
veprimtarinë e faktoringut.

• Sektorët me nivelin më të lartë të 
financimit në vitin 2020 janë  “Aktivitete 
të tjera shërbimi” me 28%, “Tregtia, 

riparimi i automjeteve” me 19% dhe 
“Bujqësia” me 10%.

•  Portofoli i IFJB-ve mbetet i orientuar 
drejt financimeve në monedhën vendase 
(63%), me afat të mesëm maturimi (62%).

•  Treguesi i kredive me probleme ka 
ardhur në rritje gjatë vitit 2020, i ndikuar 
tërësisht nga portofoli i mikrokredisë. 
Krahas pasojave të karantinës dhe 
ngadalësimit të rritjes ekonomike, në 
ecurinë e këtij treguesi kanë ndikuar 
edhe kërkesat mbikëqyrëse, zbatimi 
rigoroz i të cilave është verifikuar gjatë 
ekzaminimeve në vend dhe ka sjellë 
rritje të shumës dhe numrit të kredive të 
klasifikuara me probleme.

•   Gjatë vitit 2020, IFJB-të kanë gjeneruar 
një rezultat pozitiv prej 2.33 mld lekësh. 
Krahasuar me vitin paraardhës, vërehet 
tkurrje prej 1.13 mld lekësh, e cila, në 
pjesën më të madhe, shpjegohet me 
mungesën e shpërndarjes së dividendit 
nga bankat, të cilat kanë aksionerë 
institucione financiare jobanka. Ndikim 
ka pasur edhe rritja e shpenzimeve për 
provigjone për portofolin e mikrokredisë.

Rezultati i përgjithshëm i IFJB-ve përbën 
rreth 14% të rezultatit të sistemit bankar. 
Subjektet e konsoliduara tashmë, 
që ushtrojnë aktivitetin e pagesave, 
demonstruan më tepër qëndrueshmëri 
gjatë pandemisë.
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3
SFIDAT & ARRITJET 2020
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Fondi BESA
në shifra 2020
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Arritje 2020
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Objektivi Strategjik

Të  kontribuojmë  në  rritjen  ekonomike 
dhe reduktimin e varfërisë së vendit në 
zonat urbane,  gjysmë-urbane dhe  me 
një aktivitet të   shtuar   në   zonat    rurale,   
duke  nxitur sektorin   e   ndërmarrjeve  
mikro,   të  vogla dhe  të mesme, si dhe  të 
fermave  bujqësore, nëpërmjet ofrimit të  
kredive  të  përshtatura sipas  nevojave të 
tregut të synuar.

Për  të  arritur  këtë  objektiv  strategjik, 
Fondi  Besa do të synojë realizimin e sa 
më poshtë:

· Dhënien  rreth 35.42  miliardë lekë 
gjatë  tre viteve të ardhshme. Objektivi 
kryesor  i aktivitetit të Fondit  Besa për  
tre  vitet  e  ardhshme mbetet dhënia e 
kredive  kryesisht për  bizneset mikro  
dhe  të vogla. 
Kredidhënia  do  të  rritet  jo  vetëm   nga 
pikëpamja sasiore (tepricë kredie;  kredi 
aktive; disbursime), por edhe nëpërmjet 

zgjerimit të gamës së produkteve të  
kredive për  t’iu përshtatur sa  më  mirë  
kërkesave dhe “evoluimit” të tregut  dhe  
të klientëve  tanë.

·     Shtrirjen e zyrave dhe shërbimeve në 
Zyra të Reja Rajonale dhe zgjerimin në 
Degë  të reja.

·  Rritjen e produktivitetit si dhe të 
efektivitetit të stafit në të gjitha nivelet.

·  Krijimin e infrastrukturës së duhur 
për implementimin e shërbimeve dhe  
produkteve të reja që do të ndikojë në 
përmirësimin e efiçencës financiare të 
aktivitetit të Fondit Besa.

·  Ruajtjen dhe përmirësimin e vetë-
qëndrueshmërisë financiare në tre vitet 
e ardhshme.

·     Ruajtjen  e  treguesve   në përputhje  
me   rregulloret  e   mbikëqyrjes  së 
Bankës së Shqipërisë.

Prioritetet dhe objektivat kryesore 
operacionale në kredidhënie  
për periudhën afat-mesme
2021-2022-2023
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VAZHDIMI

FILLIMI

2020

2008

19991994

2020 Vazhdimi i zgjerimit dhe

 

konsolidimit të aktivitetit.

2009
Fillimi  i aktivitetit të Fondit 
BESA sh.a,  i cili trashëgoi  portofolin dhe asetet e

 Fondacionit  BESA.

1999
Krijimi  i Fondacionit BESA

 si një organizatë
 joqeveritare,  jopolitike 

dhe jofitimprurëse.

2008
Krijimi  i Fondit BESA si shoqëri  
aksionare. Licencimi nga 
Banka e Shqipërisë si një 
Institucion Financiar Jo-Bankë. 

1994
Fillimi  i aktivitetit të Projektit të 
Mikrokredisë Urbane,  në 
kuadër  të Projektit të Zbutjes së 
Varfërisë të Bankës  Botërore 
dhe Qeverisë Shqiptare.

2009

1994 FONDI
BESA

FONDI BESA

Zhvillimi institucional
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Në vitin 2020, Departamenti i Burimeve 
Njerëzore zhvilloi strategjinë e tij vjetore 
dhe  trevjeçare me qëllim konsolidimin 
dhe zhvillimin e mëtejshëm të stafit 
me aftësitë e duhura profesionale për 
të realizuar objektivat dhe përballuar 
sfidat gjatë zhvillimit të aktivitetit. Ne 
kërkojmë që stafi të jetë i aftë të ofrojë 
vlerën më të mirë për kompaninë dhe 
klientët dhe të sigurohemi që Fondi 
Besa është vendi më i mirë për të punuar 
dhe zhvilluar.

Më 31 Dhjetor 2020,  Fondi Besa rezulton 
me një numër prej 608 punonjësish në 
krahasim me 576 punonjës në fund të 
vitit 2019. 

Gjatë vitit të jashtëzakonshëm 2020, 
me pasojat e tërmetit të vitit 2019 dhe 
pandeminë Covid-19, fokusi i punës së 
këtij departamenti ka qenë siguria në 
punë dhe shëndeti i punonjësve, një 
sfidë me të cilën nuk ishte përballur më 
parë në përmasa të tilla.  
Krijimi i kushteve lehtësuese për 
stafin gjatë periudhës së pandemisë, 
komunikimi i hapur, duke i siguruar se 
përparësia jonë ishte shëndeti i tyre, 
mbajtja të informuar për masat që po 

merrnim, na ndihmoi të ruanim besimin 
e tyre dhe të siguronim vazhdimësinë e 
biznesit në mbështetje të vazhdueshme 
për klientët tanë. 

Për shkak të masave që mori qeveria, 
Departamenti i Burimeve Njerëzore 
ndërtoi strategjinë e tij për të përballuar 
sfidën e punës në distancë, çka kërkonte 
infrastrukturë të përshtatshme dhe 
ridizejnim të skemave të punës, trajnim 
të stafit për mënyrën se si do të punonin, 
mënyrën e komunikimit midis hallkave 
të ndryshme në institucion dhe ruajtjen 
e marrëdhënieve të pandërprera me 
klientët.  

Strategjia e Departamentit të 
Burimeve Njerëzore
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Pavarësisht vështirësive, Fondi Besa 
nuk e zvogëloi numrin e punonjësve, 
por inkurajoi përmirësimin dhe rritjen e 
efikasitetit të performancës së stafit. 

Gjatë vitit 2020, rekrutimi i punonjësve 
të rinj ishte një ndër përparësitë tona. 
Në total u rekrutuan 142 punonjës, nga 
të cilët 78% janë punësuar në degë dhe 
22% në zyrë qëndrore. Viti 2020 shënoi 
një rritje stafi me 5.6%. 

Departamenti i Burimeve Njerëzore 
synon të afrojë në kompani ekspertizën 
më të mirë të sistemit financiar, pa lënë 
pas dore edhe punësimin e të rinjve 
të talentuar, të cilët sjellin entuziazëm 
dhe sigurojnë që vlerat më të mira të 
transmetohen tek ta dhe të mbeten në 
kompani.
Një nga angazhimet kryesore të 
Departamentit të Burimeve Njerëzore 
është trajnimi i vazhdueshëm dhe 
zhvillimi i aftësive të stafit. Përmes 
programit vjetor të trajnimit, stafit 

i jepet mundësia të mësojë dhe të 
rrisë vazhdimisht kapacitetet duke 
shfrytëzuar një gamë të gjerë burimesh 
mësimore përfshirë këtu trajnimet që 
organizon institucioni në sallë, trajnimet 
online, apo trajnimin në vendin e punës. 

Komponenti i trajnimeve ka qenë sa i 
veçantë edhe i suksesshëm gjatë vitit 
2020: 

• I veçantë, pasi një sërë aktivitetesh janë 
realizuar në kushte të vështira dhe jo 
normale të organizimit dhe komunikimit 
me përfituesit; 

• I  suksesshëm, pasi edhe në këto kushte, 
si aktivitetet dhe niveli i realizimit të 
tyre kanë qenë të larta, për tregues të 
veçantë edhe më të avancuar se një vit 
më parë.
 
Janë zhvilluar në total 89 aktivitete 
trajnimi, ku janë trajtuar 47 tematika të 
ndryshme. Kanë përfituar nga trajnimi 
959 persona në 115 ditë trajnimi total, 
çka do të thotë që një punonjës ka 
marrë më shumë se një trajnim. 

Promovimi dhe rritja në karrierë e stafit 
të brendshëm edhe këtë vit ka luajtur një 
rol specifik në zhvillimin dhe mbajtjen e 
punonjësve të kualifikuar, të talentuar 
duke bërë të mundur që kompania të 
vazhdojë të përfitojë nga ekspertiza 
dhe përvoja e tyre. Në vitin 2020, Fondi 
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Besa vazhdoi të zbatojë strategjinë 
e tij të brendshme për të plotësuar 
vendet e lira të punës me kandidatë të 
përshtatshëm nga brenda organizatës. 
Në të njëjtën kohë, ne nxisim edhe 
lëvizjen e stafit midis departamenteve, 
gjë që u mundëson punonjësve të 
zgjerojnë aftësitë dhe përvojën e tyre. 
Për më tepër, kjo strategji  ndihmon në 
uljen e kostove të rekrutimit të stafit të 
ri. 

Përgjatë vitit 2020, ne vazhduam 
politikën tonë për rritjen e proporcionit 
të grave në pozicionet drejtuese dhe 
në total numër punonjësish. Brenda 
këtij kuadri, ne i bazojmë vendimet 
tona për promovimet dhe emërimet 
në kualifikimin, potencialin dhe 
performancën e treguar për pozicionin 
e caktuar.  Ne jemi të ndërgjegjshëm se 
diversiteti gjinor ndikon në performancë, 
në cilësinë e vendimmarrjes si dhe në 
etikën brenda kompanisë. 

Fondi Besa beson se balanca e duhur 
gjinore në rolet drejtuese do të 
kontribuojë në mënyrë domethënëse 
në suksesin e tij në të ardhmen.
Disa shifra kyç në lidhje me këtë tregues 
janë paraqitur më poshtë: 

o Femra në total: 47% 
o Femra në menaxhimin e mesëm 
              dhe të lartë: 38%

Objektiv i qëndrueshëm i Departamentit 
të Burimeve Njerëzore, vijon të mbetet 
rritja e kënaqësisë në punë e çdo 
punonjësi, nëpërmjet vlerësimit të tyre  
përmes një sistemi të mirëstudiuar, të 
drejtë e konkurrues incentivash. 

Departamenti i Burimeve Njerëzore 
e sheh si obligim të tij që të krijojnë 
një ambient  pune që të nxisë 
bashkëpunimin midis stafit dhe 
menaxhimit, komunikimin e hapur 
dhe transparent, optimizmin dhe 
pozitivitetin për arritjen e objektivave, 
duke besuar se një ambient i mirë 
i punës ndikon shumë edhe në 
produktivitetin e secilit prej anëtarëve 
të stafit dhe të kompanisë në tërësi dhe 
i bën ata që problemet t’i shikojnë si 
sfida dhe mundësi të reja për sukses në 
të ardhmen. 



4
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Menaxhimi i 
Riskut
Për të siguruar qëndrueshmëri dhe 
sukses në aktivitetin e tij, Fondi Besa ka 
krijuar një kulturë të fortë risku.  Qasja 
proaktive e Fondit Besa për të rritur 
ndërgjegjësimin për riskun dhe për ta 
menaxhuar atë në mënyrë adekuate 
ka dhënë rezultatet e tij në ruajtjen 
e një niveli risku sipas treguesve 
të përcaktuara në parashikimet e 
institucionit. 

Menaxhimi, në mënyrë të vazhdueshme, 
thekson rëndësinë e një kulture të 
fortë rreziku si një element që duhet 
të jetë në vëmendjen e të gjithë 
stafit. Departamenti i Riskut informon 
rregullisht menaxhimin mbi situatën e 
riskut, menaxhimin dhe kontrollin e tij, 
përfshirë këtu edhe elementët që lidhen 
me riskun e reputacionit.

Fondi Besa fokusohet në disa drejtime 
përsa i përket menaxhimit të riskut:

Së pari dhe i një rëndësie të veçantë 
është risku i aktivitetit, dmth risku i 
kredisë, i cili lidhet si me faktorët e 
brendshëm, por edhe të jashtëm, mbi të 
cilat ndikimi ynë është i kufizuar. Ajo që 
mundohemi të bëjmë është të gjejmë 

instrumentet e duhur për t’a minimizuar 
ndikimin e tij apo për t’u mbrojtur sa më 
mirë.

Ndaj, gjatë vitit 2020, departamenti i 
riskut ka organizuar trajnime specifike 
në nivele të ndryshme të stafit, për t’i 
edukuar ata si të identifikojnë riskun, si 
të përcaktojnë nivelin e riskut që mund 
të ndërmarrin, cilat janë metodat e 
përmirësimit të kontrollit dhe menxhimit 
të riskut, në mënyrë që institucioni të jetë 
në përputhje me politikat e brendshme 
dhe ato të rregullatorit, që është Banka 
e Shqipërisë. 

Fondi Besa ndjek një proces të caktuar 
në lidhje me riskun që bazohet në hapat 
e mëposhtëm:
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• Identifikimi i riskut: Ky indetifikim   bëhet 
në lidhje me huadhënien, proceset, 
sistemet, klientët, stafin, faktorë të tjerë 
jashtë institucionit. 

•  Vlerësimi i riskut: Pas identifikimit, 
risqet vlerësohen në lidhje me ndikimin 
e tyre potencial në aktivitetin e Fondit 
Besa.

• Menaxhimi i riskut: Identifikimi dhe 
vlerësimi i risqeve lejon Fondin Besa t’i 
menaxhojë dhe prioritizojë ato bazuar 
në ashpërsinë e tyre dhe të zhvillojë 
planet e veprimit në përputhje me 
rrethanat.

• Monitorimi dhe kontrolli: Faza e 
monitorimit dhe e kontrollit shërben 
për të siguruar se janë ndërmarrë 
hapat e duhur për të zbutur risqet 
e  indetifikuara. Përmes kësaj qasjeje 
sistematike, menaxhimi është në 
gjendje të jetë në çdo kohë i informuar 
mbi nivelin e riskut me të cilin përballet 
kompania dhe të marrë vendime 
strategjike në kohën e duhur.
Duke qenë i aftë të njohë llojet e 
ndryshme të riskut,  departamenti  
riskut mund të propozojë veprimet e 
duhura për mbrojtjen apo minimizimin 
e efektit të tyre. 

Një shembull se si Fondi Besa i përshtatet 
vazhdimisht risqeve në zhvillim është 
mënyra se si institucioni e trajtoi 

çështjen e pandemisë gjatë vitit 2020.  
Departamenti i riskut, pas diskutimeve 
intensive me drejtorët e degëve për 
të vlerësuar se në çfarë niveli mund të 
ndikohej portofoli për shkak të mbylljes 
së aktiviteteve, duke filluar nga muaji 
Mars 2020, propozoi masat që duhej të 
merreshin nga kompania, në lidhje me 
riskun. 

Në bashkëpunim me të gjithë 
departamentet dhe në veçanti me 
departamentin e kredisë, u analizua 
dhe u vlerësua rast pas rasti kapaciteti 
shlyerës i çdo klienti që prekej nga 
pandemia dhe ata u mbështetën duke 
pezulluar shlyerjen e kredive (bazuar 
edhe në udhëzimin e Bankës së 
Shqipërisë) për një periudhë tremujore, 
apo duke lehtësuar kushtet e kredive të 
reja. 
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Departamenti i riskut ka në vëmëndjen 
e tij menaxhimin e një game të gjerë 
risqesh të përcaktuara qartë edhe në 
Manualin e Riskut.

Ne menaxhojmë riskun duke përdorur 
proceset dhe mjetet e duhura, duke 
synuar shmangien, mbrojtjen apo 
zbutjen e ndikimit të tyre në rezultatet 
financiare të institucionit, qëllimet 
strategjike afatgjata dhe reputacionin. 

Që nga fillimi i vitit, mjedisi ku ne 
operojmë është dominuar nga 
pandemia e koronavirusit, dhe rreziqet 
për shkak të ndikimit të tij kanë qenë 
në një nivel të lartë deri në fund të vitit 
2020.  Pas tkurrjes së konsiderueshme 
të PBB-së në ekonominë e vendit, ne 
presim një situatë më të përmirësuar në 
vitin 2021.Sidoqoftë, për perspektivën 
afatshkurtër ekonomike, ne vazhdojmë 
të shohim rreziqe të rëndësishme 
negative që ndikojnë ekonominë për 
shkak të pandemisë dhe pasigurisë së 
biznesit për të investuar, të cilat mund 
përkthehen më pas në risk për aktivitetin 
e institucionit.  

Megjithëse ne vazhduam të mbajmë 
riskun në nivele optimale, përsëri jemi 
të ndërgjegjshëm që jemi të ekspozuar 
ndaj një sërë rreziqesh financiare dhe 
jo-financiare duke përfshirë, por pa 
u kufizuar në ato operacionale dhe 
teknologjike. Ndikimet e mundshme të 

këtyre rreziqeve në bilancin dhe fitimin 
tonë vlerësohen përmes rishikimeve të 
portofolit dhe të planit të biznesit. 
Rezultatet e vitit 2020 tregojnë se 
kapitali aktual dhe rezervat e likuiditetit, 
do të na lejonin të amortizonim ndikimin 
e këtyre rreziqeve nëse ato do të 
materializoheshin siç ishte parashikuar. 

Në të njëjtën kohë, ne kemi vendosur 
edhe nivelin e lejueshëm të riskut 
(risk appetite) që shpreh nivelin e 
përgjithshëm dhe llojet e rrezikut që 
ne jemi të gatshëm të “tolerojmë” për 
të arritur objektivat strategjikë, siç 
përcaktohet nga një matricë e caktuar 
sasiore cilësore. Sigurisht, ky nivel, 
përcaktohet si niveli maksimal i rrezikut 
që mund të ndërmarrim, bazuar në 
kapitalin dhe bazën tonë të likuiditetit, 
aftësitë e menaxhimit dhe kontrollit të 
rrezikut dhe kufizimet tona rregullatore. 
Ky nivel risku është element integral në 
proceset e planifikimit të biznesit.

Fondi Besa, pavarësisht të gjithë 
risqeve që materializoi viti 2020, arriti 
të manaxhojë dhe mbajë nën limitet e 
tij treguesit kryesorë të riskut si: PaR 30: 
3.9% dhe nivelin e Write-off: 2%.

Matrica e riskut është ndërtuar e tillë 
që të jetë e ndjeshme ndaj rreziqeve 
materiale ndaj të cilave jemi të ekspozuar 
dhe të funksionojë si tregues kryesor i 
shëndetit financiar të Fondit Besa. 
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Fitimi
Viti 2020 rezultoi me një fitim neto prej 406,7 miljonë lekë për Fondin Besa, me 
një ulje prej -1.74% në krahasim me vitin 2019,  pasi Covid-19 ndikoi edhe në 
performancën tonë financiare. Pavarësisht marrjes së masave në kohë të Qeverisë, 
Bankës së Shqipërisë dhe Fondit BESA, masa që ndikuan në zbutjen dhe vonimin 
e efektit të menjëhershëm të Covid-19 tek klientët, përsëri rënia e aktivitetit ndikoi 
edhe në rezultatin financiar. Por, duhet theksuar se rezervat e qëndrueshme të 
kapitalit dhe likuiditeti në nivelet e duhura na mundësuan vazhdimin e aktivitetin 
në mbështetje të klientëve. 

Kapitali Aksionar
Fondi Besa vazhdon të jetë i kapitalizuar mirë, duke  ruajtur në nivelin 29.79% 
raportin  e mjaftueshmërisë së kapitalit në fund të Dhjetorit 2020, nivel ky  që   
është më  i lartë  se  minimumi  i kërkuar prej jo më  pak  se  10%.
Kapitali Aksionar në vlerë për vitin 2020 është :  3,1 miliard lekë.
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5
MJEDISI SOCIAL
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Projekti Internship 2020
Gjatë periudhës Korrik-Nëntor 2020, Fondi Besa ka organizuar për herë të parë 
Projektin Intership “Aftësimi i të Rinjve në Veprimtarinë Kredidhënëse”, projekt i iniciuar 
drejtpërdrejt nga Drejtori Ekzekutiv, Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ dhe me mbështetjen 
teknike të stafit të Fondit Besa. 
Ky projekt u dha mundësinë pjesëmarrësve për të zhvilluar njohuritë profesionale, 
nëpërmjet përvojës së fituar në Degët Rajonale dhe Departamentet e Fondit BESA, si 
dhe trajnimit të ofruar nga stafi i Fondit Besa dhe lektorë të jashtëm, të mirënjohur në 
fushën ekonomike dhe financiare.
Pas 3 muajve angazhimi të plotë të pjesëmarrësve, u organizua aktiviteti përmbyllës 
dhe shpërndarja e certifikatave. 

Në fjalën e tij Drejtori Ekzekutiv, Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj shprehu bindjen se ky 
projekt ka vlera të veçanta, si për institucionin, përfituesit, por edhe për veprimtarinë 
e kredidhënies në vend.
Nga kjo eksperiencë shumë e mirë, përveç rritjes së njohurive, pjesëmarrësve iu ofrua 
edhe punësim pranë Fondit Besa. 
Për Fondin Besa “Suksesi është e vetmja alternativë”.

Fondi Besa, mision humanitar në 
ndihmë të familjeve në nevojë!
Fondi Besa u angazhua në misionin e tij social për t’i ardhur në ndihmë familjeve në 
nevojë, për shkak të koronavirusit.
Fondi Besa doli në terren për të qenë pranë njerëzve në nevojë, duke shpërndarë 
ushqime për familjet në varfëri ekstreme.
Në ato ditë të vështira, më shumë se kurrë, duhet të ndihmonim njëri-tjetrin dhe 
veçanërisht, familjet në nevojë.
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Fillimi ishte më i vështirë se sa e kisha 
menduar. Kishte shumë momente kur 
i thoja vetes që asgjë nuk po shkon si 
e kisha menduar, e ndjeja të vështirë 
të organizoja punën, kishte mungesë 
puntorësh, herë herë buxheti më dilte 
jashtë parashikimeve ..... dhe vështirësitë 
më dukeshin të pafund. Por përsëri me 
këmbëngulje vazhdoja punën, duke 
shpresuar se e nesërmja do të ishte një 
ditë më e mirë.  Pavarësisht vështirësive, 
puna eci mirë dhe fillova të krijoj kontaktet 
e duhura me ndërtues të ndryshëm, jo 
vetëm në Shkodër, por edhe në zonat 
përreth. 

Me kalimin e kohës, fillova të mendoj që 
lëndët e ndërtimit t’i tregtoja vetë, por për 
këtë më duhej të ndërtoja një magazinë. 
Paratë që kisha kursyer nga puna nuk më 
mjaftonin, ndaj patjetër duhej të huazoja 
një shumë parash. U detyrova të kërkoja 
nëpër banka apo institucione të tjerë 
financiarë për të gjetur opsionin më të 
mirë. Të them të drejtën, kisha frikë të 
merrja kredi, por ishte e vetmja mënyrë 
që mund të realizoja ëndrrën time. Iu 
ktheva me dhjetra herë llogaritjeve se sa 
para duhet të merrja kredi dhe si do ta 
shlyeja atë.

Pavarësisht se kërkova shumë, vendosa 
të marr kredinë tek Fondi Besa për 
shkak se m’u përgjigjën menjëherë dhe 
komunikimi me ta ishte shumë i thjeshtë. 

HISTORI SUKSESI

Z. Nike Kulla

Ishte viti 1992 kur vendosa të emigroj 
fillimisht në Greqi e më pas në Itali. 
Nuk ishte aspak e lehtë dhe më duhej të 
punoja shumë për të siguruar jetesën, 
por edhe të kurseja diçka për të ardhmen. 
Puna në ndërtim më bëri të mendoj se në 
Shqipëri kudo kishte filluar të ndërtohej, 
shtëpi të reja, ambiente biznesi, pallate 
dhe nevoja për ndërtim ishte e madhe.

Fillova të kursej me mendimin se mund të 
kthehem një ditë në Shqipëri, të krijoj një 
brigadë ndërtimi dhe të jetoj në vendin 
tim. E nuk mbeta vetëm në mendim, 
por me kursimet bleva një copë tokë në 
periferi të Shkodrës, pa e pasur akoma 
plotësisht të vendosur se çfarë mund të 
bëja me të. Pas 11 vjetësh në emigracion, 
në vitin 2013 vendosa të kthehem për 
të vënë në jetë idenë time, që tashmë e 
kisha të mirëmenduar.  
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kaluar, gjatë periudhës kur biznesi ynë 
pothuajse për një farë kohe u mbyll për 
shkak të pandemisë, të shfrytëzonim 
kohën për të ndërtuar një showroom 
për të ekspozuar të gjithë mallrat tona 
për shitje. Megjithëse supozoja  se do 
të ishte e vështrë të na përgjigjej për 
dhënie kredie, në atë kohë kur asgjë 
nuk ishte e sigurtë për të ardhmen, u 
drejtova përsëri tek Fondi Besa për një 
kredi të dytë. 

Sot jam shumë krenar që Fondi Besa na 
besoi dhe pse në një kohë të vështirë 
jo vetëm për Shqipërinë, por për të 
gjithë botën. Ne arritëm të marrim edhe 
kredinë e dytë dhe ja ku jemi sot edhe 
me një showroom të ri.

I jam shumë mirënjohës Fondit Besa që 
kuptoi në të dy rastet sa e nevojshme 
ishte për biznesin tim të kisha fondet në 
kohën e duhur. Ende kam ide të reja, të 
cilat nuk do doja t’i diskutoja sot, por e 
them pa hezitim që përsëri do të zgjidhja 
Fondin Besa për një kredi të tretë. 

U ndjeva si midis miqsh që kërkonin të 
bënin më të mirën për të më mbështetur 
me financimin e nevojshëm. Mbështetja 
dhe udhëzimet e oficerit të kredisë gjatë 
procesit të aplikimit ishte i paçmuar për 
mua.  Komunikimi dhe vetë procesi i 
huasë ishte i lehtë dhe i drejtpërdrejtë. 
Mendova se më dëgjuan dhe kërkesat e 
mia u kuptuan dhe në të vërtetë, që nga 
fillimi, oficeri i kredisë së Fondit Besa u 
përgjigj shumë shpejt, duke më treguar 
se cili ishte dokumentacioni i duhur dhe 
cilat do të ishin hapat që do të ndiqnim 
për të finalizuar marrëveshjen e kredisë.

Pas ndërtimit të objektit, biznesi 
u rrit dhe përsëri na u desh të 
riinvestonim kursimet tona në blerjen 
e mjeteve të transportit dhe në rritjen e 
shumëllojashmërisë së mallrave  që do 
të tregtonim. Kjo kërkonte edhe shtimin 
e numrit të punonjësve dhe tashmë 
në këtë biznes punojmë jo vetëm unë 
dhe bashkëshortja, por edhe një numër 
punëtorësh. Dhe duke parë ecurinë e 
mirë të biznesit, vendosëm që vitin e 
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Znj.Elvira Hoxhaj & Z. Serhat Turhan

Menduam se do ta kishim të vështirë 
komunikimin me Z. Serhat, dentistin 
e njohur në qytetin e Shkodrës, pasi 
bashkëshortja e tij dhe njëkohësisht 
administratorja e klinikës nuk ishte 
prezent. Z. Serhat është turk nga origjina, 
por tashmë me pasaportë shqiptare. 

Na priti me buzëqeshje dhe vërtetë i 
kënaqur që kishte mundësinë të fliste 
aq modestish për aktivitetin e tij, por 
edhe krenar se si kishte arritur të ishte 
një nga dentistët më të njohur të qytetit 
të Shkodrës. E nuk e patëm të vështirë 
komunikimin që rrodhi aq këndshëm 
në shqip dhe me dialektin e bukur 
shkodran.  

Ndër të tjera na tregon: Erdha në 
Shqipëri në vitin 2007, në një kohë kur 
Turqia ishte vërtetë në një situatë të 
vështirë, dhe hapa dy klinika të vogla në 
qytetin e Elbasanit.  Më duhej të punoja 
me orare të gjata dhe shpesh edhe në 

fundjavë, pasi me duhej të nisja një jetë 
nga e para. Pasi punova rreth 7 vjet 
në Elbasan, vendosa të shpërngulem 
në qytetin e Shkodrës për arsye të 
bashkëshortes time shkodrane.
Përsëri një fillim i ri – thotë Serhati duke 
buzëqeshur. 

U mundova të gjej një klinikë në një vend 
të dukshëm dhe të arritshëm lehtësisht 
nga klientët potencialë. Por, ambienti 
që gjeta kishte nevojë vërtetë për t’u 
riparuar pothuajse plotësisht, ndërsa 
unë pjesën më të madhe të kursimeve 
i kisha investuar në blerjen e disa 
pajisjeve të reja. Babai i bashkëshortes 
ishte klient i vjetër i Fondit Besa dhe ai 
na sugjeroi këtë institucion për të marrë 
kredi. Besuam dhe nuk u zhgënjyem, 
megjithëse e kishim edhe një ide se 
çfarë ofronin bankat. Pa vonuar oficeri i 
kredisë erdhi dhe na vizitoi në ambientin 
e biznesit, bisedoi për të kuptuar më 
mirë se si do t’i përdornim paratë e 
marrë kredi dhe na udhëzoi në lidhje 
me procedurat dhe dokumentacionin. 
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Më duhej të filloja shpejt nga puna, ndaj 
nuk mund të prisja shumë gjatë dhe kjo 
ishte frika ime, e cila nuk zgjati shumë. 
Fondi Besa na u përgjigj shumë shpejt 
dhe kredia e parë ishte gati tamam kur 
na duhej. 

Me kredinë e parë e përshtatëm 
ambientin për një klinikë dhe filluam 
punën. Pavarësisht pajisjeve moderne 
dhe eksperiencës si në Turqi ashtu edhe 
në Shqipëri, ishte e vështirë të krijoje 
besimin e njerëzve. Na u desh shumë 
punë, e cila u shoqërua me fushata të 
përsëritura marketingu si në TV lokale 
ashtu edhe në TV të ndryshme në Malin 
e zi si Ulqin etj, qytete që janë në kufi me 
Shqipërinë dhe shumë afër Shkodrës.

Këto fushata bënë që të kemi klientë 
jo vetëm nga Shkodra dhe gjithë zonat 
përreth, por edhe nga Ulqini e qytete të 
tjera të Malit të Zi.  
Tashmë punoj në Shkodër që nga viti

2014 dhe jam shumë i kënaqur. Njerëzit 
janë shumë të këndshëm dhe biznesi 
ecën shumë mirë.
Mundohemi që të bëjmë më të mirën 
dhe të njihemi me pajisjet dhe mënyrat 
më të reja dhe moderne të trajtimit 
të dhëmbëve për klientët tanë, duke 
iu referuar literaturës më të re apo 
duke marrë pjesë në konferencat që 
organizohen jo vetëm në Shqipëri por 
edhe jashtë saj, për t’u njohur me të 
rejat e fushës. 

Kjo është arsyeja që na u desh edhe 
një kredi e dytë për të blerë aparat të ri 
modern lazeri dhe implant sistemi për 
dhëmbët. Sërish dera jonë e hapur ishte 
Fondi Besa. Gjej rastin të falenderoj 
oficerin e kredisë në veçanti dhe gjithë 
stafin për korrektesën dhe përgjigjen e 
shpejtë.  
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