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Abstrakt 

Bujqësia është një ndër shqetësimet kryesore në ditët e sotme. Nxitja e shërbimeve financiare për 

bujqësinë është një sfidë pavarësisht bilionave dollar të shpenzuar në subvencione për forcimin e 

institucioneve financiare në shërbim të këtij sektori. Sukses i konsiderueshëm është arritur  nga 

institucionet mikro-financiare në ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme që kontribuojnë në zgjidhjen e 

problemit te kredisë bujqësore. Megjithatë një pjesë e këtyre institucioneve kufizojnë veprimet e tyre 

në zona me densitet të lartë të popullësisë, dhe kreditë bujqësore përbëjnë një pjesë të vogël të totalit 

të portofolit të kredisë. Të tjerë janë të motivuar duke u përshtatur tek popullsia rurale dhe 

prodhuesit bujqësor. Risitë adresuan risqet, sfidat dhe kostot e larta që këto institucione hasin në 

ofrimin e shërbimeve te këtij tregu. Megjithatë mundësitë që kanë fermerët shqipëtare për financim 

janë të pakta. Shumica e fermerëve financohen nga të ardhurat e tyre personale, remitancat, 

kursimet, subvencionet e shtetit dhe kanë shumë pengesë që të financohen nga institucionet 

financiare. Pikërisht qëllimi i punimit është evidentimi i problemeve që hasin bizneset e sektorit 

bujqësor në financimin e tyre, dhe zbutja e këtyre risqeve, në nxitjen e ofrimit të shërbimeve 

mikrofinanciare si instrumenta zhvillues dhe rritës. 

Fjalët kyçe: mikrofinancim, shërbime financiare, sfida, risi. 

Abstract 

Agriculture is one of main concerns nowadays. Promoting financial services for agriculture is a 

challenge despite the billions spent in subventions for the strengthening of the financial institutions 

that serve in this sector. A considerable success has been achieved by micro-finance institutions in 

providing sustainable services which contribute in resolving the problem of agricultural credit. 

However a number of these institutions limit their actions in areas with high population density, and 

agricultural loans make a small part of the total loan portfolio. Others are motivated by being 

adapted to the rural population and agricultural producers. The innovations addressed the risks, 

challenges and the high costs that these institutions are faced in providing services to this market. 

However their options in financing Albanian farmers are low. The majority of the farmers are 

financed by their personal income, remittances, savings, state ‘subsidies and have many obstacle on 

being financed by financial institutions. Actually the goal of the paper is the identification of the 

problems faced by the agricultural sector businesses in their funding, and mitigation of these risks, in 

promoting the offering of microfinance services as an instrument of development and growth. 

Keywords: microfinance, financial services, challenge, innovation. 

1. Hyrje 

Bujqësia është shtylla kurrizore e vendeve në zhvillim dhe ka potencial të madh në 

mbështetjen e zhvillimit, rritjen ekonomike dhe zvogëlimin e varfërisë ( Zeller, 

2003). Pavarsisht kontributit kryesor që ka bujqësia në vendet në zhvillim, mbetet 

ende një sektor i pazhvilluar dhe njerëzit që jetojnë në zonat rurale janë në 
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përgjithësi të varfër. Për këtë arsye zhvillimi bujqësor kërkon vëmendje e tij për 

mbështetjen në shkallë të vogël nëpërmjet mikro-ndërmarrjeve( Zeller, 2003).  

Sektori i bujqësisë në Shqipëri punëson rreth gjysmën e të gjithë të punësuarve në 

vend, dhe kontribuon afërsisht me 20% në GDP. Por në vendin tonë krahasuar me 

sektorët e tjerë është sektori më pak i zhvilluar, megjithatë institucionet shtetërore 

kanë subvencionuar fermerët të cilët mbjellin ullinj, agrume dhe drufrutorë, nga ku 

sektorët kanë pësuar rritje, duke u bërë inkurajuese nga fakti i eksportimit të tyre 

drejt vendeve të BE
1
-së. Por sektori bujqësor për sa i përket kreditimit nga 

institucionet bankare ka mangësi, sepse nga 547 miliard lekë hua, bujqësia përfitoi 

vetëm 1.8% të totalit, krahasuar me ndërtimin prej 13.4% dhe industrinë përpunuese 

16.4%. Megjithatë sektori mund të përfitojë nga subvencionimi që mund të marrë 

nga fondet e BE-së, psh IPA
2
 dhe  IPARD-like

3
, i cili është një fond i BE-së në 

mbështetje të bujqësisë për vendet që aderojnë të jenë pjesë e BE-së. Sipas këtij 

programi, të gjithë ata persona që dëshirojnë të kenë një fermë apo të merren me 

agropërpunim, do të financohen në masën 50-65% nga ky grant, por me kusht që 

sipërmarrësit të hartojnë një plan-biznesi të besueshëm, i cili në vetvete përbën një  

problem që haset në sektorin e bujqësisë. Por sektori bujqësor krahasuar me sektorët 

e tjerë ka prioritet pasi në ditët e sotme fokusi kryesor është drejtuar në rritjen e 

prodhimit bujqësor dhe agropërpunimit si një alternativë më e qëndrueshme dhe 

afatgjat në zhvillimin e vendit, ka bërë që sot sistemi bankar të shohë seriozisht 

rritjen e portofolit të huadhënjes për bujqësinë. Pikërisht kreditimi është instrumenti 

i nevojshëm i financimit të bujqësisë, për nxitjen, zhvillimin dhe rritjen e tij, dhe më 

efektiv krahasuar me grantin. Kreditimi i sektorit bujqësor në portofolin e kredive 

bankarë përbën sektorin më pak të kredituar krahasuar me sektorët e tjerë, duke 

përfituar rreth 2 % e totalit të gjithë portofolit të huave që i janë akorduar ekonomisë 

shqipëtare. Nisur nga nevoja që sektori bujqësor ka për financim apo kreditim, sot 

ekzistojnë institucione financiare që ofrojnë shërbime financiare për sektorin 

bujqësor, të tillë sikurse janë institucionet e mikrofinancimit që ofrojnë shërbime 

kreditimi siç mund të përmendim Unioni Shqipëtar i Kursim Kreditit, BESA, NOA 

etj, por në ditët e sotme shumë banka të nivelit të dytë po nxisin dhe konkurojnë me 

njera-tjetrën përsa i përket shërbimit të ri atë të mikrofinancimit/kreditimit të sektorit 

bujqësor. Pikërisht në kapitujt vijues të punimit është paraqitur problematika e 

kreditimit bujqësor por janë evidentuar disa nga bankat që ofrojnë shërbime 

financiare ndaj sektorit bujqësor. 

2. Objektivi dhe Metodologjia 

Sektori bujqësor pavarësisht kontributit në ekonominë e vendit dhe prirjes pozitive 

në rritjen e eksporteve, ky sektor vazhdon të ketë akses të ulët në shërbimet 

                                                 
1
 Bashkimi Europian 

2
 Instrument for Pre-accession Assistance- IPA 

3
 Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development 
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financiare të sistemit bankar pavarësisht interesimit dhe fokusimit gjithnjë e në rritje 

për këtë sektor. Vetë tipologjia e produktit përfundimar të këtij sektori,  ndikon në 

nevojën e sipërmarrësve për investime në teknologjitë e përmirësimit të procesit të 

prodhimit, vaditjes, dhe pajisjeve eficiente në rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe 

grumbulluese të prodhimit. Pikërisht sektori bujqësor është një sektor me sfida dhe 

problematika të shumta.  

Me anë të këtij punimi janë arritur dy objektiva: 

 Evidentimi i problemeve që sektori bujqësor has në procesin e financimit 

 Evidentimi i bankave të nivelit të dytë që ofrojnë shërbime kreditimi ndaj 

sektorit bujqësor dhe rëndësisë që ato i kushtojnë në nxitjen dhe zhvillimin e 

këtij sektori. 

Metoda e përdorur në arritjen e objektivit, është teknika sasiore, konkretisht 

nëpërmjet anketimit të  bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri. Bankat e 

intervistuara kanë qenë 15 banka, nga të cilat 4 banka janë përgjigjur se ofrojnë 

shërbimin e mikrofinancimit agrar ; Bkt, Credins, Intesa San Paolo dhe ProCredit, 

ku ProCredit është një bankë lider në ofrimin e këtyre shëbimeve, ndërsa një nga 

bankat nuk është përgjigjur anketës përkatëse dhe bankat e tjera janë përgjigjur që 

nuk ofrojnë shërbimin e mikrofinancimit ndaj sektorit bujqësor. Por dhe nëpërmjet 

teknikave cilësore si; literatura dhe studimi i autorëve të ndryeshëm, dhe së bashku 

me anë të dy teknikave është arritur  në evidentimin e problemeve që fermerët hasin 

në procesin e financimit dhe bankave që ofrojnë shërbime të kreditimit për 

agrobiznesin.  

3. Bujqësia dhe kreditimi në Shqipëri gjatë viteve të tranzicionit 

3.1. Bujqësia gjatë viteve të tranzicionit 

Vitet e para gjatë periudhës së tranzicionit ishin të vështira për ekonominë në 

përgjithësi, por bujqësia përjetoi një krizë të rëndë shkaqet e së cilës lidhen me një 

sërë faktorësh: 

1. Zhveshja tërësisht nga prona private e bujqërve, nëpërmjet shpronësimit të 

tyre. Kjo solli varfërimin e tyre, mungesën e produkteve ushqimore bazë dhe 

nivele të ulëta të të ardhurave për frymë në Europë. 

2. Heqja e së drejtës së lëvizjes së lirë të pupullsisë që solli thellim të 

siporcionit demografik duke bërë një grumbullim të detyrave të mbi 65 % të 

pupullësisë në fshat. 

3. Progresi teknologjik I planifikuar, që rriti në nivele më të larta fuqinë aktive 

bujqësore, e cila e shoqëruar me mungesën e kualifikimit solli një 

depofesionalizim masiv të bujqërve dhe dobësimin e sektorëve të tjerë të 

ekonomisë. 
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Pamjaftueshmëria e furnizimit me impute, ekzistenca e makinerive bujqësore 

joeficiente dhe te vjetërsuara sollën ngadalësimin dhe rënien e vazhdueshmë të 

ritmeve të rritjes së prodhimit, rritjen e shpenzimeve dhe rënien e efektivitetit 

ekonomik të bujqësisë. 

Situata e rëndë e krijuar dhe nga pamundësia e shtetit për ta kompensuar atë, si dhe 

niveli shumë i ulët i të ardhurave në fshat, përshpejtuan kolapsin e përgjithshëm të 

bujqësisë. Në këtë mënyrë shteti ndërmori një sërë masash dhe reformash që 

shënuan dhe fillimin e një periudhe kalimi nga një ekonomi e centralizuar në një 

ekonomi tregu. 

Krahasuar me vendet e tjera në tranzicion të Europës Qëndrore dhe Lindore këto 

reforma në bujqësi patën disa veçori
4
: 

 Fillimi i reformës u karakterizua nga një shkatërrim i përgjithshëm i 

infrastrukturës bujqësore. 

 Reforma në Shqipëri fillon në kushtet e një kolektivizimi dhe shtetëzimi total 

të tokës (100%), në dallim nga vendet e tjera si Çekia, Gjermania, Hungaria, 

Rumania ku tokat u kolektivizuan në masën 91-95% apo Polonia dhe 

Jugosllavia në masën 31%. 

 Në bujqësinë e vendit tonë punonte një numër i madh i popullsisë aktive 

duke bërë që reforma të përfshinte rreth 65% të pupullsisë, në dallim nga 

shtetet e tjera ku punonte 11-27% e saj. 

 Reforma në Shqipëri u krye në një ritëm të shpejtë. Në fund të vitin 1992 

ishin privatizuar 77% e tokës bujqësore, në Bullgari ishin privatizuar vetëm 

27% e saj. 

 Në vendin tonë pasuria e kooperativave bujqësore iu nda, me ose pa 

shpërblim pjestarëve të tyre në pronësi private. Në vende të tjera ish 

socialiste si Çekia, Hungaria etj, u përdor transformimi dhe riorganizimi 

kapitalist i kooperativave bujqësore dhe konkretisht në fund të vitit 1992 

vetëm 3% e pjestarëve të tyre u shkëputën dhe krijuan ferma personale, 

ndërkohë që rreth 99% e ish kooperativave u reformuan në kooperativa të 

tipit kapitalist. 

 Në Shqipëri reforma e shpejtë dhe e thellë, si dhe ndryshimet politike bënë 

që prodhimi bujqësor të pësojë një rënje drastike në krahasim me vendet e 

tjera, duke sjellë probleme të mëdha në furnizimin e popullësisë me ushqime. 

Ndërkohë që në vende të tjera në tranzicion prodhimi bujqësor i vitit 1991 

ishte vetëm 2-9% më i vogël se në vitin 1990, tek ne rënia ishte 24%. 

                                                 
4
 KEA( Këshilli I Ekspertëve të Agrobiznesit), (2003). “Historia e Bujqësisë dhe Agrobiznesit dhe 

Agroindustrisë Shqiptare” 
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3.2. Kreditimi bujësor 

 

Në periudhën 1990-1992, politika e kreditit bujqësor mbështeti aktivitetin e një 

numri të madh fermerësh të rinj, të cilët sapo kishin marrë në pronësi tokat e tyre. U 

akorduan kredi në shuma të vogla për blerjen e krerëve të blegtorisë, farërave, etj. U 

desh të veprohej me një numër tepër të madh kreditorësh, një pjesë e të cilëve janë 

edhe sot klientë të vështirë pasi nuk kanë kthyer kreditë e marra. Në periudhën 

1992-1995, sektori bujqësor u financua nga dy burime kryesore: - fondet e Bankës 

Tregtare Agrare; dhe - fondet e donatorëve të ndryshëm, që me anën e programeve 

të tyre kanë financuar dhe vazhdojnë të financojnë bujqësinë shqiptare. Ndër 

projektet më të rëndësishme, për këtë periudhë, vlen të përmenden ato të Bankës 

Botërore për rregullimin e sistemit të kreditit bujqësor, të Bankës Europiane 

(projekti Phare) si edhe të Bankës Gjermane për Zhvillim. Në periudhën 1992-1993, 

politika e kreditit bujqësor mbështeti kryesisht mekanizimin në bujqësi, që përbënte 

një nevojë jetike për bujqësinë e asaj kohe nisur nga fakti, që theksuam edhe më 

sipër që mekanika ekzistuese përveçse ishte e papërshtatshme për fermat e vogla të 

krijuara ishte edhe tepër e kufizuar dhe nuk mund t'i përgjigjej në kohë nevojave të 

fermerëve të rinj. Në periudhën 1993-1995, ndër të tjera, theksi u vu në mbështetjen 

me kredi të aktiviteteve të industrisë agroushqimore. Kreditimi për këtë sektor u bë 

nga Banka Tregtare Agrare, Banka Kombëtare Tregtare si edhe nga donatorë të 

ndryshëm. Normat e interesit për kreditë e dhëna lëvizën nga 40 për qind në vitin 

1992 (1-vjeçare) në 17 për qind në vitin 1995. Procedurat e kreditimit kanë evoluar 

së bashku me evoluimin e mentalitetit të fermerëve. 

Në vitin 1992 procedurat e dhënies së kredisë ishin tepër të thjeshta, ndërsa pas vitit 

1995 ato filluan të reflektojnë një përmirësim të kuadrit legjislativ. 

Kreditë e akorduara nga Banka Tregtare Agrare për periudhën 1992-1995 paraqiten 

si në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 1 

Tabela  000  lekë          

 Emërtimi  1992 1993 1994 1995 

 Sektori privat  638,159.0 2,780,299.0 2,479,662.0 1,545,169.0 

 Nga të cilat në %:      

 Agro-biznes  25.3 12.1 9.8 12.2 

 Industria përpunuese   3.8 1.9 1.5 6.1 

 Mjete të mekanikës bujq. dhe 

transporti  

17.7 16.5 21.9 11.4 

 Tregtimi i inputeve bujqësore  - 4.2 7.8 10.2 

 Tregtim produktesh  41.8 45.9 46.2 54.8 

 Ndërtim  4.4 0.0 1.9 1.0 

 Të tjera  7.0 19.4 10.9 4.3 

Burimi: Raporti statistikor 1995, Banka Tregtare Agrare 
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Eksperienca shqiptare provoi domosdoshmërinë e shoqërimit të tranzicionit 

ekonomik me reforma institucionale. Reforma e sistemit financiar në përgjithësi dhe 

e sistemit bankar në veçanti, ka patur një progres mjaft të ngadaltë. Megjithëse, për 

financimin e bujqësisë funksiononte një institucion i specializuar siç ishte Banka 

Tregtare Agrare (BTA), mund të themi se ky institucion nuk ka funksionuar siç 

duhet në mbështetje të bujqësisë. Ineficienca në operacionet kredituese të Bankës 

Tregtare Agrare (BTA) shprehet në dy aspekte: 

së pari, në pamundësinë e kësaj banke për të plotësuar kërkesat për kredi të 

fermerëve të vegjël. Kjo, pasi BTA vepronte mbi parimet tregtare. Dihet që kostoja e 

administrimit të kredisë për këtë grup të madh klientësh të vegjël është e lartë. 

Gjithashtu, dhe vetë niveli i normave të interesit e ka bërë koston e kreditimit të 

lartë. 

së dyti, në shmangien e aktivitetit të BTA nga kredidhënia në sektorin e bujqësisë. 

Po t’i referohemi të dhënave lidhur me strukturën e kredive të akorduara sipas 

objekteve, do të shohim se kreditimi për sektorët e tjerë (tregti mallrash, ndërtime 

etj.) nga kjo bankë zë një peshë të konsiderueshm( D.Salko).  

Rezultati i parë i prekshëm në drejtim të privatizimit të bankave në Shqipëri është 

likuidimi i Bankës Tregtare Agrare, e cila u parashikua të mbyllet në dhjetor 1997. 

Në tremujorin e parë të vitit 1998, u miratua edhe likuidimi i saj. Në korrik 1998 

kësaj banke iu hoq licenca. Një pjesë e aktivitetit të BTA u kalua në Bankën e 

Kursimeve dhe pjesa tjetër Agjencisë së Trajtimit të Kredive. Prodhuesit bujqësorë 

privatë pas viteve 1990, në pamundësi për të siguruar kredi nga bankat tregtare, kanë 

përdorur si burim financiar shtesë, marrjen hua nga fajdexhinjtë, miqtë apo të afërm 

të tjerë. Viti 2000 u karakterizua, krahas zgjerimit të veprimtarisë së bankave 

tregtare private edhe nga një rritje e ndjeshme e kreditimit të ekonomisë nga bankat. 

Stabiliteti makroekonomik, rritja e sigurisë në vend dhe përmirësimi i klimës për 

investime janë faktorët, që gjatë vitit të kaluar i bënë bankat të rritin interesimin për 

kreditimin e ekonomisë. Pothuajse të gjitha bankat, në bazë të politikave të tyre, 

shprehin interes të kreditojnë biznesin e mesëm e të madh.  

4. Problemet e hasura nga fermerë dhe agropërpunuesit gjatë aplikimit 

për kredi 

Sektori bujqësor është një sektor me problematika dhe sfida të shumta, dhe jo të 

gjithë fermerët mund të aplikojnë për kredi për shkak të një sërë kushtesh, kërkesash 

për tu plotësuar. 

Së pari, është sektori me riskun më të lartë krahasuar me sektorët e tjerë, mungesa e 

infrastrukturës, faktorët natyrorë, ndaj të cilëve prodhimi bujqësor është shumë i 

ndjeshëm( përmbytjet, ngricat, shirate etj), ky lloj risku është shumë vështirë të 

matet dhe të vlersohet plotësisht nga një institucion financiar. Ky risk është i 

shoqëruar dhe nga mungesa e skemave të sigurimit për agrobizneset ndaj këtyre 

ndjeshmërive natyrore. Nëse do të ishte prania e këtyre skemave, kjo do të ishte një 

Seventh International Conference 
Konferenca e shtatë Ndërkombëtare 

Page 84



 

shenjë inkurajuese për sistemin bankar dhe do të tregohen më të gatshme në lidhje 

me krijimin e sipërmarrjeve me sektorin e bujqësisë dhe agrobiznesit. 

Së dyti, bizneset bujqësore në përgjithësi kanë mungesë të dokumentacionit 

financiar dhe atij menaxherial, sepse për sektorin bankar përbën një risk të lartë. Pasi 

bankat kërkojnë më shumë qëndrueshmëri financiare, më shumë informacion 

financiar dhe informacion lidhur me ecurinë e biznesit, si dhe planet e investimit ku 

do të përdoret ky investim. 

Së treti,  problem është pronësia mbi tokën. Agrobinzesi shqiptar vepron në gastra 

toke më madhësi 1.2 hektarë (nën mesataren europiane), kjo madhësi e kufizuar sjell 

pamundësinë e shrytëzimit të përparësive të ekonomisë së shkallës, që do të rriste 

prodhimin, apo dhe zvogëlimin e kostove për njësi për biznesin. Vetëm ata të cilët 

kanë sipërfaqe të mëdha toke mund të pëfitojnë kredi, ndërkohë që pjesa më e 

madhe e tyre kanë në pronësi toka të copëtuara si rezultat i rënjes së komunizmit dhe 

shkrirjes së kooperativave bujqësore. Si pasojë kostoja e prodhimit është më e lartë. 

Për shkak të kostos së lartë të procesit të kreditimit, bankat janë më pak të gatshme 

të nisin procedura me kosto të lartë për shuma të vogla. Problematikë tjetër parë në 

këndvështrimin e institucioneve financiare, është mungesa e garancisë për shërbimin 

e kërkuar, pasi pamundësia për të mbuluar kërkesat për garanci detyron bizneset të 

mos kryejnë investime për zhvillimin e tyre. Edhe mungesa e kolateralit është një 

nga arsyet apo problemet pse sot bankat nuk janë të interesuara të investojnë në 

biznesin fermer.  

Së katërti, përqindja e vogël e fitimit është një tjetër problem në dhënjen e kredive, 

pasi çdo aktivitet bujqësor konsiderohet i riskuar për sa i përket shlyerjes së saj. 

Prodhimi sezonal është është një prej arsyeve të kësaj pasigurie. 

Së pesti, veprimtaritë bujqësore konsiderohen nga bankat si afatshkurtra dhe pak të 

qëndrueshme, dhe si rrjedhojë kushtet e kredive janë jo të favorshme për masën e 

gjërë të prodhuesve. 

Pavarësisht problematikave të shumta që përbën procesi i kreditimit në sektorin 

bujqësor, ky sektor ka mundësi të mëdha zhvillimi. Bizneset bujqësore duhet të 

optimizojnë proceset e tyre të prodhimit, përpunimit dhe grumbullimit të lëndës së 

parë, duke investuar në teknologji eficienete, me konsum të ulët të 

karburantit(energjisë elektrike) dhe rendiment të lartë. Në përputhje me ciklin e 

prodhimit, agrobiznesi ka nevojë për kapital qarkullues, për të menaxhuar më mirë  

fluksin e punës dhe të qarkullimit të parasë për biznesin. Rritja e investimeve në këtë 

sektor vjen nga rritja e kërkesës në treg për produkte bujqësore, rritja e kërkesës për 

eksport të produkteve vendase. 

Nisur nga rëndësia që ka sektori bujqësor në ekonominë e vendit dhe nevojës së tij 

për kreditim, ka bërë të mundur që institucionet bankare të zgjerojnë aktivitetin e 

tyre të kreditimit duke përfshirë në portofolin e huave dhe huatë e dhënë fermerit 

dhe agropërpunuesit. Pikërisht një nga objektivat e punimit ishte evidentimi i 

bankave të nivelit të dytë që ofronin shërbimin e kreditimit të sektorit bujqësor. Kjo 
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problematikë u realizura nëpërmjet anketimit të bankave të nivelit të dytë, numri i të 

anketuarve ishin 15 banka, nga të cilat vetëm 4 prej tyre ofronin mundësinë e 

kreditimit bujqësor. Përgjigjet dhe analizat janë të paraqitura në sesionin e 

rezultateve të studimit. 

4.1.  Rezultatet e studimit 

Analiza e të dhënave të grumulluara nga përgjigjet e marra nga pyetësori ka 

ndihmuar në arritjen e konluzioneve lidhur me shërbimet financiare, normat e 

ofruara, fazat që bankat mbështesin subjektin në fjalë, llojet e kredisë, kriteret e 

kërkuara, dhe qëllimi i financimit etj. 

Më poshtë janë paraqitur përgjigjet e marra nga bankat e intervistuara. 

1- Lidhur me pyetjen cili është qëllimi i huave të ofruara nga institucioni financiar 

bankat janë përgjigjur : 

1. Plotësimin e nevojave me produkte financiare të përshtatura sipas 

tipologjisë së aktivitetit të tyre, bazuar në kredidhënje të përgjegjshme. 

2. Ofrimin e produkteve të reja për të plotësuar nevojat e klientëve duke u 

mbështetur në: 

a. Afate të levërdishme 

b. Interesa favorizuese 

c. Periudhën e mospagimit të huasë( në varësi të ciklit të produktit) 

d. Produkte me kolateral dhe pa kolateral 

e. Plan fleksibël të kthimit të kredisë sipas sezonalitetit dhe ciklit të 

produktit  

         3.  Për biznes  

2- Përsa i përket pyetjes lidhur me përqindjen që zë kredia e ofruar në portofolin e 

huave, përgjigjet ishin si mëposhtë: 

ProCredit 25%, dhe Bkt 0.5%, ndërsa dy bankat e tjera janë përgjigjur se sektori 

i agrobiznesit është sektor i ri kredidhënie dhe aktualisht përmban një përqindje 

shumë të vogël të totalit të portofolit të kredive. Nga ky rezultat konstatojmë 

rëndësinë dhe pozicionin lider që banka ProCredit ka në financimin e sektorit 

bujqësor. 

3- Ndërkohë lidhur me llojet e kredive të ofruara për financimin agrar, përgjigjet 

kanë qenë në varësi të bankave, sepse bankat kanë llojet e tyre të produkteve, 

konkretisht kredidhënja  është në formën e kredisë për investim në kapital, kredi 

për blerje të lëndës së parë, makinerive, pajisjeve për qarkullimin, si dhe kredi 

më këste të ç’rregullta( për aktivitete me sezonalitet të theksuar) 

4- Kriteret gjatë aplikimit për financimin janë mjaft të rëndësishme në procesin e 

kredidhënjes, dhe për pasojë përgjigjet e bankave lidhur me pyetjen se cilat janë 

kriteret, janë marrë këto përgjigje: 

1. Minimalisht 2 vjet eksperiencë në shitjen e produkteve bujqësore 
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2. Biznes i licensuar dhe aktiv 

3. Plan investimi i mirë definuar 

4. Të ardhura të qëndrueshme 

5. Investime që rrisin produktivitetin dhe eficensën e biznesit 

6. Kolateral të përshtashëm për tu përdurur si garanci për kredinë 

7. Historik pozitiv në regjistrin e kredive. 

8. Aftësi menaxheriale 

9. Të posedojë kodin e fermerit 

5- Bankat e intervistuara lidhur me pyetjen se në cilën fazë mbështesin financimin 

agrar, janë përgjigjur, se ato i mbështesin kryesisht në fazën e nisje, rritjes, 

zëvendësimit të kapitalit dhe blerjes. 

6- Qëllimi pse bankat i ofrojnë mbështetje financiare fermerit, për të plotësuar të 

gjitha nevojat e tij, afatshkurtra (furnizime, lënde e parë, blerje krerësh etj), dhe 

afatgjata (kryesisht investime në ambjente biznesi, ndërtim ferme, pajisje për 

fermën, etj). 

7- Nisur nga fakti që këto banka ofrojnë shërbimin e kreditimit ndaj fermerëve, 

kanë krijuar departament të vecantë që merret me studimin e riskut të kredive ku 

analizohen dhe merret vendim për klientet me aktivitet agro.  

8- Një element i rëndësishëm i pyetësorit është dhe përcaktimi i % së fermerëve që 

dështojnë gjatë procesit të kredisë, dhe përgjigjet e bankave janë në varësi të 

situatave të caktuara, pasi dy nga  bankat sapo kishin filluar procesin e 

kredidhënjes ndaj sektorit bujqësor dhe nuk mund të arrinin në një konkluzion të 

saktë por dy bankat e të tjera dhanë përgjigje që 5- 15 % e fermerëve nuk arrijnë 

të shlyejnë kredinë e marrë. Arsyeja e dështimit është sepse fermerët kanë 

mangësi në: 

1. Aftësinë drejtuese të biznesit të tyre/ njohuri në financat e tyre 

2. Mungesë njohurish teknike për biznesin 

3. Mospasjen e tregut të sigurt për produktet e tyre 

4. Mos zbatimi korrekt i planit të investimit. 

9- Në rastin kur fermeret hasin probleme në procesin e shlyerjes së kredisë, bankat 

ndërmarrin masa të tillas si: ristrukturimi i kredisë me këste të përballueshme 

dhe këshillim për mbarëvatjen e aktivitetit, por nëse kredia nuk ka zgjidhje 

kalohet si një kredi me probleme. 

10- Bankat e nivelit të dytë të intervistuara lidhur me pyetjen nëse ofrojnë norma 

preferenciale për kreditë e dhëna fermerëve janë përgjigjur Po, dhe këto janë në 

varësi të shumës dhe llojit të kredisë. 

Në punim u konstatuan problemet që fermerët hasin në procesin e kreditimit, por 

janë disa mënyra që mund të propozoj për përmirësimin e këtyre procedurave. 

Së pari, shumica e banorëve në zonat rurale janë të pa arsimuar dhe ky fakt, për 

shkak të fomaliteteve i bën ata dyshues ndaj institucioneve financiare, dhe mendoj 
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që edukimi dhe ndihma ndaj fermerëve do të bënte të mundur që ata të kuptojnë më 

mirë sistemin bankar dhe se si ta vendosin shërbimin e tyre ne plotësimin sa më mirë 

të nevojave te tyre. Përveç kësaj mendimi i përgjithshëm i njerëzve sidomos atyre që 

jetojnë në zonat rurale, është së këto shërbime kanë kosto tepër të larta dhe janë 

jashtë mundësive të tyre. Në qoftëse thjeshtëzohen procedurat njerëzit mund ti 

marrin në konsideratë institucionet në fjalë dhe të kthehen drejt tyre për ndihmë 

financiare. 

Së dyti, këshillim financiar për mirëmenaxhimin e biznesit, bazuar në eksperiencën 

me biznese të ngjashme në kredidhënie, përshtatja e produktit financiar me 

sezonalitetin e aktivitetit dhe transparenca në çmime.  

Së treti, kolaterali përbën një nga problemet e kreditimit, prandaj për kredi të vogla 

të kërkohet më pak kolateral, si dhe për fermerët që kanë toka bujqësorë të 

shpërndara në vendodhje të ndryeshme të krijohet mundësia e marrjes së kredisë pa 

kolateral. Megjithatë dhe nga vetë bankat ofrimi i tokës si kolateral nuk është shumë 

i preferuar, kjo për shkak të tregtueshmërisë së ulët të saj.  

Peshë të konsiderueshme dhe të pamatshme ka dhe tregu informal i kreditimit. E 

motivuar nga marrja e kredisë në rrethana urgjente, për shkak se procedurat e bankës 

janë të gjata dhe kërkojnë kohë në marrjen e shumës së kërkuar. Ky mbetet treg 

aktiv si për bizneset e mëdha ashtu dhe për bizneset e vogla, kryesisht si rrjedhojë e 

pamundësisë për të siguruar  kredit në kohë në tregun formal të kredisë. Këto 

marrëveshje informale ofrojnë kushte të buta për kreditorin, duke bërë që shlyerja e 

kredisë të jetë pak stresuese si në rastin e institucioneve financiare. 

5. Konkluzione dhe rekomandime 

Shqipëria karakterizohet nga një ekonomi në zhvillim, e përqëndruar kryesisht në 

sektorin bujqësor. Sektori bujqësor për vetë karakteristikën që ka në ekonominë 

shqipëtare, po merr gjithnjë e më shumë rëndësi. Sektori i bujqësisë në prodhimin e 

brendshëm bruto arrin në masën 20%, dhe përbën ma pak së 2% të totalit të tepricës 

së huasë. Densiteti më i lartë i popullsisë është i vendosur në zonat rurale dhe për 

pasojë gjenerimi i të ardhurave  rurale në vend përbën  46.3% të gjithë popullsisë. 

Ky sektor ndodhet në gjendje mjaft kritike dhe ka nevojë për mbështetje financiare, 

në mënyrë që ky sektor të jetë efikas. Pikërisht sektori bujqësor është përballë 

risqeve natyrore të cilat janë të pashmagshme dhe ndaj risqeve të prodhimit që 

fermerët të dështojnë në depërtimin në treg dhe sigurimin e të ardhurave të pritura. 

Kjo sepse produktet bujqësore kanë disa disavantazhe: 

 Koha e shkurtër në përdorim 

 Cilësia nuk varet 100% nga fermeri 

 Mungesa e tregut 

 Varësia ndaj importit etj, bëjnë që dhe risku spekulativ të jetë I lartë. 
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Në vendin tonë mundësitë që kanë fermerët për financim janë të pakta. Kjo për 

shkak të problemeve të shumta që përballet sektori bujqësor në sigurimin e 

financimit. Megjithatë për shkaktë rëndësisë që ky sektor ka për ekonominë e vendit 

janë ndërmarrë programe nxitëse për financimin bujqësor, por dhe sistemi bankar ka 

zgjeruar aktivitetin e tij në përfshirjen e produkteve agro në portofolin e tyre të 

kredidhënjes. Lidhur me kreditimin rural është hartuar një pyetësor me bankat e 

nivelit të dytë, dhe nga rezultatet e anketës arrijmë në konkluzionin që kreditimi i 

sektorit bujqësor përbën një element kyç në zhvillimin dhe rritjen e tij. Programet 

ndërkombëtare, shërbimet mikrofinanciare dhe kreditimi bankar janë faktor kyç për 

nxitjen, zhvillimin dhe rritjen e sektorit bujqësor. Rritja e fondeve ndaj bujqësisë do 

të sillte rritje të prodhimtarisë dhe rendimet të sektorit. Gjithashtu prania e disa 

institucioneve financiare të fokusuar në kreditimin bujqësor është i rëndësishëm 

sepse agrobiznesi duhet të ketë dhe të përfitojë nga pasja e shumë opsioneve për 

mbulimin e nevojave të tij. Kjo gjë ndihmon dhe institucionet financiare të 

përmirësojnë kushtet dhe shërbimet e tyre dhe si pasojë ndihmon fermerët në 

marrjen e një shërbimi më cilësor. Pikërisht ekzistenca e disa institucioneve që 

ofrojnë shërbime mikrofinancimi për agrobiznesin dhe sektorin bujqësor në tërësi 

është e nevojshme sepse kjo do të diversifikonte mundësinë e zgjedhjes së fermerit 

dhe do të ndikonte në uljen e çmimit të kredisë.   
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