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Kjo broshurë është zhvilluar për të ndihmuar fermerët e vegjël 
në Kosovë, që të sigurohemi se ata i kuptojnë produktet finan-
ciare përkatëse dhe për të ofruar njohuri dhe informacione për 
fermerët për t’i ndihmuar ata në marrjen e vendimit për zgjedh-
jen e produktit dhe partnerit financiar më të përshtatshëm që 
plotëson nevojat dhe pritjet e tyre.  
 
Nëse jeni fermer dhe keni nevojë për një hua për inpute bujqëso-
re, makineri ose pajisje, kjo broshurë do t'ju ndihmojë dhe 
udhëheqë. Kjo broshurë ju ofron mundësinë për çështjet vijuese:  

• Si të analizoni dhe zgjidhni produktin financiar që plotëson 
planin tuaj të investimeve;

• Si të krahasoni kushtet e produkteve financiare që ofrohen;

• Si të përzgjidhni ofertën më të mirë në dispozicion;

• Si të përcaktoni shumën e përballueshme të borxhit;

• Si të shmangni problemet potenciale të likuiditetit;

• Si të rrisni konkurrencën, duke kursyer energji, para dhe kohë.

PërmbajtjaPërmbledhje ekzekutive

RRETH BROSHURËS 

Deklaratë për mospranimin e përgjegjësisë për saktësinë  
e informacionit 

Informacioni i përfshirë në këtë dokument është kontrolluar nga EFSE DF me kuj-
desin e duhur. Megjithatë, EFSE DF nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ose ga-
ranci për kohën, saktësinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë në këtë mate-
rial. EFSE DF rezervon të drejtën për të ndryshuar ose përmirësuar informacionin 
e dhënë në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. EFSE DF nuk jep asnjë garanci, të 
drejtpërdrejtë apo të nënkuptuar, lidhur me përshtatshmërinë e këtij dokumenti 
për një qëllim ose përdorim të caktuar.
Ky dokument nuk adreson domosdoshmërisht çdo temë të rëndësishme apo të 
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të tjera të audiencës së synuar.
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Bujqësia në Kosovë është një sektor shumë i rëndësishëm dhe luan një 
rol kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Një nga sfidat kryesore me të cilat përballen vazhdimisht fermerët në 
Kosovë është qasja në hua/kredi, të cilat janë një nga burimet kryesore 
të financimit për të mundësuar investime të reja ose zgjerimin dhe/ose 
rritjen e aktiviteteve bujqësore.  

Të qenit i suksesshëm në çfarëdo lloj biznesi pa marrë ndonjëherë hua 
është mjaft e vështirë. Kjo është veçanërisht e vështirë në bujqësi, ku 
kërkohen investime të vazhdueshme për blerjen e inputeve bujqëso-
re, pajisjeve dhe makinerive bujqësore dhe/apo bagëtisë. Nga pikë-
pamja financiare, bujqësia konsiderohet si një sektor i rrezikshëm 
për të punuar, për shkak të nivelit të lartë të pasigurisë dhe rrezikut 
potencial, si rezultat i rendimenteve të ulëta , sëmundjeve të bimëve 
apo të kafshëve, fatkeqësive natyrore (thatësirat, përmbytjet, breshri, 
etj.), luhatjes së çmimeve të shitjes të produkteve bujqësore, si dhe 
politikave bujqësore, përfshirë këtu edhe masat mbrojtëse. Prandaj, 
në përgjithësi ka qenë e vështirë për bujqësinë dhe bizneset bujqëso-
re të sigurojnë financime dhe hua.

Bujqësia dhe afarizmi bujqësor:
Si të bëni zgjidhjen më të mirë të financimit

HYRJE 

Prodhuesit bujqësorë kosovarë, veçanërisht ata 
të vegjlit, shpesh kanë qasje të kufizuar në 
fonde nga bankat. Për nevojat e kapitalit të 
tyre qarkullues, fermerët në Kosovë marrin hua 
kryesisht nga Institucionet Mikrofinanciare (IMF), 
të cilat përbëjnë rreth 25% të por tofolit të 
kredive bujqësore.   

Më shumë se 90% e por tofolit të IMF-ve cpërbëhet nga kreditë e vogla me vlerë deri në 5,000 Euro, ndërsa bankat komerciale janë më të përqendruara në huatë me vlera të më lar ta për mjetet fikse dhe më pak në huatë e kapi-talit qarkullues. Nga por tofoli i bankave komer-ciale, huatë për kapital qarkullues përbëjnë vetëm rreth 15% të totalit, ndërsa 85% e mbetur është për vlerat e kredive mbi 10,000 Euro. 

Për huamarrësit me një histori krediti të mirë  
 

dhe për ata që kanë kolateral të vlefshëm, 
institucionet financiare par tnere zakonisht mund 
të ofrojnë kushte shumë më të mira, siç janë 
normat e ulëta të interesit dhe pagesat e reduk-
tuara administrative apo edhe heqjen e tyre. 

25% 

15% 

***** 
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Si të përzgjidhni huadhënësin e duhur?

Një nga çështjet kryesore dhe më të rëndësishme në lidhje me fi-
nancimin e bujqësisë është identifikimi i institucionit financiar, i cili 
plotëson kërkesat tuaja. Është e rëndësishme të gjeni një huadhënës, 
i cili kupton biznesin tuaj dhe nevojat tuaja të financimit.

Kurrë mos merrni një vendim të shpejtë! Nëse keni të bëni me 
drithëra, pemë, prodhimin e qumështit apo mishit ose ndonjë ak-
tivitet tjetër, procesi i analizës së biznesit tuaj është i njëjtë. Para 
vendimit tuaj, ju duhet të jeni të sigurt që keni marrë një vendim të 
duhur dhe që përshtatet me kapacitetet dhe nevojat tuaja.  

Ndjekja e këtyre hapave, ju mundëson të vlerësoni përparësitë dhe 
mangësitë e produkteve të ndryshme financiare dhe përfitimet ose 
të metat e tyre, të cilat do t'ju mundësojnë të merrni një vendim të 
duhur financiar që përputhet me nevojat tuaja të biznesit dhe ju ndi-
hmon të përmbushni qëllimet tuaja.

KATËR HAPAT PËR VENDIMMARRJEN FINANCIARE

Katër hapat për vendimmarrjen financiare

Së katër ti, 
bëni zgjedhjen më të mirë për JU; me 
fjalë të tjera, kjo do të thotë të bëni 
zgjedhjen më të mirë që përputhet me 
kushtet e juaja të rrjedhës së parasë.  

Së treti, 
hulumtoni dhe zgjidhni midis  
alternativave; pra ju duhet të zgjidhni 
alternativën financiare që ju për-
shtatet më së miri. Me fjalë të tjera, 
zgjidhni produktin financiar që ka 
kohëzgjatjen e duhur të maturitetit 
me një kosto të pranueshme.  

Së dyti, 
identifikoni kapacitetet tuaja;  
ju duhet të kontrolloni nëse keni 
aftësinë për të mbuluar huanë 
(borxhin) që doni të merrni.  

Së pari, 
filloni me një synim ose qëllim të 
qartë investimi. 
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Lloji i huasë që dëshironi të merrni varet kryesisht nga lloji i inves-
timeve dhe biznesit që dëshironi të zhvilloni. Ekzistojnë dy lloje 
kryesore të huave: 1) Huatë për kapital qarkullues dhe 2) huatë për 
asete fikse ose qera.  

• Huaja për kapital qarkullues është një hua që ka për qëllim fi-
nancimin e operacioneve të përditshme të një kompanie/fermeri 
për blerjen e inputeve bujqësore (farëra, pesticide ose plehra) 
dhe për mbulimin e kostove të tjera operative (lëndë djegëse, 
pagesën e pagave dhe mëditjeve të punëtorëve, etj.). 

HAPI I: PËRCAKTONI LLOJIN E INVESTIMEVE  

Hapi I: Përcaktoni llojin e investimeve  
 që do të dëshironit të bënit

• Huatë për asete fikse përdoren për të blerë pajisje (plugje, 
traktorë, kombajnë për korrje) ose për të financuar zhvillimin e 
aseteve të tjera afatgjata (ndërtimi i depove, stallave për bagëti, 
sistemeve të ujitjes, etj.).  

Ekziston edhe mundësia për të marrë një hua për qëllime të kom-
binuara, e cila përbëhet nga një hua për asete fikse që mund të 
shlyhet në afat të gjatë dhe një hua për kapital qarkullues me afat 
të shkurtër.

Asetet                                                                                                        Vlera Detyrimet                                                                                      Vlera 

Kapitali qarkullues               11,550 Borxhet afatshkurtra 8,400

Para të gatshme 2,000 Borxhi për furnizuesit e inputeve 5,400

Stoku i inputeve (fara, plehra, pesticide) 1,000
Kredi afatshkurtra nga institucionet financiare                                                    3,000

Kulturat në fushë              8,550

Asetet fikse 118,500 Borxhet afatmesme & afatgjata 20,000

Makineri & pajisje 13,500 Kredi afatgjata nga institucionet financiare 20,000

Tokë & ndërtesa  105,000 Borxhet afatmesme & afatgjata 0

Gjithsej detyrime 28,400

Ekuiteti 101,650

Gjithsej asetet 130,050 Gjithsej detyrime dhe ekuitet 130,050

Bilanci i thjeshtë i gjendjes për një fermer të vogël 
Pasqyra më themelore financiare e fermës është bilanci i gjendjes. Bilanci i gjendjes është një listë e të gjitha aseteve dhe detyrimeve të 
fermës në një kohë të caktuar. Në bilancin e gjendjes të paraqitur më poshtë, në anën e majtë (anën e aseteve) mund të shihni kapitalin 
qarkullues dhe asetet fikse, ndërsa në anën e djathtë mund të shihni borxhet afatshkurtra, të cilat në parim janë huatë për kapital qarkullu-
es dhe borxhet afatmesme dhe afatgjata (për asetet fikse) ku koha e maturimit është më e gjatë se dy vjet.
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Nëse keni nevojë për kapital qarkullues për të blerë inpute bu-
jqësore, lëndë djegëse ose për të mbuluar kostot e tjera, ju mund 
të gjeni institucione financiare/huazimi që operojnë në Kosovë dhe 
ofrojnë hua afatshkurtra bujqësore. Pyetja është se çfarë hapash 
duhet të ndërmerren dhe si të bëhet zgjidhja më e mirë. Para se 
të vendosni të merrni një hua afatshkurtër nga një institucion 
financiar, fillimisht do të duhej të provoni të huazoni inpute nga 
blerësi i produkteve tuaja apo nga furnitori i juaj i inputeve 
(kredi tregtare) e që mund të rezultojë si e dobishme. Është gjith-
monë e këshillueshme të keni një marrëdhënie të shëndoshë me 
huadhënësit si dhe furnitorët apo blerësit tuaj, pasi që mund të 
keni nevojë për të dy palët gjatë drejtimit të biznesit tuaj.

Opsioni i I-rë i financimit:  
Kreditë tregtare (kreditë nga blerësit apo furnitorët)
Kredia tregtare nga blerësi produkteve mund të përkufizohet si 
“pagesë e vonuar apo e shtyrë” që jepet nga blerësi ose furnizuesi i 
lëndëve të para, kundrejt produkteve të blera prej tij. Kreditë treg-
tare të blerësve të prodhimeve janë një produkt mjaft atraktiv që 
është në dispozicion për fermerët e Kosovës. Është një lloj Marrëve-
shjeje Kontraktuale e lidhur midis kreditorit/furnizuesit dhe fer-
merit; të dyja palët bien dakord mbi kushtet e huasë për tregun e 
produktit, ku kreditori/furnizuesi siguron lëndë të parë (fara, plehra 
dhe produkte të tjera të kërkuara të inputeve) kundrejt produkteve 
që do të prodhohen nga fermerët në fund të sezonit të korrjes. Në 
këtë mënyrë, fermeri merr inputet ‘pa pagesë’, dhe ka një shitje të 
sigurt të prodhimeve bujqësore pas korrjes/vjeljes dhe nuk është i 
mbingarkuar me procedurat administrative. Në anën tjetër, kredi-
tori ka një garanci se në fund të vitit pas korrjes/vjeljes nga fermeri 
do të marr produktin që ai dëshiron apo që atij i nevojitet. 
a) Blerësit përdorin këtë lloj huaje për të ndihmuar në sigurimin e 

produktit me cilësi dhe sasi të mjaftueshme. Për shembull, për 
të siguruar cilësi dhe sasi të caktuar të frutave dhe perimeve 
për përpunim, përpunuesit e perimeve shpesh ofrojnë një 
marrëveshje kontraktuale paraprake ku përpunuesi ofron 
si paradhënie inputet bujqësore si farëra apo fidanë, plehra 
ose pesticide për prodhuesit bujqësorë, duke u mundësuar 
atyre pagesën pas korrjes/vjeljes së kulturave. Për fermerët ky 
lloj kontraktimi paraprak shpesh shërben si mbrojtje kundër 
rënies ose paqëndrueshmërisë së çmimeve.  

HAPI I: PËRCAKTONI LLOJIN E INVESTIMEVE  

Ju duhet një hua për kapital qarkullues b) Kredia e furnizuesit përdoret nga furnizuesit e inputeve për 
të siguruar shitjen e inputeve të tyre. Prandaj, nëse keni një 
marrëdhënie të mirë me furnizuesit tuaj, atëherë mund të jeni 
të sigurt se jeni në gjendje të merrni një furnizim të vazh-
dueshëm të inputeve pa pasur nevojë të bëni pagesa para-
prake (megjithëse për pagesa paraprake në para të gatshme, 
furnizuesit zakonisht ofrojnë edhe zbritje/ulje të çmimeve). 
Por, para se t’i blini, është shumë e rëndësishme të dini markën 
dhe cilësinë e inputeve, strategjinë e furnizuesit dhe mar-
rëdhëniet tuaja me furnizuesin sepse zbritjet mund të reflekto-
jë gjithashtu në cilësinë e inputeve.  

Para se të vazhdoni dhe të pranoni kredi tregtare nga blerësi apo fur-
nitori , është e rëndësishme që ju të dini përparësitë dhe mangësitë 
e kredisë tregtare të blerësit/furnizuesit si një formë pagese.

 Përparësitë e përdorimit të kredisë tregtare të 
blerësit/furnitorit:

• Procedurë e thjeshtë e kredisë që rezulton në një vendim të 
shpejtë ose të menjëhershëm;

• Nuk kërkohet kolateral por vetëm një deklaratë me shkrim;
• Janë të mundshme edhe përfitime të tjera, të tilla si marrëve-

shja e kthimit të inputeve të papërdorura, ofrimi falas i in-
puteve, etj.;

• Mundësi për të ndërtuar një marrëdhënie besimi me furni-
zuesin, duke ju lejuar të shtyni pagesën për inputet në rast 
të problemeve në qarkullim të parasë së gatshme; 

• Mundëson mbajtjen e parave të gatshme dhe kufizon fluk-
sin e madh dalës të parave nga biznesi. 

 Mangësitë e përdorimit të kredisë tregtare të 
blerësit/furnitorit: 

• Blerja e mallrave me kredinë e furnizuesit është zakonisht 
më e shtrenjtë se sa pagesa e tyre në para të gatshme;

• Zakonisht keni mundësi të kufizuar të llojeve të inputeve në 
dispozicion për blerje me kredi të furnizuesit;

• Afati për shlyerje është relativisht i shkurtër, d.m.th. duhet 
të paguhet menjëherë pas korrjes/vjeljes.



7

Opsioni i financimit 2:  
Huaja për kapital qarkullues nga një institucion financiar
Nëse keni marrëdhënie të mira me një furnizues të inputeve i cili 
mund t'ua ofrojë një zbritje për blerje me parapagim, mund të mer-
rni kredi nga një huadhënës dhe ta përdorni këtë për të blerë inpute 
me para të gatshme. Kjo ofron avantazh për ju pasi siguron çmimin 
e zbritur nga furnizuesi. Ju gjithashtu mund ta përdorni një kredi ka-
pitali qarkullues për t'i paguar artikujt ose shërbimet që ju nevojiten.  

Afatet e kredisë zakonisht sillen nga gjashtë muaj deri në pesë vjet. 
Të gjitha institucionet kreditore ofrojnë një orar fleksibil të page-
save të kësteve për të gjitha llojet e kredive bujqësore, ku pagesa 
e kredisë bazohet në gjenerimin e të ardhurave të fermerëve, dhe 
një periudhë përfituese/grejs prej 6-18 muajsh varësisht nga vlera e 
kredisë dhe politika e kredi dhënësit financiar.

HAPI I: PËRCAKTONI LLOJIN E INVESTIMEVE 

 Përparësitë e përdorimit të huasë  
për kapital qarkullues:

• Mundëson marrjen e zbritjes nga furnizuesi për parapagi-
min inputeve me para të gatshme;

• Përdorimi i mundshëm i fondeve për të kapërcyer hendekun 
midis pagesave të furnizuesve dhe bashkëfinancimin për pro-
jektet bujqësore që subvencionohen nga grantet qeveritare;

• Përdorimi i mundshëm i fondeve për nevojat shtesë të ka-
pitalit qarkullues, siç janë pagesa e pagave, blerja e lëndëve 
djegëse, ose marrja e makinerive me qira;

• Maturiteti është relativisht më i gjatë, që lejon fleksibilitet në 
aspektin e shitjes së të korrave;

• Huatë janë përgjithësisht më të lira se kreditë e furnitorëve.

 Mangësitë e përdorimit të huasë  
për kapital qarkullues:

• Mund të kërkohet kolateral, varësisht nga vlera e huasë dhe 
politika e huadhënësit;

• Obligimi për kthimin e huasë në kohë, pavarësisht rretha-
nave tuaja të momentale financiare (siç është fluksi i parave 
të gatshme për shkak të paqëndrueshmërisë potenciale të 
çmimeve dhe rreziqeve të prodhimit që mund të ndodhin); 

• Normat e larta të interesit (fikse ose të ndryshueshme). 

Opsioni i financimit 3. Agro Kartela
Agro kartela është një produkt financiar me kushte shumë të 
mira që mundëson qasje të lehtë në financa në tërë Kosovën 
dhe u mundëson fermerëve dhe agrobizneseve të blejnë inputet 
bujqësore, mjetet dhe pajisjet. Limitet e kartelave fillojnë nga 500 
Euro, ndërsa maksimumi varet nga aftësia e fermerit për të shlyer 
kredinë, siç vlerësohet nga banka.

Pse do ta merrnit një hua për inpute në vend të kredisë  
së furnizuesit?
Pothuajse të gjithë furnizuesit shesin me kredi, por krahas kësaj, 
ata gjithashtu ofrojnë zbritje për pagesa të inputeve me para të 
gatshme. Prandaj, marrja e një huaje për kapital qarkullues nga një 
huadhënës dhe blerja e inputeve me zbritje duke paguar me para 
të gatshme përbën një mundësi të mirë. Marrja e një huaje për bler-
jen e inputeve është e arsyeshme në kuptimin financiar kur kostot 
totale të huasë së paku përputhen me zbritjen e mundshme për të 
bërë një pagesë me para të gatshme për inputet.

 Përparësitë e përdorimit të Agro Kar telës si 
hua për kapital qarkullues:

• Përmbush nevojat specifike sezonale bujqësore;
• Pagesa përmes një rrjeti të gjerë furnizuesish të inputeve 

bujqësore dhe pajisjeve;
• Blerja me këste me normë interesi 0%;
• Deri në 6 muaj grejs periudhë për periudhën nga muaji mars 

deri në gusht.

 Mangësitë e përdorimit të Agro Kar telës
• E pamundur të fitohet zbritje nga furnizuesi për pagesa pa-

raprake;
• Qasje e kufizuar tek të gjithë furnizuesit;
• Kredia është e kufizuar dhe varet nga vlerësimi i bankës; 
• Disa furnizues mund të rrisin çmimin e inputeve për blerjet 

me kartelë. 
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Mars Prill Maj Qer-
shor

Korrik Gusht Totali i 
pagu-
eshëm

Interesi 
mesatar 
mujor

Euro 
55.92

Euro  
55.92

Euro  
55.92

Euro  
55.92

Euro  
55.92

Euro  
55.92

Euro  
335.53

Shlyerja 
e borxhit 
kryesor – 
principali

Euro 
900

Euro 
900

Euro 
900

Euro 
900

Euro 
900

Euro 
900

Euro 
5,400

Euro 
955.92

Euro 
955.92

Euro 
955.92

Euro 
955.92

Euro 
955.92

Euro 
955.92

Totali i  
pagueshëm

Euro 
5,735.53

Nr Pagesë Kryesor Interes Bilanci borxh

1 955.92 861.42 94.50 4538.58

2 955.92 876.50 79.43 3662.08

3 955.92 891.84 64.09 2770.25

4 955.92 907.44 48.48 1862.80

5 955.92 923.32 32.06 939.48

6 955.92 939.48 16.44 0

5,735.53 5,400 335.53

HAPI I: PËRCAKTONI LLOJIN E INVESTIMEVE  

Ju duhet të investoni në asete fikse
Në Kosovë ekzistojnë dy opsione për të marrë burime financiare për 
blerjen e aseteve fikse — përmes marrjes së një huaje ose përmes 
përdorimit të një instrumenti lizingu. 

Produktet e lizingut të disponueshme në Kosovë nuk janë shumë të 
zhvilluara dhe ato janë kryesisht të fokusuara në blerjen e autom-
jeteve. Lizingu i aseteve bujqësore fikse në Kosovë nuk është i zhvil-
luar mirë edhe pse kërkesa e mundshme për lizing është e shumë e 
madhe, pasi ajo mund të jetë një mënyrë efikase dhe efektive për të 
menaxhuar rritjen dhe planin e zëvendësimit të teknologjisë ekzis-
tuese, duke ruajtur kapitalin për kostot operative dhe të inputeve.

Është mirë të dihet
Çfarë është vlera e mbetur e lizingut në një kontratë lizingu?
Lizingu është hua në të cilën huadhënësi blen dhe zotëron pajisjet 
dhe pastaj i jep ato me qira për një biznes me një normë fikse mujo-
re të interesit për kohë të caktuar (muaj). Forma më e zakonshme e 
lizingut në bujqësi është qiraja e tokës. Lizingu i pajisjeve për ferma, 
pajisjeve të qumështit, pajisjeve tjera bujqësore është një zgjidhje e 
financimit për çdo nevojë të biznesit apo fermerit. Gjithmonë pyesni 
kompaninë e lizingut dhe shikoni mirë kontratën për të parë nëse 
kërkohet ndonjë sasi e borxhit të mbetur.

Shembull
Z. Gashi ka nevojë për 6,000 Euro për blerjen e inputeve bujqësore. 
Furnizuesi i tij i ofron atij një zbritje prej 10% për një parapagim në 
para të gatshme. Për të përfituar nga kjo ofertë, ai mund të marrë 
një hua nga një huadhënës, por duhet të paguajë një normë interesi 
prej 21% në vit për huanë. Pyetja është: A është më mirë që ta marrë 
huanë dhe të bëjë blerjen me çmim të zbritur apo të marrë inputet 
me kredi nga furnizuesi i tij? 

Opsioni 1: Blerje me kredi të furnizuesit 
Blerja e inputeve me kredi nga furnizuesit: Euro 6,000

Opsioni 2:  Marrja e një huaje për kapital qarkullues 
Blerja e inputeve me para të gatshme me zbritje prej 10%: Euro 5,400
Detajet e huasë:  Shuma  Euro 5,400
 Norma e interesit:  21% në vit
 Interesi:  paguhet çdo muaj
 Tarifat:  0 % e kryegjësë (Euro 0)
 Maturiteti:  6 muaj

Përfundim
Në këtë rast, kostoja totale e inputeve nëse blihen me huan e furni-
zuesit është 6,000 Euro dhe kostoja totale e inputeve të blera me një 
hua nga institucioni financiar është 5,735.53 Euro (5,400 Euro kostot 
e inputeve + 335.53 norma e interesit e llogaritur gjatë periudhës së 
shlyerjes). Prandaj, blerja e inputeve me një hua nga institucioni finan-
ciar rezulton me kursimin e 264.47 Euro.
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HAPI I: PËRCAKTONI LLOJIN E INVESTIMEVE  

Opsioni i financimit 2: Huaja nga institucionet e tjera financiare
Nëse nuk keni mundësi për të marrë asete fikse përmes një kompa-
nie lizingu, atëherë opsioni i vetëm i mbetur për fermerët është të 
merrni kredi nga institucionet financiare.  

Në Kosovë janë të licencuara disa institucione për lizing por prej 
tyre ma të njohura janë: Raiffeisen Leasing Kosova, Factor Leasing, 
Timi Invest dhe Crimson Finance Fund. 

Opsioni i financimit 1: Financimi nga një kompani lizingu
Programet e qirasë bujqësore përdoren zakonisht për të financuar 
makina ose pajisje bujqësore, si kombajna, traktorë, makina vjelëse, 
kamionë ose pajisje të ujitjes. Kompanitë e lizingut kanë mar-
rëdhënie të drejtpërdrejta me furnizuesit e pajisjeve dhe janë një op-
sion i përshtatshëm nëse plani juaj i biznesit përfshin vetëm blerjen 
e pajisjeve dhe nëse jeni nën presionin e kohës.

 Përparësitë e huasë nga institucionet  
e tjera financiare: 

• Institucionet financiare ofrojnë financime afatgjata: varë-
sisht nga vlera e huasë, janë të mundshme afatet prej 3 deri 
në 15 vjet;

• Shumë nga Institucionet Financiare ofrojnë këshilla financi-
are dhe teknike dhe shërbime konsulence për firmat afariste;

• Mundësia e përdorimit të huasë për blerjen e pajisjeve të 
përdorura/të dorës së dytë apo pajisjeve që nuk mund të 
blihen përmes lizingut në dispozicion të ofruara nga furni-
zuesit vendor; 

• Mundësi e financimit të të gjithë planit tuaj të investimeve; 
• Afate më fleksibile të shlyerjes së borxhit me këste që për-

puthen me rrjedhën tuaj të parasë së gatshme,
• Grejs periudhat për shlyerjen e kapitalit nga 12-18 muaj;
• Politika më fleksibile kolaterale; huadhënësit që pranojnë 

asetet personale dhe asetet e tjera të biznesit, të gjitha të 
ardhurat merren në konsideratë, p.sh. të ardhura private 
ose të ardhura nga bizneset e tjera. 

 Mangësitë e huasë nga institucionet  
e tjera financiare:: 

• Koha e përpunimit prej disa javësh ose më shumë;
• Kërkohet kolateral bankar dhe/ose garanci shtesë;
• Klienti duhet të ketë llogari rrjedhëse në atë institucion;
• Kërkohen dokumente shtesë gjatë aplikimit të parë për kredi.

 Përparësitë e financimit nga një kompani lizingu:
• Koha e shqyrtimit të kërkesës është shumë e shpejtë, 

zakonisht më pak se një javë: 
• Zakonisht nuk kërkohet kolateral shtesë;
• Ofron norma fikse të financimit;
• Lizingu është i përshtatshëm për inflacionin;
• Lejon mbajtjen e parave të gatshme pasi nuk kërkohet 

shpenzim i madh paraprak; 
• Shfrytëzim më i mirë i pajisjeve, pasi ju i merrni me qira dhe 

paguani pajisjet vetëm për kohën që ju nevojiten;
• Në fund të afatit të lizingut, ju mund të blini pajisjen nëse 

dëshironi ta mbani atë; 
• Ju mund të avanconi vazhdimisht : ju mund t`i pajiseni me 

modelet më të reja të pajisjeve apo ju mund të merrni mod-
elin e fundit të pajisjeve sa herë që merrni një qera te re . 

 Mangësitë e financimit nga një kompani lizingu:
• Kostot e plota jo gjithmonë janë të qarta (sigurimi me mbulu-

eshmëri të plotë, taksat administrative dhe shuma e mbetur);
• Në përgjithësi, më e shtrenjtë;
• Kërkohen pagesa paraprake, zakonisht 10-20% të vlerës së 

pajisjeve;
• Afatet e shlyerjes janë të standardizuara (pa vlerësim ose 

përputhje me rrjedhën tuaj të parasë së gatshme);
• Pagesat e qirasë shpesh lidhen me vlerën e tokës ose pajisje-

ve dhe jo profitabilitetin e ndërmarrjeve;

• Në përgjithësi, në dispozicion ka vetëm pajisje të reja ose ve-
tëm pajisje pak të përdorura; 

• Bartë tërë rrezikun e një sezoni të dobët; huadhënësit nuk i 
interesojnë problemet tuaja të prodhimit.
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Eficienca e energjisë është përpjekja për reduktimin e sasisë së 
energjisë që kërkohet për të ofruar produkte dhe shërbime. Për 
shembull, izolimi i një shtëpie lejon që ndërtesa të nxehet ose 
ftohet duke përdorur më pak energji për të arritur dhe mbajtur 
temperaturën e dëshiruar.

Termi i përgjithshëm “Eficienca e energjisë në bujqësi” pasqyron 
ndryshimet në praktikat e menaxhimit të bujqësisë dhe teknolo-
gjisë. Fermerët mund të përdorin shumë masa për të përmirësuar 
eficiencën e energjisë në ferma, duke përfshirë përdorimin e tra-
ktorëve me eficiencë më të madhe të karburantit, autokombajnë 
apo vjelës eficient ose pajisje bujqësore të kombinuara dhe tekno-
logji bujqësore që minimizojnë konsumin e karburantit dhe e in-
puteve. Përdorimi i makinerive ose i sistemeve të kombinuara në 
prodhimin ose përpunimin bujqësor paraqet mundësi të mëdha 
për reduktimin e energjisë dhe uljen e kostos. 

Problemi kryesor në Kosovë është se ekonomive familjare, në përg-
jithësi, u mungojnë të ardhurat e nevojshme për të zbatuar projek-
te të rëndësishme për modernizimin e pajisjeve elektrike që përdo-
rin ose izolimin e apartamenteve ose shtëpive të tyre. E njëjta vlen 
edhe për fermerët. Shumica e fermerëve të Kosovës (63.8%) janë 
fermerë të vegjël me një madhësi ferme prej 0.5-5 ha dhe prodhimi 
është kryesisht për vetë-konsum. Pajisjet bujqësore të përdorura 
në Kosovë janë më shumë se 20 vjet të vjetra (Regjistrimi i Bujqë-
sisë, 2014). Ndërrimi i pajisjeve të vjetra me të reja do të çonte në 
reduktimin e kostove për karburant dhe investimeve në riparimin e 
pajisjeve dhe do të rriste prodhimin. Eficienca e energjisë është një 
faktor që duhet të vlerësohet gjatë aplikimit për një hua, pasi kjo 
mund të sjellë kushte më të dobishme për huamarrësin. 

IMF dhe bankat komerciale ofrojnë hua për zëvendësimin e pajis-
jeve të vjetra bujqësore dhe zëvendësimin e traktorëve të vjetër 
dhe një-boshtor me traktorët me një dhe dy-boshtor dhe sisteme 
të ujitjes. 

Investimet për rritjen e eficiencës së energjisë  
dhe kursimin e shpenzimeve

Në Kosovë, një numër shumë i vogël fermerësh që prodho-
jnë perime përdorin të ashtuquajturat pajisje të kombinuara 
për mbjelljen e fidanëve dhe spërkatjen me pesticide për 
kontrollin e insekteve të dëmshme në të njëjtën kohë/me një 
kalim. Pajisjet bujqësore të kombinuara ose “me një kalim” janë 
pajisje që mbulojnë fusha ose operacione të shumta të për-
punimit, me një kalim. Prodhimi i kulturave në fushë mund të 
çojë në kursimin e energjisë duke reduktuar konsumin e kar-
burantit të traktorëve dhe amortizimin e pajisjeve të përdorura 
në operacionet në fushë, duke zvogëluar numrin e kalimeve 
përmes kryerjes së dy apo më shumë veprimeve, në një kalim, 
për shembull shpërndarjen e plehrave dhe pesticideve për 
kontrollin e insekteve dëmtuese në të njëjtën kohë. Pajisjet e 
kombinuara mund të përdoren edhe në blegtori, për shembull 
pajisje për bluarjen e drithërave të dizajnuara ashtu që të blu-
ajnë misrin dhe drithërat tjera sipas madhësisë së kërkuar për 
ushqim të kafshëve dhe për shpezët. 

Definimi i pajisjeve të kombinuara

Këto pajisje bujqësore zakonisht janë pajisje të reja dhe efi-
ciente sa i përket karburantit por janë shumë më të shtrenj-
ta dhe të përshtatshme për ferma të mëdha dhe/ose ferma 
komerciale të cilat shumicën e prodhimit e kanë për shitje jo 
për ta përdorur atë për konsum vetjak. Fermerët më të veg-
jël duhet të shqyrtojnë programet aktuale dhe të ardhshme 
të eficiencës së energjisë dhe të shohin nëse kërkesa e këtyre 
programeve të EE mund të aplikohet për blerjen e pajisjeve të 
fermerëve. Për të kapërcyer pengesën e fermave të vogla, fer-
merët duhet të bashkëpunojnë dhe të blejnë dhe shfrytëzojnë 
së bashku pajisjet që mund të përdoren bashkërisht.  

Vërejtje

INVESTIMET PËR RRITJEN E EFICIENCËS SË ENERGJISË DHE KURSIMIN E SHPENZIMEVE 
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Është mirë të dihet

INVESTIMET PËR RRITJEN E EFICIENCËS SË ENERGJISË DHE KURSIMIN E SHPENZIMEVE

Përfitimet e tjera të pajisjeve të kombinuara
Pajisjet më eficiente mund të kenë përfitime shtesë përveç 
kursimit të karburantit, të tilla si përdorimi më i saktë i sasisë 
së plehut dhe farërave, që kursen inputet dhe rrit rendimen-
tin, e kjo duke shmangur edhe ngjeshjen e dheut/tokës dhe 
duke mbrojtur strukturën e sajë. Fermerët e vegjël mund të 
vendosin dy pajisje apo aparatura në të njëjtin traktor, si për 
shembull një shpërndarëse pesticidesh dhe një kultivues, në 
mënyrë që me një kalim të kryejnë dy operacione, e kështu 
edhe të kursejnë kohë.

Për informata të detajuara dhe përfitime shtesë, konsultohuni 
me një furnizues të besueshëm të pajisjeve dhe agronomin tuaj. 

Programet për mbështetje financiare për investime në 
eficiencë të energjisë
Në vitin 2009, Komuniteti i Energjisë njohu rëndësinë e efi-
ciencës së energjisë dhe vendosi të reduktojë konsumin e 
energjisë me 20% deri në vitin 2020. Në vendet e Ballkanit 
Perëndimor — Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, 
ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Mal të Zi dhe Serbi 
— ka disa programe që mbështesin reformat rregullatore që 
synojnë të promovojnë investimet në eficiencën e energjisë 
dhe prodhimin e energjisë së ripërtëritshme. 

Programet e eficiencës së energjisë që mbështesin vendet e 
Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, përfshijnë: 

• Fondi për Rritje të Gjelbër (GGF)
• Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) krijoi

Fondin për Financimin e Ballkanit Perëndimor (WB GEFF);
• Banka për Zhvillim KfW;
• Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP);
• Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkom-

bëtar (USAID);
• Agjencioni Gjerman për Bashkëpunim (GIZ); dhe
• Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF).

Donatorët dhe institucionet zhvillimore që punojnë përmes kë-
tyre programeve sigurojnë shumicën e fondeve të disponueshme 
për ndërmarrjet e vogla dhe individët që veprojnë si sipërmarrës 
në Kosovë, duke përfshirë linjat kreditore dhe financimin e bu-
jqësisë, përmes institucioneve financiare në Kosovë, duke 
përf-shirë: KEP Trust, FINCA Kosovë dhe Kreditimi Rural i 
Kosovës (KRK). IMF gjithashtu ofrojnë hua për bujqësi që 
mund të përdoren për të përmirësuar eficiencën e energjisë, 
ndërsa banka komerciale TEB Sh.A. ofron hua vetëm për 
eficiencën e energjisë në ekonomi familjare. .

Për të gjitha programet, pyesni
përfaqësuesin e bankës tuaj nëse banka
merr pjesë në një nga programet e  
lar tpërmendura dhe cilat produkte ofrohen.
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Nëse raporti i ekuitetit arrin vlerën zero ose bëhet negativ, kjo 
do të thotë se biznesi ka borxhe të barabarta ose më të mëdha 
se vlera totale e aseteve të tij. Nëse borxhi është shumë i lartë 
dhe raporti i ekuitetit është shumë i ulët, biznesi përfundimisht 
nuk është më ekonomikisht i suksesshëm. Nëse shitja nuk 
është e mundur, një biznes me ekuitet zero ose negativ rezu-
lton zakonisht në falimentim. Bizneset me raportin e ekuitetit 
prej më shumë se 50% njihen si konservatore dhe me më pak 
rrezik krahasuar me kompanitë më profitabile (p.sh. kompanitë 
që kanë marrë nivele më të larta borxhi për të financuar opera-
cionet/investimet e tyre etj). 

Është mirë të dihet
Hapi 2: Vlerësoni kapacitetin tuaj për financimin e planit tuaj të biznesit

Përkufizimet

Krijimi i një plani biznesi është një sfidë specifike, sidomos kur par-
ashikohet rrjedha e parasë së gatshme, shitjet dhe kostot, gjë që 
është udhërrëfyes i biznesit tuaj i cili përcakton kufijtë e biznesit 
tuaj në aspektin e aftësisë së shlyerjes dhe kapacitetit të borxhit. Të 
gjithë huadhënësit kanë kufizime se sa borxh do t'i japin një klienti 
të caktuar. Huadhënësit zakonisht përcaktojnë shumën maksimale 
të borxhit që ata janë të gatshëm të japin duke llogaritur të ash-
tuquajturin raport të ekuitetit të klientit. Ky raport pasqyron se 
sa shumë e mbështet klienti biznesin e tij, me fondet ose kapitalin 
vetjak. Raporti i borxhit është normalisht një tregues i shumës së 
borxhit të një kompanie/fermeri, në krahasim me asetet e saj/tij. 
Një raport i lartë i borxhit zakonisht tregon se kompania/fermeri 
është një huamarrës me rrezik, ndërsa një raport i ulët tregon se 
biznesi zakonisht është më i suksesshëm ose me më pak rrezik. Ek-
zistojnë llogaritje të ndryshme të raporteve të borxhit midis IF-ve 
të ndryshme në Kosovë dhe kufizimet, mbi atë se sa japin hua in-
stitucionet financiare, ndryshojnë, me përqindje midis 25% -50% të 
të ardhurave të mundshme të biznesit. 

30%

Ekuiteti është shuma e vlerës së të gjitha aseteve tuaja minus 
të gjitha borxhet tuaja (si formale ashtu dhe joformale), duke 
përfshirë borxhet ndaj furnizuesve ose individëve privat. Një 
term tjetër që përdoret për ekuitetin është vlera neto.

Raporti borxhi/ekuitet tregon se sa borxh përdoret nga një 
kompani për të financuar asetet e saj në raport me vlerën e 
ekuitetit të aksionarëve. Raporti i ekuitetit reflekton se sa nga 
asetet tuaja financohen nga fondet e vetë aksionarëve (d.m.th. 
ekuiteti) në krahasim me përdorimin e fondeve nga kredi-
torët. Ai llogaritet duke ndarë ekuitetin me totalin e aseteve. 
Raporti i borxhit përcaktohet si raporti i borxhit total ndaj 
totalit të aseteve.

HAPI 2: VLERËSONI KAPACITETIN TUAJ PËR FINANCIMIN E PLANIT TUAJ TË BIZNESIT

Rregulli praktik (“rule of thumb”)  
për kapacitetin e borxhit 

Një rregull praktik që i referohet një parimi me zbatim të gjerë 
që nuk ka për qëllim të jetë shumë i saktë ose i besueshëm për 
çdo situatë, por që është një procedurë e aplikueshme lehtë-
sisht e bazuar më shumë në përvojë praktike se sa një teori. 

Nëse jeni të interesuar në rifinancimin e biznesit tuaj ose në 
marrjen e kapitalit shtesë për të zgjeruar biznesin tuaj, është 
shumë e rëndësishme të vlerësoni nëse mund ta ktheni borx-
hin e investimit tuaj nga burimet tuaja të disponueshme 
brenda kapacitetit tuaj maksimal të borxhit. 

Kapaciteti maksimal i borxhit i referohet shumës totale të 
borxhit që një biznes mund të ripaguajë në kohën e duhur 
brenda një periudhe të caktuar. Një rregull praktik është se 
raporti i ekuitetit nuk duhet të jetë nën 30%. Kjo do të 
thotë, kur vlerësoni kapacitetin tuaj maksimal të borxhit, du-
het të vlerësoni raportin tuaj aktual të ekuitetit dhe të kon-
trolloni që raporti juaj i ekuitetit të mos bjerë nën 30% nëse 
vendosni të merrni hua për një plan të ri investimi.
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Z. Berisha ka një fermë prej 4.0 hektarësh tokë të punueshme. Ai 
dëshiron të zgjerojë prodhimin e mjedrave nga 1 ha deri në 3 ha, 
pasi që ai dhe disa nga fqinjët e tij kanë pasur sukses me prodhimin 
e mjedrës gjatë dy viteve të fundit. Atij do i duhej ta mbrojë planta-
cionin e tij nga breshëri me rrjeta për mbrojtje nga breshëri, gjë që 
kërkon një investim në ndërtim. Vlera e drejtë/fer është një çmim i dakordësuar i shitjes së vull-

netshme në mes të një blerësi dhe shitësi nën kushtet aktuale 
të tregut; supozon që të dy palët të hyjnë lirshëm në transaksi-
on. Një metodë e mirë për përcaktimin e vlerës së drejtë të një 
pjese të pajisjeve është krahasimi i çmimeve të pajisjeve të ng-
jashme për shitje në tregun e dorës së dytë. Vlera e drejtë nuk 
merr parasysh disa faktorë të tjerë (të tillë si faktorë shtytës ose 
forca të ndryshme për blerje ose shitje - për shembull, nëse një 
shitës dëshiron sa ma shumë të shesë një artikull, për të marrë 
para të gatshme, ai mund të jetë i gatshëm të shesë nën çmimin 
e tregut) , që mund të rezultojë që vlera e drejtë të ndryshojë nga 
çmimi i tregut.

Është mirë të dihet

Asetet                                 Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 16,000 Borxhet afatshkurtra 12,400

Para të gatshme 3,000  

Stoku i inputeve (farat, 
plehu, pesticidet)  1,500 Borxhet ndaj  

furnizuesve 12,400

Kulturat në fushë              11,500    

Asetet fikse 120,500 Borxhet afatmesme 
dhe afatgjata 25,500

Traktorët 25,500 Huaja për traktor 25,500 

Makineritë dhe pajisjet 10,000  

Toka dhe ndërtesat 85,000  

    Gjithsej detyrime 37,900

    Ekuiteti 98,600

Gjithsej asete 136,500 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 136,500

Shembull i llogaritjes së rapor tit të ekuitetit 

Bazuar në pasqyrat e bilancit, ai duhet të llogarisë ekuitetin e tij ak-
tual dhe raportin e ekuitetit:

HAPI 2: VLERËSONI KAPACITETIN TUAJ PËR FINANCIMIN E PLANIT TUAJ TË BIZNESIT
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Pasqyra aktuale e bilancit

98,600
136,500

=72.2% 
= Ekuiteti EUR = x 100

Rapor ti i ekuitetit Vlera totale e aseteve
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Shuma e ekuitetit mbetet e njëjtë, sepse pronari nuk do të kon-
tribuoj ndonjë fond për projektin. Megjithatë, raporti i pritur i 
ekuitetit do të ndryshojë në 46.18%. Meqenëse plani fillestar i in-
vestimeve rezulton me raportin e pritur të ekuitetit mbi 30%, Z. Ber-
isha mund ta rrisë planin e tij të investimeve.

Plani i rregulluar i investimeve
Z. Berisha rregullon apo e rrit pak planin e investimeve duke blerë 
një frigorifer për ruajtjen e frutave me kapacitet prej 30 ton me një 
kosto prej 40,000 Euro, pasi mjedrat —si shumica e frutave të buta 
pas vjeljes — nuk mund të ruhen si të freskëta për një kohë të gjatë 
kështu që ato duhet të jenë të ngrira. 

Për të rregulluar pasqyrën e bilancit të tij, Z. Berisha shton 40,000 
Euro për asetet e tij fikse dhe 40,000 Euro për detyrimet e tij afat-
mesme dhe afatgjata në pasqyrën e tij aktuale të llogaritur të bilancit. 
Rregullimi çon vlerën e aseteve në gjithsej 253,500 Euro, me gjithsej 
detyrime prej 154,900 Euro dhe ekuitetin në vlerë prej 98,600 Euro. 

Plani aktual i investimeve
Z. Berisha dëshiron të mbjellë dy hektarë të tjerë me mjedra dhe 
t'i mbulojë ato me rrjeta për mbrojtje nga breshëri për të mbrojtur 
sipërfaqen e përgjithshme prej 3 ha, me një kosto prej 77,000 Euro. 
Me qëllim të llogaritjes së raportit të pritur të ekuitetit pas investi-
mit, Z. Berisha duhet të përshtatë bilancin e tij për të pasqyruar të 
gjitha asetet (2 ha plantacion të ri, rrjeta kundër breshrit për 3 ha) 
dhe huanë:

 Asetet                                     Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 16,000 Borxhet afatshkurtra 12,400

Para të gatshme 3,000  

Stoku i inputeve (farat, 
plehu, pesticidet)  1,500 Borxhet ndaj  

furnizuesve 12,400

Kulturat në fushë              11,500    

Asetet fikse 197,500 Borxhet afatmesme 
dhe afatgjata 102,500

Traktorët 25,500 Huaja për traktor 25,500 

Makineritë dhe pajisjet 10,000  

Toka dhe ndërtesat 85,000  

2 ha plantacion  
i mjedrës 32,000

Kredi për planin  
e investimeve 77,000 

Rrjeta kundër breshrit 
me ndërtim për 3 ha 45,000

    Gjithsej detyrime 114,900

    Ekuiteti 98,600

Gjithsej asete 213,500 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 213,500

 Totali i aseteve =  Euro 253,500- Totali i detyrimeve = Euro 154,900 
= Ekuiteti            Euro 98,600
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= Ekuiteti EUR
Vlera totale e aseteve

98,600
213,500

= 46.18% = x 100Rapor ti i ekuitetit

Ekuiteti EUR
Vlera totale  e aseteve

= 98,600
213,500 = 38.8%= x 100

Rapor ti i ekuitetit

Pasi që raporti i ekuitetit mbetet ende mbi 30%, Z. Berisha mund të 
rrisë më tej planin e tij të investimeve (nëse ka kërkesa biznesi për 
një gjë të tillë), për shembull duke blerë një frigorifer me kapacitet 
më të madh për fruta.

HAPI 2: VLERËSONI KAPACITETIN TUAJ PËR FINANCIMIN E PLANIT TUAJ TË BIZNESIT
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Përkufizimi

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME PLANIN TUAJ TË INVESTIMEVE

Hapi 3: Zgjidhni kushtet që përputh
en me planin tuaj të investimeve

Plani juaj i investimeve duhet të përbëhet nga produkte që për-
puthen me nevojat tuaja dhe punojnë drejt arritjes së qëllimeve 
tuaja. Por hapi i parë për të investuar me sukses është përcaktimi i 
qëllimeve dhe rreziqeve tuaja. Kur të keni përcaktuar planin tuaj të 
investimeve dhe produktin financiar që i përshtatet investimit tuaj — 
duke iu referuar kapaciteteve tuaja për të paguar huanë — atëherë 
është koha për të kërkuar oferta nga huadhënës të ndryshëm dhe të 
përpiqeni të zgjidhni më të mirën. Para se të merrni një vendim, ju do 
të duhet të verifikoni kushtet e produkteve të ofruara — përkatësisht 
maturimin e kredisë, normën e interesit dhe koston e huamarrjes.

Huatë për kapital qarkullues
Norma e interesit: Një hua për kapital qarkullues 
mund të ketë një normë fikse interesi ose të ndry-
shueshme. Shumica e institucioneve financiare në 
Kosovë ofrojnë norma fikse të interesit pasi që e 

kanë njohur këtë kërkesë të tregut pasi u mundëson bizneseve të 
vegjël të parashikojnë kërkesat e tyre të ardhshme të rrjedhës së 
parasë së gatshme. 

Maturimi: Maturimi i referohet datës së pagesës përfundimtare të 
një huaje ose të një instrumenti tjetër financiar, duke përfshirë borx-
hin kryesor/kryegjënë dhe të gjitha interesat e mbetura. Maturimi i 
huasë do të varet nga lloji i investimit që jeni duke bërë. Zakonisht, 
huatë për kapital qarkullues janë për nga natyra afatshkurtra, duke 
filluar nga një cikël kulture bujqësore për nevoja të përkohshme 
deri në një ose dy vjet për nevojat e përhershme të kapitalit qa-
rkullues. Huatë e kapitalit qarkullues duhet të kenë një maturim 
maksimal prej 12 muajsh, ose një maksimum prej 24 muajve për 
kulturat (si disa lloje të frutave manore) që nuk prodhojnë rendi-
ment të rëndësishëm gjatë vitit të parë. Shumica e huadhënësve 
ofrojnë hua rrotulluese (revolving) ose linja kreditore për kapital të 
përkohshëm qarkullues.

Huatë e aseteve fikse
Norma e interesit: Një investim i aseteve fikse 
zakonisht është një investim afatgjatë. Maturimi i 
huasë duhet të përputhet me jetëgjatësinë e aset-
it. Në Kosovë, normat fikse me shkallë rënëse të 

interesit ofrohen kryesisht nga bankat për maturime më të gjata 
se tre apo pesë vjet, ndërsa IMF ofrojnë norma interesi të ndrys-
hueshme. Prandaj, për huatë e investimeve, është e rëndësishme 
që të kuptoni se si funksionon norma e ndryshueshme e interesit. 

Maturimi: Huatë për investime janë përgjithësisht hua afatmesme 
apo afatgjata. Huatë afatmesme ose afatgjata janë më të përsh-
tatshme për investimet në asetet fikse, pasi kostoja e asetit është 
zakonisht e madhe në krahasim me fitimin që gjeneron aseti; meg-
jithatë, aseti do të gjenerojë fitim për shumë vite. 

Huatë për qëllime të përziera
Huatë për qëllime të përziera janë zakonisht për 
një plan biznesi që përfshin si kapitalin qarkul-
lues ashtu edhe investimin në asete fikse. Jo të 
gjitha institucionet financiare ofrojnë kredi për 
qëllime të përziera. Institucionet që nuk ofrojnë 

hua për qëllime të përziera mund t‘ju ofrojnë si alternativë dy hua: 
një hua të kapitalit qarkullues dhe një hua për investime.

Zakonisht, institucionet që ofrojnë hua për qëllime të përziera of-
rojnë një maturim maksimal prej tre apo katër vjetësh. Huatë për 
qëllime të përziera mund të kenë një normë interesi fikse ose të 
ndryshueshme. Nëse keni nevojë për kapital qarkullues dhe për të 
bërë një investim në të njëjtën kohë, shpjegojani këtë institucion-
it tuaj që e keni partner financiar dhe pyesni për mundësitë tuaja 
për të marrë një hua për qëllime të përziera ose për të kombinuar 
produkte të ndryshme huaje për të financuar në mënyrë adekuate 
planin tuaj të biznesit.

Një facilitet rrotullues është një facilitet që rinovohet rregull-
isht, çdo sezon apo çdo vit, duke qenë se shlyerja ka qenë 
me kohë dhe gjendja e biznesit është e qëndrueshme. Një 
mbitërheqje është një shembull i një huaje rrotulluese. Ato 
gjithashtu quhen hua afatgjatë.
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Normat referente në Kosovë
Fillimisht vlen të theksohet se në Kosovë tregu financiar krye-
sisht bazohet në normë fikse të interesit. Normë referente në 
Kosovë, është European Inter Bank Offered Rate (EURIBOR) për 
huatë e dhëna në Euro. Euribor është norma mesatare e intere-
sit ndërbankar sipas të cilës bankat evropiane janë të gatshme 
të japin hua për njëra-tjetrën. 

Është mirë të dihet

Të kuptuarit e normave të interesit
Normat e interesit përcaktojnë koston e huazimit të parave nga 
institucionet financiare dhe zakonisht shprehen si përqindje. Kjo 
duket mjaft e lehtë, por gjërat mund të bëhen pak më të kompli-
kuara kur bëhet fjalë për të kuptuar se si përcaktohen normat. In-
stitucionet financiare marrin parasysh koston e tyre të financimit 
plus disa faktorë të rrezikut që mund të bëjnë që ju të mos paguani 
në kohë ose të mos e paguani huanë tuaj: këto mund të përfshijnë 

Përkufizimi

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME PLANIN TUAJ TË INVESTIMEVE

gjendjen e përgjithshme ekonomike, gjendjen e sektorit bujqësor, 
si dhe rrezikun tuaj individual. Në procesin e vlerësimit individual 
të rrezikut, secili huadhënës shikon stabilitetin financiar të biznesit 
tuaj (d.m.th. kohëzgjatjen në operim, profitabilitetin, likuiditetin), 
historinë tuaj të kreditit, cilësinë e kolateralit dhe marrëdhënien tuaj 
me institucionin financiar. Nëse biznesi juaj është i qëndrueshëm, 
ju keni një histori të fortë krediti, një marrëdhënie të mirë krediti 
dhe kolaterali juaj është i vlefshëm, institucioni financiar duhet t'ju 
ofrojë një normë interesi të përballueshme.  

Norma efektive e interesit është norma nominale plus ngarkesat 
administrative që përfshin periudhat e përbëra gjatë një plani pag-
ese. Norma nominale e interesit është norma e interesit periodik 
shumëzuar me numrin e periodave të ngarkuara në vit. Për shem-
bull, një normë nominale e interesit prej 6% e përbërë në muaj 
është e barabartë me një normë efektive të interesit prej 6.17%. 
Andaj norma efektive e interesit do të jetë gjithnjë më e madhe se 
norma e deklaruar pasi që interesit të kredisë i shtohen edhe ngark-
esat administrative që janë pjesë e marrëveshjes me huamarrësin. 

Kjo tarifë mund të quhet edhe si tarifë angazhimi, tarifë disbursi-
mi ose tarifë menaxhimi. Duke iu referuar Rregullores mbi Kreditë 
Hipotekare në Kosovë, tarifa administrative nuk duhet të tejkalojë 
dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë/principalit së kredisë hipo-
tekare përkatëse.

Pse ndryshojnë normat e ndryshueshme të interesit?
Norma është e ndryshueshme ose luhatet, sepse kostoja për 
bankën e marrjes së fondeve është vazhdimisht në ndryshim. Kus-
htet e përgjithshme ekonomike, mjedisi financiar, perceptimet e 
rrezikut dhe inflacioni janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në 
lëvizjen e normave të interesit. Norma mund të rritet, të mbetet e 
njëjtë ose të ulet. Kjo do të ndikojë në kostot që institucioni finan-
ciar duhet të mbështesë në mënyrë që të vazhdojë të japë hua për 
klientët si ju.

Një hua me normë fikse është një hua ku norma e intere-
sit nuk ndryshon gjatë periudhës së huasë. Me një normë 
fikse, ju mund të përcaktoni pagesën tuaj për çdo muaj dhe 
shumën që ju do të paguani gjatë kohëzgjatjes së një kredie. 

Financimi me normë të ndryshueshme do të thotë se nor-
ma e interesit në huanë tuaj mund të ndryshojë, bazuar në 
normën primare ose në një normë tjetër të quajtur “indeks”. Sa 
më e gjatë kohëzgjatja e huasë, aq më e rrezikshme mund të 
jetë një hua me normë të ndryshueshme për një huamarrës, 
sepse ka më shumë kohë për të rritjen e normave. Ju lutemi 
referojuni shpjegimit më poshtë për EURIBOR.
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Kostoja efektive e huamarrjes: si ta zgjidhni  
huanë me koston më të ulët

Këshilla 1: 
Kur krahasoni dy ofer ta, krahasoni normën 
efektive të interesit ose koston efektive të 
huamarrjes, në vend se të normës nominale 
të interesit.

Mënyra më e dukshme dhe më e lehtë për të zgjedhur një 
hua me kosto të ulët është duke shikuar Normën Vjetore të 
Përqindjes (APR). Por si ta dini që po bëni zgjedhjen e duhur? 
Huadhënësit zakonisht japin normat e tyre nominale të in-
teresit vjetor. Megjithatë, norma nominale e interesit nuk 
përfshin të gjitha kostot që lidhen me huanë. Këto kosto të 
tjera — të tilla si tarifat e menaxhimit ose tarifa e analizës —
mund të ndryshojnë shumë nga huadhënësi në huadhënës 
dhe rrisin koston reale të huave me 0.5-1.5%. Norma nomina-
le e interesit plus të gjitha kostot e tjera që lidhen me një hua 
të ngarkuar nga institucioni financiar quhet norma efektive 
e interesit. Zakonisht, por jo gjithmonë, të gjitha ngarkesat 
që lidhen me huanë mund të gjenden në planin e shlyerjes 
ose mund të kërkohen nga institucioni financiar. Shuma e 
shpenzimeve nga institucioni financiar dhe çdo shpenzim 
shtesë quhet kosto efektive e huamarrjes. Prandaj, gjith-
monë duhet t'i kërkoni institucionit huadhënës normën efe-
ktive të huasë ose sa duhet të paguani në krye të saj. 

Këshilla 2: 
Zgjidhni një plan shlyerjeje që minimizon  
koston tuaj efektive të huamarrjes.

Para se të nënshkruani kontratën për huanë tuaj të biznesit, 
është e rëndësishme që të kuptoni saktësisht se si kushtet e 
huasë tuaj ndikojnë në rrjedhën tuaj të parasë, kështu që ju 
të dini se sa do të paguani dhe kur — të ashtuquajturin plan 
të shlyerjes. Duke ditur se të ardhurat e fermave janë të par-
regullta, këstet e kredive bujqësore zakonisht janë gjithashtu 
pagesa të parregullta ose sezonale vetëm një deri katër herë 
në vit. Për të njëjtën shumë, maturimi dhe norma efektive e 
interesit, një hua me më pak këste (si një skemë dyvjeçare e 
shlyerjes), do të ketë një kosto më të lartë efektive të huama-
rrjes sesa një hua me më shumë këste (si një skemë tremujo-
re shlyerje). Cila skemë e shlyerjes është më e përshtatshme 
për ju varet nga rrjedha më e mirë e parave tuaja të gatshme. 
Nëse është e mundur, megjithatë, duhet të zgjidhni pagesat 
më të shpeshta për të ulur koston efektive të huamarrjes. 

Për të qenë më i qartë dhe më i sigurt, duhet të llogarisni 
normën e interesit dhe tarifat e paraqitura në planin e shlyer-
jes të siguruar nga institucioni financiar.

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME PLANIN TUAJ TË INVESTIMEVE
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Mundohuni të përshtatni maturimin e investimit me maturim-
in e financimit. Për huatë e kapitalit qarkullues, maturimi duhet 
të korrespondojë me ciklin e mbjelljes për të cilin janë përdorur 
fondet dhe për investime në asetet fikse, maturimi duhet të ko-
rrespondojë me jetëgjatësinë e pritshme të përdorimit të asetit. 

Vërejtje

Maturimet: Si të përshtatni maturimim  
me investimin
Përshtatja e maturimit nënkupton koordinimin e rrjedhës hyrëse të 
parave tuaja të gatshme me maturitetin e detyrimeve tuaja. Me fjalë 
të tjera, përshtatja e maturimit është se çdo aset duhet të kompen-
sohet me një instrument borxhi që ka pothuajse të njëjtin maturim. 
Kjo do të thotë që një fermë duhet të financojë asetet aktuale me hua 
afatshkurtra dhe asetet fikse me hua afatgjata. Për shembull, nëse 
dëshironi të blini një traktor duke e financuar me kapitalin tuaj qa-
rkullues, ju ndoshta nuk do të gjeneroni para të mjaftueshme për ta 
paguar atë brenda një, dy ose gjashtë muajve. Por mos nxitoni: a nuk 
jeni në të vërtetë duke e financuar një makineri, një aset fiks, me një 
kredi nga kapitali qarkullues? A nuk duhet që ju ti lejoni vetes një pe-
riudhë më të gjatë për të paguar për këtë investim?

Ky është një problem, sepse fondet e kapitalit qarkullues janë fondet 
që duhet të qarkullojnë në biznesin tuaj, duke transformuar nga in-
putet, në produkt të gatshëm pastaj në para të gatshme dhe përsëri 
në inpute për rimbjellje. Pra, nëse kapitali qarkullues është i shteruar, 
atëherë nuk mund të keni fonde të mjaftueshme për të mbjellë kul-
turat tuaja të ardhshme.

Borxhi afatgjatë në përgjithësi është më i shtrenjtë për firmën/fer-
merin sesa borxhi afatshkurtër, ndërsa asetet aktuale (qarkulluese) 
gjenerojnë më pak fitim mesatarisht se sa asetet fikse. Një biznes që 
financon asetet aktuale me financim afatgjatë shpesh përfundon 
duke paguar shpenzimet e panevojshme të interesit. Nëse kjo ndodh, 
është më mirë të konsultoheni me institucionin tuaj financiar në lidh-
je me opsionet për të shmangur rifinancimin e investimit me facilitete 
afatshkurtra ose anasjelltas. 

 

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME PLANIN TUAJ TË INVESTIMEVE

Qasja e përshtatjes së maturimit përfshin përparësi dhe 
mangësi të ndryshme. Përparësitë më të mëdha janë se ruan 
nivelin optimal të fondeve, kursen kostot e interesit, nuk ka rifi-
nancim ose rrezik të luhatjes së normave të interesit. Mangësia 
kryesore është vështirësia në zbatim.

Është mirë të dihet
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Shembull nga gjendja e bilancit me detyrime "të pabalancuara"
Në këtë shembull të gjendjes së bilancit, biznesi ka dukshëm më 
shumë detyrime afatshkurtra sesa vlera e aseteve te kapitalit qa-
rkullues. Fermeri ka marrë disa hua afatshkurtra për të financuar 
blerjen e aseteve fikse. Nëse huatë afatshkurtra mbarojnë pa u 
ripërtërirë, fermeri do të ketë probleme në gjetjen e të hollave të 
mjaftueshme për të financuar kulturat e ardhshme. Përveç kësaj, 
fermeri përballet me rrezikun që normat e interesit për hua të ard-
hshme mund të jenë më të larta se në të kaluarën, gjë që do të rriste 
koston e përgjithshme të financimit për blerjen e aseteve fikse.

Kapitali qarkullues Detyrimet afatshkur tra Kapitali qarkullues         Detyrimet afatshkur tra

Asetet Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 10,000 Detyrimet  
afatshkurtra 12,200

Para të gatshme 2,000 Borxhi për furnizuesit  
e inputeve 6,200 

Stoku i inputeve (fara, 
plehra, pesticide) 500 Hua afatshkurtra nga 

institucionet financiare 6,000

Kulturat në fusha 
bujqësore 7,500 Borxhe tjera  

afatshkurtra

Asetet fikse 98,500 Borxhet afatmesme 
& afatgjata 30,000

Makineritë & pajisjet 13,500 Huat afatgjata nga 
institucionet financiare  30,000

Toka & Ndërtesat 85,000 Borxhet afatmesme & 
afatgjata  0

Gjithsej detyrime 42,200

Ekuiteti 66,300

Gjithsej asete 108,500 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 108,500

Asetet Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 10,000 Detyrimet  
afatshkurtra 7,200

Para të gatshme 2,000 Borxhi për furnizuesit  
e inputeve 5,200 

Stoku i inputeve (fara, 
plehra, pesticide) 500 Hua afatshkurtra nga 

institucionet financiare 2,000

Kulturat në fusha 
bujqësore 7,500 Borxhe tjera  

afatshkurtra

Asetet fikse 98,500 Borxhet afatmesme 
& afatgjata 35,000

Makineritë & pajisjet 13,500 Huat afatgjata nga 
institucionet financiare  30,000

Toka & Ndërtesat 85,000 Borxhet afatmesme & 
afatgjata  5,000

Gjithsej detyrime 42,200

Ekuiteti 66,300

Gjithsej asete 108,500 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 108,500

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME PLANIN TUAJ TË INVESTIMEVE
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Hapi 4: Zgjidhni një afat të huasë që përputhet me kërkesat 
tuaja të qarkullimit të parasë së gatshme

Në parim, është shumë e rëndësishme që të zgjidhni hua që i përsh-
tatet qarkullimit të parave të gatshme të biznesit tuaj. Kur vendosni 
për shumën e huasë dhe zgjidhni normën dhe afatin tuaj të intere-
sit, duhet të zgjidhni skemën e shlyerjes që i përshtatet qarkullimit 
të parasë tuaj të gatshme. 

Në veçanti ekzistojnë tri aspekte që duhet t'i kushtoni vëmendje kur 
bëhet fjalë për qarkullimin e parasë së biznesit tuaj:

Caktimi i afateve të pagesave — kur 
është e mundur, përshtateni afatet e 
volitshme të pagesave në të ardhmen, 
si në rastet kur keni të bëni me pag-
esë të njëhershme apo me pagesa të 
përsëritura. Për bizneset bujqësore, 
frekuenca e pagesës është shumë e 
rëndësishme dhe duhet të planifikohet 
për periudha kohore kur keni të hyra të 

mëdha në biznesin tuaj. Është më rëndësi që partneri juaj financiar 
të kuptojë natyrën e biznesit tuaj, që nënkupton njohuri për kohën 
kur keni hyrje më të mëdha përmes shitjes së produkteve tuaja, në 
mënyrë që të mund t'ju ofrojnë një skemë të rregullt të shlyerjes 
qoftë mujore, dy-mujore, tremujore ose dy-herë në vit. 

Shuma e këstit — përveç pagesave 
tuaja të caktuara për ripagim në për-
puthje me gjenerimin e të ardhurave 
apo qarkullimin e parasë, është 
gjithashtu e rëndësishme të siguro-
heni që mund të përballoni pagesën e 
shumave të kësteve. Kjo nënkupton që 
ju e dini që pas shitjes së produkteve 
tuaja, do të keni para të mjaftueshme 

për të paguar këstet e huasë sipas marrëveshjes suaj me partnerin 
tuaj financiar, si dhe të jeni në gjendje të rimbillni kulturën e ard-
hshme dhe gjithashtu të paguani për ndonjë hua shtesë që mund 
të merrni në periudhën e ardhshme.

Valuta — valuta e huasë dhe shlyerja 
duhet të jenë në të njëjtën valutë si 
hyrjet/të ardhurat tuaja. 

HAPI 4: ZGJIDHNI NJË AFAT TË HUASË QË PËRPUTHET ME KËRKESAT TUAJA TË QARKULLIMIT TË PARASË SË GATSHME
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Produktet tjera financiare për bizneset bujqësore
Grantet e qeverisë dhe subvencionet në bujqësi 
Që nga viti 2013, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
(MBPZHR) ka qenë institucioni më i madh mbështetës për fermerët 
në sektorë të ndryshëm, përmes skemave të ndryshme të granteve 
nga buxheti i qeverisë, ose përmes fondeve të marra nga Agjencioni 
Danez për Zhvillim Ndërkombëtar (DANIDA) & Banka Botërore, dhe të 
shpërndara përmes MBPZHR-së. Qeveria e Kosovës bashkëfinancon 
mbështetjen financiare për fermerët — e cila mbulon prodhimin dhe 
përpunimin e produkteve bujqësore dhe infrastrukturën bujqësore 
— dhe pjesëmarrja e saj luhatet nga 60-75% të shumës totale të pro-
jekteve, ndërsa shuma shtesë prej 25-40% mbulohet nga aplikuesi. 

Në vitin 2016, vlera totale e mbështetjes publike përmes granteve 
për aplikimet e projekteve bujqësore ishte 22,193,233 Euro. Në vitin 
2017, alokimi i planifikuar i buxhetit ishte në total 22,300,000 Euro për 
sektorët e frutave, perimeve, mishit, qumështit, rrushit dhe vezëve.

Në mënyrë që të marrë grant, fermeri duhet fillimisht të aplikojë për 
skemën e caktuar të grantit dhe pas përgatitjes së planit të biznesit, 
kërkesa i dorëzohet Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) për 
shqyrtim dhe miratim. Formularët e planit të biznesit janë të përpi-
luara nga AZHB/MBPZHR dhe shpërndahen gjatë aplikimit. Fituesit 
e granteve të qeverisë mund të mbulohen/paguhen nga AZHB-ja, 

vetëm pas paraqitjes së të gjitha faturave për blerjen e mallrave 
dhe shërbimeve për planin investues. Kjo nënkupton që të gjitha 
shpenzimet duhet fillimisht të financohen nga aplikuesi me mjetet 
e tyre para se të rimbursohen. Aplikuesi duhet të mbajë të gjitha 
dokumentet e kërkuara dhe faturat, pasi këto janë të nevojshme 
për të lejuar rimbursimin.

Për më shumë informata ju lutemi kontaktoni përfaqësuesit e Min-
istrisë ose vizitoni faqen e internetit të MBPZHR-së. Qëllimi kryesor 
i subvencioneve është rritja e prodhimit bujqësor në Kosovë. Sido-
qoftë, në të njëjtën kohë, subvencionet direkte janë mjet më pak 
efikas për të nxitur rritjen e prodhimit bujqësor.

Sigurimet bujqësore dhe produktet  
e tjera financiare

Prodhimi bujqësor përballet me një mori rreziqesh. Dy nga rreziqet 
kryesore janë rreziku i çmimit të shkaktuar nga paqëndrueshmëria 
potenciale e çmimeve dhe rreziku i prodhimit për shkak të kushteve 
mjedisore dhe dëmtimit nga dëmtuesit, madje edhe nga fatkeqësitë 
natyrore. Liberalizimi i tregtisë dhe ndryshimet klimatike gjithashtu 
mund të rrisin rrezikun. Rreziqet bujqësore jo vetëm që prekin fer-
merët: ato ndikojnë në të gjithë zinxhirin e vlerës së agrobiznesit. 
Fermerët mund të përpiqen të ndërmarrin hapa drejt ndryshimit të 
metodave prodhuese ose përmirësimit të infrastrukturës, për të zbu-
tur rreziqet. Megjithatë, fermerët gjithashtu mund të transferojnë të 
gjitha ose një pjesë të rreziqeve tek pala e tretë përmes kontratës 
së sigurimit. Duke paguar primin në këste mujore, tremujore ose 
vjetore, mund të shmanget humbja e papritur për shkak të proble-
meve me kulturat, bagëtinë ose pronat e tjera. Aktualisht ekzistojnë 
13 kompani sigurimi në Kosovë, nga të cilat shtatë janë në pronësi të 
huaj, dy kanë pronësi të përzier, tri janë vendore dhe njëra është filial. 
Megjithatë, vetëm një kompani është licencuar për sigurim bujqësor. 
The International Financial Cooperation (IFC), anëtare e Grupit të 
Bankës Botërore, dhe MBPZHR, janë duke punuar së bashku për të 
zhvilluar një sistem të sigurimeve bujqësore në Kosovë, për të mbro-
jtur burimin e të ardhurave të fermerëve, të ndikuar nga humbjet e 
prodhimeve apo të cilësisë dhe për të rritur qasjen në financa në sek-
torët konkurrues dhe në mundësimin e rritjes ekonomike. 

Çfarë është sigurimi i zbritshëm?
Quhet gjithashtu ‘sigurimi tepricë’, është shuma që paguani nga 
shpenzimet e xhepit për shërbimet e mbuluara para se kompa-
nia juaj e sigurimit të fillojë të paguajë shpenzimet e mbetu-
ra. Për shembull, nëse zbritja në sigurimin tuaj kundër ngricave 
të vonshme të pranverës është 2,000 Euro dhe humbja juaj për 
shkak të ngricës së pranverës është vetëm 1,000 Euro, e vlerësuar 
nga kompania e sigurimeve, atëherë kompania e sigurimeve nuk 
do t'ju paguajë asgjë. Sidoqoftë, nëse humbja juaj e vlerësuar nga 
kompania e sigurimeve është në vlerë 5,000 Euro, atëherë kom-
pania e sigurimeve do t'ju paguante shumën prej 3,000 Euro, që 
është diferenca në mes të humbjes totale dhe të zbritshme (5,000 
Euro minus 2,000 Euro).

PRODUKTET TJERA FINANCIARE PËR BIZNESET BUJQËSORE
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Para-kontratat 
Para-kontrata është një marrëveshje midis dy palëve — shitësit 
dhe blerësit — për dërgimin e një malli të cilësisë dhe sasisë së 
caktuar në kohë të caktuar dhe për një çmim të caktuar. Fermerët 
shpesh përdorin kontrata avancuese si mbrojtje kundër rënies së 
çmimeve. Për shembull, një përpunues i patates mund t'ju shesë 
farë patatesh, plehra dhe pesticide paraprakisht, në këmbim të of-
rimit të cilësisë dhe sasisë së specifikuar të patateve pas korrjes së 
patates tuaj me çmim të kontraktuar. 

Fondi garantues  
Në shumë vende, garancitë për hua zbatohen si zëvendësim i 
pjesshëm ndaj kolateralit konvencional. Në nivel të politikave pub-
like, sistemet e garancisë janë një instrument për facilitimin e kred-
itimit të sektorëve të caktuar që konsiderohen si prioritete të politi-
kave. Të marra së bashku, sistemet e garantimit mbajnë premtimin 
dhe ofrojnë artikuj tërheqës për huamarrësit, institucionet financi-
are dhe politikëbërësit e ngjashëm. Megjithatë, fondet e garancisë 
kanë një kosto, e cila paguhet përmes tarifave të ngarkuara dhe/
ose subvencionuara nga qeveria ose donatori. 

Fondet garantuese në Kosovë 
FKGK është themeluar me ligj me 23 janar të vitit 2016, bazuar 
ne Ligjin për Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kred-
itore. Ligji themelues i FKGK-së është iniciuar nga Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa zhvillimi i tij është përkrahur nga 
USAID në Kosovë, përmes Programit EMPOWER për mbështet-
je e Kredisë (ECS) në korrik të vitit 2017 si program trevjeçar. 

Fondi është përpiluar në mënyrë që të lëshojë garanci porto-
foli të kredive ndaj institucioneve financiare për të mbuluar 
deri në 50% të rrezikut për kredi dhe kështu të rrisë kreditimin 
e Ndërmarrjeve të Mesme dhe të Vogla. 

Fondi Kosovar i Mirëbesimit (FKM)
E ashtuquajtura Agro Dritare është një linjë e re e garancisë 
që do të funksionojë brenda KFGK-së dhe synon të mbësht-
esë agrobizneset duke siguruar kredi për këtë sektor. Kjo linjë 
e garancisë, e financuar tërësisht nga Qeveria gjermane me 
Bankën Gjermane të Zhvillimit - KfW, është për shumën prej 
5.45 milionë Euro dhe do të përqendrohet në mbështetjen e 
huadhënies në sektorin e agrobiznesit.

Fondi Garantues i Kreditimit në Bujqësi
MBPZHR-ja, Ambasada Amerikane në Kosovë dhe gjashtë 
bankat vendore (ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, TEB, NLB 
Prishtina, Banka Ekonomike dhe BKT) kanë nënshkruar mar-
rëveshje për krijimin e Fondit të Garancisë së Kreditimit të Bu-
jqësisë në vlerë prej 20.1 milionë Euro (ose 26 milionë dollarë). 
Ky fond është programi i katërt i garancisë nga USAID me Au-
toritetin për Zhvillim Kreditor, por i pari financohet përmes MB-
PZHR-së. Qeveria e Kosovës ka kontribuar me 2.5 milionë Euro. 

PRODUKTET TJERA FINANCIARE PËR BIZNESET BUJQËSORE
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Z. Mehdiu është fermer i cili për një kohë të gjatë ka kultivuar në 
përgjithësi drithëra. Përveç pronës së tij (në pronësi), ai gjithashtu 
ka marrë me qera deri 200 ha. Ai rrit kryesisht grurë dhe elb për një 
fabrikë birre dhe është gjithashtu prodhues i fidanëve të perimeve 
dhe të luleshtrydheve brenda serrave.  

Hapi 1:
Identifikimi i llojit të investimit që dëshironi të bëni

Z. Mehdiu bleu 37 ha tokë publike/shoqërore nga Agjencioni Ko-
sovar i Privatizimit (AKP) me çmimin prej 2.800 Euro/ha. Pas privati-
zimit, ai investoi në ngritjen e një plantacioni të frutave (molla dhe 
dardha) mbi 10 ha. Kjo ishte faza e parë e investimeve të planifi-
kuara. Këtë vit, ai duhet të mbrojë plantacionin e tij kundër 
breshërit dhe për këtë ai ka nevojë për financim shtesë në 
vlerë totale prej 180,000 Euro. Për këtë propozim, ai aplikoi 
për grant qeveritar në shumë prej 70,000 Euro në MBPZHR. 
Prandaj, për të përfunduar planin e investimeve, ai do të 
duhet të marrë edhe 110,000 Euro shtesë nga institucionet 
financiare. 

Rast studimi

Oferta nga institucioni i parë financiar   

     Shuma e huasë: 110
,000.00 Euro

Norma e interesit:
 9.5%

Maturimi i huasë: maturimi 3 vjet,. 

Pagesa çdo 
tre muaj ose dy h

erë në vit

Norma efektive e 
interesit: 9.71

%

Shuma e këstit: 2
1,570 Euro

Kostoja e për
gjithshme efektive e 

huamarrjes:   

19,429 Euro

 
Oferta nga institucioni i dytë financiar      Shuma e huasë: 110,000.00 Euro

Norma e interesit: 8.5%Maturimi i huasë: 4 vjetPagesat çdo tre muajNorma efektive e interesit: 8.68% 
Shuma e këstit: 21,216 Euro Kostoja e përgjithshme efektive e huamarrjes 

22,429 Euro

Prandaj, z. Mehdiu kërkoi dy oferta të ndryshme nga insti-
tucionet financiare në mënyrë që ai të mund t'i krahasojë 
dhe të bëjë zgjedhjen më të mirë. 

Hapi 2: Llogaritja e kapacitetit tuaj për të 
financuar planin tuaj biznesor
Tani që Z.Mehdiu ka vendosur për një plan konkret të 
investimit, ai fillimisht duhet të kontrollojë raportin e 
ekuitetit të tij për të testuar nëse biznesi i tij mund të 
mbështesë borxhin e planifikuar që do të marrë. 

Bilanci i gjendjes i parallogaritur
Z. Mehdiu, tashmë ka bilancin e gjendjes të paral-
logaritur bazuar në informacionin e tij të kontabi-
litetit dhe vlerësimet e tij. Së pari, ai llogarit rapor-
tin e tij aktual të ekuitetit. 

RAST STUDIMI
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Raporti i ekuitetit është ende pa vështirësi mbi pragun prej 30%.

Asetet                                 Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 123,500 Borxhet afatshkurtra 48,700

Para të gatshme 45,000 Borxhi për furnizuesit  
e inputeve 22,700 

Stoku i inputeve  
(fara, plehra, pesticide) 3,500 Facilitetet  

afatshkurtra nga  
institucionet financiare

26,000
 Kulturat në fusha 

bujqësore 75,000

Asetet fikse 367,500 Borxhet afatmesme 
& afatgjata 105,700

Traktor 35,000

Huatë afatgjata nga 
institucionet financiare 105,700  Makineritë & pajisjet 27,500

Toka & ndërtesat 195,000

    Gjithsej detyrime 154,400

    Ekuiteti 226,600

Gjithsej asete 381,000 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 381,000

= Ekuiteti në euro
Vlera totale e aseteve

226,600
381,000 = 59.47%= x 100

Rapor ti i ekuitetit

= Ekuiteti në euro
Vlera totale e aseteve

226,600
491,000 = 46.15%= x 100

Rapor ti i ekuitetit 

Asetet                                 Vlera Detyrimet            Vlera

Kapitali qarkullues 123,500 Borxhet afatshkurtra 12,400

Para të gatshme 45,000 Borxhi për furnizuesit  
e inputeve 22,700 

Stoku i inputeve  
(fara, plehra, pesticide) 3,500 Facilitetet  

afatshkurtra nga  
institucionet financiare

26,000
 Kulturat në fusha 

bujqësore 75,000

Asetet fikse 367,500 Borxhet afatmesme 
& afatgjata 215,700

Traktor 35,000

Huatë afatgjata nga 
institucionet financiare

105,700 
 Makineritë & pajisjet 27,500

Toka & ndërtesat 195,000

Investime të reja
Mbjellja e 11 ha   
plantacion të mollës  

110,000
Hua afatgjate nga 
institucionet financiare 
për investime të reja

110,000 

    Gjithsej detyrimes 264,900

    Ekuiteti 226,600

Gjithsej asete 491,000 Gjithsej detyrime  
dhe ekuitet 491,000

Raporti i ekuitetit është mbi pragun prej 30%. 

Tani ai duhet të llogarisë raportin e tij të ekuitetit të pritur, duke 
supozuar se merr hua prej 110,000 Euro nga një institucion finan-
ciar. Kështu, merr totalin e aseteve nga bilanci i gjendjes dhe e sht-
on vlerën e investimit prej 110,000.00 Euro në seksionin e aseteve 
fikse në kuadër të plantacionit (pasi investimi do të jetë në rritjen e 
plantacionit) për të arritur asete totale të reja në vlerë prej 491,000 
Euro. Pastaj duhet të shtojë edhe detyrimin përkatës në vlerë prej 
110,000 Euro për huatë afatmesme dhe afatgjata nga institucionet 
financiare, pasi që ka një maturitet prej > 24 muajsh për të arritur në 
detyrimet e reja totale në vlerë prej 264,400.00 Euro.

Bilanci i pritur i gjendjes   
Tani që ka rregulluar bilancin e tij të gjendjes, mund të llogarisë 
raportin e ekuitetit të pritur:
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Hapi 3: Përzgjedhja e kushteve që përputhen me biznesin 
dhe investimet tuaja 
Norma e interesit, maturimi dhe kostoja efektive e huamarrjes: 
Oferta e normës së interesit është fikse për investimin që Z. Meh-
diu dëshiron të bëjë. Si norma nominale ashtu edhe ajo efektive e 
interesit të ofruara nga Institucioni #2 në vlerë prej 8.5% / 8.68% 
Euro janë pak më të mira se sa norma e interesit në vlerë prej 9.5% 
/ 9.71% Euro e ofruar nga Institucioni #1. Pas analizimit të ofertave 
dhe kostos efektive të huamarrjes, z. Mehdiu kupton se maturimi 
ka ndikim më të madh në koston efektive të huamarrjes sesa nor-
ma e interesit. Institucioni financiar #1 ofron një opsion shlyerje në 
kohë trevjeçare, e cila është në mënyrë efektive më e lirë se marrja e 
huasë për katër vjet nga institucioni financiar #2.

Në mënyrë që të riverifikojë se maturimi trevjeçar përputhet me 
strukturën e bilancit të gjendjes, ai shikon bilancin e pritur që ka 
bërë në hapin 2. Borxhet e tij afatshkurtra (48,700 Euro) nuk e te-
jkalojnë kapitalin e tij qarkullues (123,000 Euro) dhe borxhet e tij 
afatmesme dhe ato afatgjata (264,400 Euro) janë gjithashtu më pak 
sesa vlera e aseteve të tij fikse (367,500 Euro). Në ndërkohë pasi që 
as asetet dhe detyrimet afatshkurtra dhe as ato mesatare deri në 
afatgjata nuk janë të pabalancuara, Z.Mehdiu është i bindur se nuk 
do të përballet me probleme të rifinancimit. 

Pas diskutimit me të dy institucionet financiare, ai vendos se prefer-
on institucionin financiar #1. Megjithëse institucioni financiar #2 of-
ron normë më të mirë interesi, institucioni #1 i ofron atij kosto më të 
ulët të huamarrjes duke i ofruar atij mundësi për të ripaguar kred-
inë në tre vite me pagesa dy herë në vit. Ai gjithashtu mendon se 
përfaqësuesi i institucionit financiar #1 e kupton më mirë bujqësinë 
dhe e ka siguruar atë se në rast të ndonjë problemi, institucioni #1 
do të ishte më fleksibël në zgjidhjen e problemeve. Institucioni #1 
gjithashtu e njofton se do t'i ofrojnë kushte më të favorshme (normë 
më të ulët interesi) për huat e ardhshme. Kumulativisht, ai është më 
i kënaqur me ofertën e Institucionit #1. 

Hapi 4: Përzgjedhja e kushteve që përputhen me rr-
jedhën tuaj të parasë së gatshme
Në hapin 4, Z. Mehdiu duhet të sigurohet që afati i caktuar i shlyer-
jes të përshtatet me hyrjet e tij të parave të gatshme.  

Skema e shlyerjes:  Pasi institucioni financiar përpunon kërkesën 
e tij, ata sugjerojnë një skemë shlyerjeje dy-vjeçare me këste në 
muajin korrik dhe tjetrin në muajin nëntor. Ai e di se në këta muaj 
në përgjithësi ka hyrje më të larta se në muajt e tjerë për shkak të 
korrjes së elbit/grurit dhe vjeljes së mollës/dardhës.

Shuma e këstit: Për të konfirmuar shumën e këstit, ai riverifikon 
llogaritë dhe regjistrimet e tij për blerjet e kaluara, shitjen e kul-
turave, faturat dhe burimet e tjera, si dhe pagesat dhe rimbursim-
et e TVSH-së nga viti i kaluar. Për shkak të dëmtimit nga bryma në 
gjysmën e dytë të muajit prill të vitit të kaluar, prodhimtaria ishte 
shumë më e ulët (rreth 60%) sesa mesatarja e viteve të mëparshme. 
Për këtë arsye, ai ka në plan të vazhdojë me të njëjtin numër hek-
tarësh të çdo kulture këtë vit. Në fund të muajit korrik të vitit të 
kaluar, pas të gjitha hyrjeve dhe daljeve për rimbjellje, z. Mehdiut 
i mbetën rreth 50,000 Euro, kryesisht nga fidanet e perimeve dhe 
luleshtrydheve, që ishte në gjendje të riinvestonte. Në muajt nën-
tor-dhjetor të vitit të kaluar, pas pagimit të të gjitha borxheve, atij 
i kishin mbetur 60 mijë Euro nga vjelja e mollës për të riinvestu-
ar. Duke marrë parasysh shumën e këstit në vlerë prej 20,000 deri 
25,000 Euro për një hua me afat maturimi prej tre vjetësh, z. Mehdiu 
kupton se ai lehtë mund të shlyejë huanë dhe të ketë ca para të 
gatshme të mbetura për nevojat e tjera që mund të lindin.

Valuta: Të gjitha të ardhurat e tij janë në valutën Euro . Pagesa për 
shumën e huas do të jetë në Euro.  

Produkte tjera: Pas diskutimit të situatës së tij kolateruese, z. Me-
hdiu pajtohet të zvogëlojë vlerën e aseteve fikse të ofruara (prona 
tokësore) për 50% nga çmimi i tregut si fond garancie për shumën 
e përgjithshme të huasë në vlerë prej 110,000 Euro. 

= 46.15%      Rezultati përfundimtar: Një kredi nga institucioni financiar #1 në vlerë prej 110,000 Euro, me normë interesi prej 9,5%, një maturitet prej 3 vjetësh dhe një normë efektive të interesit prej 9,71%. Shlyerja dy herë në vit me vlerë prej 21,571 Euro, duhet të bëhet në muajt korrik dhe nëntor. Kostoja e përg-jithshme efektive e huamarrjes është 19,429 Euro. Kolaterali janë asetet fikse me vlerë të zvogëluar të aseteve fikse të ofru-ara prej 50% nga çmimi i tregut.  
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Diagrami për marrjen e vendimeve financiare profesionale në katër hapa

Hapi 4: Përzgjedhja e kushteve që përputhen me qarkullimin tuaj të parasë së gatshme 

• Sigurohuni që afati kohor i juaj i shlyerjes të përputhet me qarkullimin tuaj të parasë së gatshme.
• Të keni kapacitetin për të shlyer shumën.
• Një rregull i mirë praktik është vetëm pranimi i një huaje me skemën e shlyerjes që korrespondon me kohën 

dhe valutën e hyrjeve tuaja të parasë së gatshme.
• Përveç kësaj, në llogaritjet tuaja të parashikuara, gjithmonë duhet t'i lejoni vetës që të keni fonde shtesë 

pasi të keni paguar të gjitha borxhet për nevojat ose investimet e papritura të ardhshme.

Hapi 3: Përzgjedhja e kushteve që përputhen me biznesin dhe investimet tuaja

• Sigurohuni që institucioni juaj financiar t'ju ofrojë produkt të përshtatshëm për investimin tuaj.
• Mbani në mend se maturimi i financimit tuaj duhet të përputhet me maturimin e investimit tuaj.
• Negocioni me partnerin tuaj financiar për të financuar një investim të mjeteve fikse me financim afatgjatë 

me tarifa të volitshme për të siguruar që ju të mos përballeni me probleme të likuiditetit në të ardhmen.

Hapi 2: Llogaritja e kapacitetit tuaj për të financuar planin tuaj të biznesit

• Duhet të riverifikoni se biznesi juaj mund të marrë hua pa vështirësi në këtë vlerë, 
pa u përballur me vështirësi të mundshme.

• Një rregull i mirë praktik për ta mbajtur në mend është se duhet gjithmonë ta mba-
ni raportin tuaj të ekuitetit mbi 30%.

Hapi 1: Identifikimi i llojit të investimit që dëshironi të bëni 

• A jeni të interesuar për kapitalin qarkullues, asetet fikse apo në të dyja?
• Cilat institucione ofrojnë financim për llojin e investimit që dëshironi të 

bëni?
• Cili produkt financiar i përshtatet më mirë planit tuaj të biznesit?
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Diagrami për marrjen e vendimeve financiare profesionale në katër hapa
Në fund, ne besojmë se institucioni juaj financiar nuk duhet t'ju ofrojë vetëm kredi, por gjithashtu dhe këshilla të përgjegjshme dhe trans-
parente. Më poshtë do të gjeni një listë të pyetjeve kontrolluese të rëndësishme që duhet të diskutoni me institucionin tuaj financiar para 
se të merrni vendim për financim.

A e kupton përfaqësuesi i partnerit tim financiar bujqësinë (mbjelljen, korrjen) dhe çmimet e kultur-ave ose bagëtisë sime?  
A ofron partneri im financiar produkte specifike për financa bujqësore?
Sa shpejt mund të përgjigjet institucioni financiar në kërkesën time?
A i përfaqëson përfaqësuesi i institucionit financiar në mënyrë të qartë qëllimet specifike, përparësitë dhe kostot e produkteve të ndryshme që ofrojnë?  

A ofron institucioni financiar marrëveshje fleksibile të ripagimit në rast të problemeve të korrjes apo fatkeqësive natyrore?
A ekzistojnë produkte tjera të veçanta financiare të volitshme dhe që mund të jenë të dobishme për biznesin tim, siç janë fondet e garancisë apo sig-urimet shtesë?

Cilat kritere aplikohen nga banka kur vlerëso-jnë nëse mund të përdor një produkt financiar të veçantë? A është marrë parasysh situata ime finan-ciare, kolaterali dhe/ose marrëdhënia me bankën?
A bën institucioni financiar vlerësim të detajuar të biznesit tim apo vetëm shikon pasqyrat e mia fi-nanciare?

Si duket oferta e institucionit financiar e partnerit në krahasim me ofertat e institucioneve të tjera fi-nanciare apo kreditë e furnizuesit?

Mos harroni të pyesni

MOS HARRONI TË PYESNI 

A i kam marrë parasysh të gjithë opsionet e mundshme financuese për të plotësuar pla-nin tim biznesor dhe ofertat krahasuese nga institucionet e ndryshme financiare dhe/ose kreditë e produkteve tregtare?
A janë ofruar normat fikse ose të ndrys-hueshme për financim të përshtatshme për planin tim biznesor? 

A i kam krahasuar dhe matur përparësitë dhe rreziqet e marrjes së normës fikse ose të ndry-shueshme të interesit?
Cilat janë kostot totale efektive të huamarrjes nga secila ofertë e pranuar? 
A ekzistojnë tarifa apo shpenzime të tjera që duhet të paguajë, të tilla si sigurimi i de-tyrueshëm? 

A përshtatet oferta e maturimit me maturim-in e investimit tim?
A më lejon maturimi i ofruar kohë të mjaftueshme për të shlyer huanë pa vështirësi?
A më ofron institucioni im partner financiar opsione të skemës së shlyerjes që përputhen me qarkullimin e parave të gatshme?

A posedoj informacion të mjaftueshëm për të bërë krahasim dhe zgjedhje të informuar midis të gjitha ofertave?



Vendimet e shëndetshme financiare janë çelësi i suksesit të biznesit. Jemi 
të bindur se këshillat e dhëna në këtë broshurë, së bashku me këshillat dhe 
mbështetjen që vjen prej institucioneve financiare, do t'ju ndihmojnë të merr-
ni vendimet e duhura për biznesin tuaj.

Nëse dëshironi më shumë informacion mbi produktet dhe programet e ofruara në Kosovë,  
ju lutemi të vizitoni faqet e internetit të institucioneve që janë renditur më poshtë.

Fondi Evropian për Evropën Juglindore 
www.efse.lu

Programi i BE-së për Mbështetjen e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, IPA II 2014-2020  
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/search/site/IPA%20II_en

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  
http://www.azhb-ks.net/en/notice dhe https://www.mbpzhr-ks.net/en/grants 

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore  
http://fondikgk.org/en/kosovo-credit-guarantee-fund;%20


