Një udhërrëfyes praktik
për fermerët

MARRJA E VENDIMEVE
FINANCIARE
Si të gjeni zgjidhjet më të mira financiare
për biznesin tuaj bujqësor

RRETH BROSHURËS

Rreth broshurës

Kjo broshurë është krijuar për të ndihmuar fermerët në Shqipëri,
me qëllim që të ofrojë njohuri dhe informacion që mbështesin
vendimet e tyre financiare, të sigurojë një kuptim të duhur të
produkteve dhe shërbimeve financiare dhe t'i udhëzojë ata në
marrjen e vendimeve më të mira në lidhje me shërbimet financiare që plotësojnë nevojat dhe pritshmëritë e biznesit të tyre.
Nëse jeni një fermer i cili ka nevojë për një hua për të investuar
në biznesin e tij bujqësor (për inpute, makineri, pajisje, etj.) kjo
broshurë do t'ju ofrojë udhëzime se si:
• të analizoni planin tuaj të investimeve dhe të identifikoni produktin financiar që kërkohet për nevojat tuaja;
• të krahasoni termat dhe kushtet e produkteve financiare që
ofrohen;
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• të përgatitni pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, atë të
rrjedhës së parasë dhe bilancin;
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• të rrisni avantazhet tuaja konkuruese duke zgjeruar rrjetin e
shpërndarjes dhe rritur shitjet.

Deklaratë për mospranimin e përgjegjësisë për saktësinë
e informacionit

• të përzgjidhni produktin financiar që plotëson kërkesat tuaja
dhe partnerin më të mirë financiar;
• të përcaktoni shumën e saktë të borxhit;
• të shmangni problemet e likuiditetit,
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Për mbajtja

Informacioni i përfshirë në këtë dokument është kontrolluar nga EFSE DF me kujdesin e duhur. Megjithatë, EFSE DF nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ose garanci për kohën, saktësinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë në këtë material. 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 mbulojë çdo aspekt të temave. Informacioni në
këtë dokument nuk përbën investim, ligj, tatim ose ndonjë lloj këshille tjetër të
këtij tipi. Ky dokument është përgatitur pa njohuritë specifike për rrethanat individuale financiare apo rrethana të tjera të audiencës së synuar.

HYRJE | KUPTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE

Bizneset bujqësore dhe fer mat

Sektori i bujqësisë në Shqipëri është shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit. Ai ka një rol vendimtar në zhvillimin e vendit dhe është
një nga fushat më fitimprurëse për të investuar në Shqipëri. Bujqësia zë
pjesën më të madhe të sektorit në aspektin e punësimit (me rreth 50% të
fuqisë punëtore), por përfiton vetëm 4% të totalit të financimit (kreditë e
ofruara për bujqësinë nga bankat dhe institucionet mikrofinanciarë).
Pavarësisht nga ritmet e larta të rritjes, prodhimi bujqësor mbetet i ulët
krahasuar me atë të vendeve fqinje. Niveli i tanishëm i investimeve në
sektorin e bujqësisë është i ulët, për shkak të dy arsyeve kryesore, të cilat
janë, aksesi i dobët në financa dhe mungesa e infrastrukturës (sidomos

copëzimi i tokave bujqësore dhe problemi me titujt e pronësisë). Aksesi
në financa është thelbësor për të mundësuar investime të reja në bujqësi dhe për të zgjeruar aktivitetet bujqësore, pasi është pothuajse e pamundur për bizneset që të rrisin qëndrueshmërinë e tyre pa asnjë mjet
financimi. Veçanërisht në sektorin e bujqësisë, është thelbësore që të
ketë mjete monetare për investime në kapital punues ose asete. Është e
rëndësishme të jetë e mundur blerja e inputeve, pajisjeve, makinerive,
gjësë së gjallë, fidanëve, etj, në kohën e duhur, duke marrë parasysh
sezonalitetin dhe kërkesat e biznesit, etj.

Kuptimi i pasqyrave financiare
Megjithëse mund të duket e frikshme, të arrish të kuptosh si funksionojnë pasqyrat financiare nuk është dicka shumë e ndërlikuar. Përdorimi
i tyre në mënyrë efektive së bashku me një parashikim të vlefshëm të
shitjeve ju jep një vrojtim të kohërave të mira dhe të këqija përpara se
ato të godasin, kështu që mund të merrni masa paraprake nëse është
e nevojshme.
Ky seksion ju prezanton me pasqyrat financiare dhe shpjegon në
mënyrë të thjeshtë qëllimin e tyre themelor.

Si të përgatiten pasqyrat financiare të thjeshtuara

Ekzistojnë tre lloje pasqyrash financiare bazë: Pasqyra e rrjedhjes së
parave, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe bilanci. Këto
pasqyra reflektojnë pozicionin aktual financiar të biznesit tuaj dhe
ju ndihmojnë të merrni vendime të informuara rreth biznesit dhe
përdoren nga institucionet financiare për të përcaktuar nëse jeni të
besueshëm dhe nëse investimi juaj është i qëndrueshëm dhe efikas.

Hyrjet kundrejt daljeve

Hyrjet e parave janë paratë që futen në një biznes si rezultat i të
ardhurave nga shitja dhe burimeve të tjera, si shitja e aseteve. Nga
ana tjetër, daljet e parave janë paratë që paguhen si rezultat i bler-

jes së mallrave dhe shërbimeve ose investimeve të ndryshme në një
biznes. Flukset dalëse zvogëlojnë shumën e parave në llogari dhe
hyrjet shtojnë para.

Pasqyra e rrjedhës së parasë

Pasqyra e rrjedhës së parasë regjistron të gjitha hyrjet dhe daljet e
parave në dhe nga biznesi. Të kuptuarit e pasqyrës së rrjedhës së
parasë është tepër e rëndësishme në bujqësi, e cila është e prirur
nga prania e sezoneve në të cilët hyrjet dhe daljet mund të jenë
shumë të përqëndruara në muaj të caktuar. Pasqyrat e rrjedhës së
parasë ju ndihmon të kuptoni se si ecën aktiviteti i biznesit tuaj
dhe ju ndihmon të planifikoni sasinë e parave shtesë që keni ose
nëse keni mungesë të likuiditetit (aftësisë për të paguar detyrimet
afatshkurta në maturim). Aksesi i mjaftueshëm për fondet në dispozicion (qarkullimi i parasë) është kritik sepse këto para përdoren për
të paguar për inputet e kërkuara në sistemin e prodhimit dhe për
kostot e tjera administrative. Këto mund të jenë kostot e drejtpërdrejta të inputeve siç janë plehrat, ushqimet plotësuese, herbicidet
dhe karburantet si dhe shpenzimet e përgjithshme si energjia elektrike, shpenzimet e jetesës dhe sigurimi. Gjithashtu mund të kërkohet të paguani për angazhime të tjera të tilla si detyrimet tatimore,
tatimet mbi mallrat dhe shërbimet.
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Pasqyra e rrjedhës së parasë
Muaji

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Total

A

Arkëtime (produkte & shërbime)

20.000

25.000

26.000

30.000

101.000

B

Të gjitha pagesat e biznesit, duke përfshirë këstet
e kredisë së pa paguar

15.000

17.000

16.000

12.000

60.000

4.000

4.000

5.000

4.000

17.000

19.000

21.000

21.000

16.000

77.000

1.000

4.000

5.000

14.000

24.000

C

Tërheqje personale të pronarit /ortakut

D

Pagesat totale (të gjitha pagesat e biznesit + tërheqje personale
të pronarit /ortakut)

E

Fonde totale të disponueshme në fund të muajit

Të ardhurat neto mesatare mujore

6.000
Të gjitha vlerat në Lekë

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, përmbledh të gjitha të
ardhurat dhe shpenzimet gjatë një periudhe të dhënë kohore dhe
tregon nëse një biznes është fitimprurës apo jo. Tregon se sa ka
qenë fitimi juaj në punë të ndryshme për një periudhë të caktuar
p.sh. një vit, tre muaj.
Të ardhurat janë termi i përgjithshëm për
paratë e marra nga shitja e një produkti
apo shërbimi për një klient gjatë një periudhe të caktuar kohore (zakonisht një vit).
Të ardhurat bruto: Të ardhurat minus
kosto e mallrave të prodhuara tregon
se sa fitim është realizuar nga produktet tuaja para se të llogarisni kostot
operacionale dhe indirekte.
Të ardhurat operative neto para tatimit
është shuma e parave të mbetura pasi
janë zbritur të gjitha shpenzimet, me
përjashtim të pagesave të taksave dhe
shpenzimeve familjare.
Të ardhurat neto (fitimi) Janë paratë e
mbetura pasi të gjitha shpenzimet e fermës, tatim-taksat dhe shpenzimet familjare
janë paguar nga të ardhurat vjetore. Fitimi
neto pasqyron fitimin që keni realizuar
gjatë periudhës së dhënë kohore të cilin
mund ta ri-investoni në biznesin tuaj.
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Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
Mesatarja mujore
Të ardhurat
Kosto e prodhimeve
Të ardhurat bruto
Kosto operacionale
Të ardhura operacionale neto
para taksave
Taksat

Kostoja e produkteve të prodhuara (e quajtur edhe kosto e mallrave të shitura) është
kostoja që lidhet drejtpërdrejt me prodhimin
e produktit tuaj ose sigurimin e shërbimit
tuaj gjatë periudhës - për shembull inpute
të tilla si farëra dhe plehra ose ushqim
për gjënë e gjallë dhe shpenzime të tjera të
nevojshme apo dhe shpenzime për pajisje
bujqësore marrë ose krijuar produktin ose
siguruar shërbimit final.

200.000
45.000
155.000

Kosto operacionale janë të gjitha shpenzimet që lidhen me drejtimin e biznesit tuaj,
siç janë karburanti, mirëmbajtja, sigurimi,
qeraja, pagat e punonjësve sezonalë, etj.

35.000
120.000
0

Shpenzime personale të pronarit/
ortakut

50.000

Fitimi neto

70.000
Të gjitha vlerat në Lekë

Shpenzimet personale të pronarit/
or takut përfshijnë të gjitha shpenzimet që mbulohen nga të ardhurat
e biznesit tuaj, si ushqimi, qeraja,
kujdesi shëndetësor, hua personale,
shpenzimet për arsimimin e fëmijëve,
ujë, energjia elektrike, veshmbathje,
taksat dhe tatimet, shpenzimet për
higjienën, makinën (nëse ka), etj.
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Bilanci

Bilanci është një mjet i rëndësishëm për planifikimin financiar. Për
të vlerësuar plotësisht biznesin tuaj (dhe për t’a shfrytëzuar plotësisht këtë broshurë), do të duhet të jeni në gjendje të ndërtoni një
bilanc të thjeshtuar të biznesit tuaj. Më poshtë kemi dhënë këtë
udhërrëfyes të shkurtër se si të përgatisim një bilanc të thjeshtuar
për përdorimin tuaj personal në planifikimin e biznesit.

krahasoni atë që zotëroni, me atë që keni borxh dhe për të përcaktuar
kapitalin tuaj (referojuni seksionit Përkufizime në Kapitullin III).
Si të krijoni një bilanc të thjeshtuar
Hapi 1: Bëni një listë të të gjitha aseteve (tokë, ndërtesat, pajisjet,
automjetet, inventari ose furnizimet, gjë e gjallë, të korrat ose prodhime në proces) dhe detyrimet (borxhet) nga burimet formale
dhe joformale në lidhje me biznesin tuaj që ekzistojnë sot.

Çfarë është një bilanc?
Një bilanc është një pasqyrë e organizuar e të gjitha aseteve të biznesit
(zotërime) dhe detyrimeve (borxhet që ju keni) në një kohë të caktuar
(zakonisht në fund të muajit, tremujorit, semestrit ose në fund të vitit).
Për këtë arsye, bilanci konsiderohet si një “fotografi e çastit” e gjithçkaje që biznesi juaj zotëron dhe detyrohet në një datë të caktuar.

Hapi 2: Vlerësoni vlerën e drejtë të pasurive tuaja. Vlera e drejtë e
aseteve tuaja është një çmim real për të cilin mund të prisni të shisni pajisjet, ndërtesat etj. Një metodë e mirë për përcaktimin e vlerës
së drejtë të një pajisje është duke krahasuar çmimet e pajisjeve të
ngjashme për shitje në tregun e dorës së dytë.

Kolona “Asetet” pasqyron vlerën e të gjitha sendeve që zotëroni, të cilat
përdoren në biznesin tuaj. Kolona “Detyrimet” pasqyron borxhet formale dhe joformale që ju detyroheni. Përmbledhja e bilancit ju lejon të

Hapi 3: Vendosni asetet dhe detyrimet në kategoritë siç tregohet
në tabelën në vijim. Ky bilanc tipik është një shembull dhe tregon
formatin për organizimin e të gjitha zërave të llogarisë së bilancit.

Bilanci
Asetet
Kapitali punues

Vlera

Detyrimet

760.000 Huatë afatshkurtëra

Para në dorë

400.000 Huatë afatshkurtra nga institucionet financiare

Inventar gjendje, inpute ose furnizime
(fara, fertilizues, pesticide, ushqim për gjënë e gjallë etj,)

360.000 Hua të tjera afatshkurtra (borxhe informale)

Vlera
300.000

300.000

Prodhime bujqësore ose gjë e gjallë për tu korrur ose
për tu shitur
Asetet fikse
Traktor, makineri & pajisje, etj.
Gjë e gjallë e përhershme ose bimët
Toka & Ndërtesa

23.360.00 Huatë afatmesme & afatgjatë
3.000.000 Hua afatmesme & afatgjatë nga institucione financiare
360.000 Hua afatgjatë nga institucione financiare për investim të ri
20.000.000 Hua të tjera afatgjatë
Total detyrimet
Kapitali (te ardhur neto)

Total i aseteve

0

24.120.000 Total detyrimet & Kapitali

300.000
23.820.000
24.120.000
Të gjitha vlerat në Lekë
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Llogaria tipike e një Bilanci
Llogaria

Përshkrimi

Asetet

Të gjithë sendet që zotëroni dhe që përdoren në biznesin tuaj.

Para në dorë

Para në dorë ose në llogari bankare

Inventar gjendje, inpute ose furnizimeve

Përfshin fidane, pleh, pesticide, ushqim për gjënë e gjallë, vaksina etj.

Prodhime bujqësore ose gjë e gjallë që do të korren
ose shiten (inventari)

Përfshin vlerat e tanishme të lëndëve të para, mallrave të gatshme, gjë e gjallë ose prodhime bujqësore që do të shiten gjatë ciklit aktual bujqësor.

Traktor, makina dhe pajisje, etj

Përfshin sistemet e ujitjes dhe mjeljes, automjetet, frigoriferë, arka, serrat e përkohshme, mjete
bujqësore etj.

Blegtoria ose bimët shumëvjeçare

Përfshinë të gjitha kulturat bujqësore dhe gjënë e gjallë të cilat prodhojnë për disa sezone, të tilla si
gjedhi, të imtat për mbarështim dhe prodhim qumështi, pemtoret, etj.

Toka & Ndërtesa

Përfshin tokën arë, kullotat, serrë, hambar dhe çdo strukture tjetër që përdoret në funksion të
biznesin tuaj.

Detyrimet

Shuma që juve keni detyrime, duke përfshirë kreditë, taksat-tatime dhe pagesa të tjera

Kreditë afatshkurtra nga institucione financiare

Përfshihen detyrimet ndaj institucionet financiare ose bankave që duhet të paguhen brenda një
periudhe 12 mujore.

Detyrime të tjera afatshkurtra

Përfshihen detyrimet ndaj furnitorëve (furnizuesit), borxhet ndaj miqve apo familjare që kanë lidhje
me biznesin dhe jo për qëllime personale, (hua joformale), pagat e papaguara, taksa-tatimet, etj.

Detyrimet afatgjata

Kreditë nga institucionet financiare ose bankat me një maturim fillestar prej më shumë se 12 muajsh. Përfshin huatë bankare, huatë e pajisjeve dhe detyrime të tjera afatgjata financiare.

Borxhe të tjera afatgjata

Kreditë nga burime të tjera, duke përfshirë furnizuesit, borxhet ndaj miqve apo familjare që kanë
lidhje me biznesin dhe jo për qëllime personale, (borxhe joformale) që duhet të paguhen për një
periudhë më të gjatë se 12 muaj.

Kapitali

Zotërimet – Detyrimet = Kapitali ose të ardhurat neto

Kini parasysh:
Pasqyrat e rrjedhës së parasë, pasqyra e të ardhurave dhe
shpenzimeve dhe bilanci të paraqitura këtu janë të thjeshtuara. Ju mund t’i shihni të treja me më shumë shënime se ato
që përfshihen këtu. Për arsye të kësaj broshure, ne kemi zgjedhur të përfshijmë kategoritë bazë që janë më të dobishme për
fermerët e vegjël.
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iare
Katër hapa për marrjen e vendimeve financ
Eshtë e këshillueshme që të keni një marrëdhënie të shëndetshme
si me kreditorët ashtu edhe me furnitorët tuaj, mund të keni nevojë
për të dy palët kur drejtoni biznesin tuaj.
Një ndër çështjet parësore dhe më të rëndësishme lidhur me financimin në bujqësi është të identifikoni institucionet që plotësojnë kërkesat tuaja. Eshtë e rëndësishme të gjeni një kreditor që
kupton biznesin dhe nevojat e tua financiare, për këtë arsye do t’ju
duhet të takoni kreditorë të ndryshëm për të identifikuar atë, i cili
plotëson nevojat tuaja ose të punoni nga afër me një këshillues financiar, i cili ka përvojë me bizneset bujqësore.
Mos merrni kurrë një vendim të nxituar! Procesi i analizimit të biznesit tuaj është i njëjtë, edhe në rast se puna juaj ka të bëjë me të
korra, pemtari, prodhim qumështi ose mishi, apo ndonjë aktivitet
tjetër. Parapriji vendimit tënd, që të jesh i sigurt që ke marrë vendimin e duhur dhe që është i përshtatshëm për kapacitetin dhe nevojat e tua.

E para,

fillo me një qëllim ose ide të
qartë investimi.

E dyta,

vlerëso kapacitetin tënd që të
financosh planin tënd të investimit
dhe kontrollo nëse e ke aftësinë që të
ripaguash borxhin që do të marrësh.

Duke ndjekur këto hapa, ju mund të vlerësoni pikat e forta dhe
të dobta të produkteve të ndryshme financiare, përfitimet ose të
metat e tyre, kjo ju mundëson të merrni vendimet e duhura financiare që përputhet me nevojat e biznesit tënd dhe ju ndihmon për të
përmbushur qëllimet tuaja.

E treta,

analizo alternativat dhe merr
një vendim; duhet të zgjedhësh
alternativën financiare që të shkon
përshtat.

E katër ta,

bëj zgjedhjen më të mirë për biznesin
tënd; me fjalë të tjera, kjo do të thotë bëj
zgjedhjen më të mirë që përshtatet me
nevojat e biznesit per fonde ose likuditet.
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iv të qar të investimi
Hapi I: Fillo me një qëllim ose me një objekt
Tipi i kredisë që dëshiron të marrësh fillimisht varet nga biznesi që
do të zhvillosh ose nga natyra e investimit që doni të bëni. Dy janë
llojet kryesore të kredisë dhe e treta që kombinon këto të dyja:
• Kredi për kapital punues është kredia që ka për qëllim të financojë transaksionet e përditshme të kompanisë/fermës në blerjen
e inputeve bujqësore (farërat, pesticidet apo fertilizues) dhe të
mbulojë kostot e tjera operative (karburant, pagesat e punëtorëve, etj.). Për këtë arsye, kredia për kapital punues duhet të ketë
afat maturimi jo më tepër se 12 muaj ose një cikël prodhimi.
• Kredia për investim në asete fikse përdoret për blerjen e pajisjeve (si traktorë, plug, autokombanjë) ose për financimin dhe
zgjerimin në asete të tjera afatgjata (si në tokë, ndërtimin e magazinave, stallat e bagëtive, sistemin e ujitjes, etj.). Asetet fikse
kanë një jetëgjatësi të gjatë dhe janë për një përdorim të vazhdueshëm mbi disa cikle bujqësore. Afati në përgjithësi është
afatgjatë, më tepër se 24 muaj.
• Kredia për qëllime të miksuara përdoret për të dyja si për asetet
e fikse ashtu edhe për nevojat e kapital punues, është një kombinim i dy llojeve të kredive të sipërpërmendura. Maturiteti në përgjithësi zgjat nga 24 deri në 36 muaj.

Kini parasysh:
Mund të ndodhë që prodhimet bujqësore të blihen nga furnizuesi me një çmim më të ulët se tregu. Në këtë rast, ju nuk keni
fleksibilitet për të negociuar ose për të përcaktuar çmimin e
produktit tuaj.
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Mundësitë e financimit kur ke nevojë për një
kredi për kapital punues
Dy mundësitë kryesore për zgjidhje financiare kur kërkon kredi për
kapital punues janë: duke marrë parasysh një furnitor/blerës; dhe
duke konsideruar ofertat e institucioneve financiare (bankat dhe institucionet e mikrofinancës);
Mundësia e parë: Kreditë e tregut të produkteve
(Kreditit nga blerësi/ furnizuesit)
Një kredi e tregut të produkteve është pak a shumë një produkt
tërheqës që nuk është në dispozicion vetëm për fermerët. Mund
të përcaktohet si “pagesë të mëvonshme” që mundësohet nga
huadhënësi ose nga furnitori për lëndët e para, kundrejt mallrave
të blerë nga ai. Eshtë një lloj marrëveshje midis huadhënësit/furnitorit dhe fermerit.
Në këtë skenar, fermeri merr lëndët e para “pa pagesa apo komisione fillestare” dhe ka të garantuar që prodhimet e tij bujqësore
do të jenë të shitura në fund të sezonit të korrjes.
• Kreditimi nga furnizuesit përdoret nga këta të fundit që të sigurojnë shitjen e produkteve të tyre. Prandaj, nëse ju keni një
marrëdhënie të mirë me furnitorin tuaj, atëherë mund të jeni të
sigurt që mund të marrni lëndë të para (inpute bujqësore) me
cilësi të lartë pa pasur nevojë të bënië pagesa paraprake.
• Kreditimi nga blerësit përdoret nga këta të fundit që të sigurojnë produkte në sasi dhe cilësi të mjaftueshme. Për shembull,
të sigurojnë një sasi fruta-perimesh me cilësi të caktuar për përpunim, grumbulluesi i perimeve shpesh ofron një kontratë të
mëtejshme për produktet bujqësore si fara, fidanë, fertilizues,
pesticide për prodhuesit bujqësorë, etj.

HAPI I: FILLO ME NJË QËLLIM OSE ME NJË OBJEKTIV TË QARTË INVESTIMI

Avantazhet e marrjes së një kreditimi nga
furnizuesi/blerësi

• Procedura e thjeshtë e kredisë që rezulton në një vendim
të shpejtë ose të menjëhershëm që bazohet mbi marrëdhënien që është ndërtuar me blerësin/furnizuesin;
• kufizon daljen e parave të tepërta nga biznesi dhe mundëson ruajtjen e parasë së gatshme për nevojat e biznesit;
• Nuk ka kërkesa për kolateral, por thjesht mund të bazohet
në një deklaratë/marrëveshje të shkruar;
• Të ndihmon përgjatë periudhave të vështira financiare;
• Përfitime të tjera shtesë janë të mundshme, siç është marrëveshja për riblerjen e inputeve bujqësore të pa përdorura,
shpërndarje falas të produkteve etj.

Disavantazhet e marrjes së një kreditimi nga
blerësi/furnizuesi:

• Eshtë më e kushtueshme të blesh mallra me pagesa të
mëvonshme kundrejt një furnizuesi se sa të paguash për to
me para në dorë. Gjithashtu, kjo sjell kosto më të lartë inventari pasi ju po përdorni kreditimin me tepër se sa paratë
në dorë;
• Zakonisht, jo të gjithë llojet e produkteve janë të mundura
të blihen me një kreditim nga furnizuesit;
• Periudha e shlyerjes është relativisht e shkurtër, p.sh. është
pikërisht pas një periudhe të shkurtër pas të korrurave;
• Blerësi/furnizuesi mund të përcaktojë kushte jo fleksibël në
kontratën tuaj. Mund t’ju kërkohet të merrni një garantues
për të siguruar ripagimin e huasë;
• Përdorimi i gabuar i kredisë së furnitori mund të shkaktojë humbjen e emrit të mirë dhe në rrethana më të këqija
mund të humbasësh edhe blerësin/furnizuesin.

Mundësia e dytë: Kredia për kapital punues nga
një institucion financiar
Nëse keni marrëdhënie të mira me një furnizues të inputeve, të cilët
mund t'ju ofrojnë një zbritje në paradhënie, ju mund të merrni kredi
nga një huadhënës dhe ta përdorni këtë për të blerë inputet me para
në dorë. Kjo është avantazh për ju, pasi siguron çmimin e zbritur nga
furnizuesi. Mund të përdorni kredinë për kapital punues nga një institucion financiar për shërbimet dhe gjërat e domosdoshme për operacionet e vazhdueshme të biznesit.
Afati i kredisë varion nga 6 muaj deri në 36 muaj. Institucionet e
kreditimit ofrojnë një kalendar pagesash të çrregullta për të gjitha
llojet e kredive bujqësore, bazuar në ciklin e prodhimit për secilin
aktivitet dhe kohën e fillimit të shitjeve të produkteve. Mund të ofrojnë një periudhë falje nga 6 deri në 12 muaj në varësi të vlerës së
kredisë dhe nga politikat financiare të kredituesit. Një formë tipike
e financimit për kapital punues janë linja e kredisë dhe paradhënia
bankare (overdrafti), të cilat mund të rinovohen rregullisht, çdo sezon apo çdo vit, duke supozuar që shlyerja është bërë në kohë dhe
gjendja e biznesit është e qëndrueshme.

Për referencë, në fund të këti seksioni gjeni
es.
një ushtrim mbi kredinë për kapital punu
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Shembull: Një kredi për kapital punues
Z. Shehi ka nevojë për 1.000.000 Lekë për të blerë inputet bujqësore
për kultivimin e misrit. Furnizuesi i tij i ofron atij mundësinë për t’ia
blerë me pagesa të mëvonshme, me kusht që fermeri t'ia shesë prodhimin e tij pas korrjes me një çmim prej 12% më të ulët se çmimi i
tregut. Alternativa është të marrë një hua nga një huadhënës, por duhet të paguajë një normë interesi prej 18% në vit për kredinë. Çështja
është, a ka më shumë kuptim të marrë kredi bankare dhe të blejë me
çmim të zbritur apo duhet të pranojë kreditimin nga furnizuesi i tij?
Opsioni 1: Blerje me anë të kreditimit nga furnitori
Kostoja e inputeve të blera me anë të kreditimit nga furnitori:
1.136.363 Lekë
Shpjegim: Le të supozojmë se çmimi i misrit në tregun e lirë deri
në fund të sezonit do të jetë 2.800 Lekë / kv. Për të shlyer furnizuesin, fermeri duhet ta shesë atë produkt me një çmim të reduktuar
prej -12%, kështu që:
• Çmimi i tregut 2.800 Lekë/kv;
• Çmimi i reduktuar 2.464 Lekë/Kv (2.800 Lekë x (100%-12%).
Fermeri duhet t’i shesë furnizuesit 405,8 kv misër (1 mio Lekë/2.464
Lekë /kv) për të likuiduar kreditimin e tij prej 1.000.000 Lekë.
Nga ana tjetër, nëse fermeri do të shiste këtë sasi të misrit në treg,
rezultati do të ishte: 405,8 kv misër x 2.800 Lekë = 1.136.240 Lekë.

Muaji

Prandaj, kostoja e inputeve të blera përmes kreditimit nga furnitori
është 1.136.240 Lekë.
Opsioni 2: Marrja e një kredie bankare për kapital punues
Kostoja e inputeve të blera në para të gatshme: 1.000.000 Lekë
Detajet e kredisë:
Shuma:
Norma e interesit:
Interesat:
Tarifa:
Maturimi:
Periudhë falje:

1.000.000 Lekë
18% me bazë vjetore
Paguhet çdo muaj
1,5% të shumës fillestare (15.000 Lekë)
6 muaj
6 muaj (paguani vetëm interesat)

Përfundim:

Në këtë rast, kostoja totale e inputeve nëse është blerë me kreditim
nga furnizuesi është 1.136.240 Lekë dhe kostoja totale e inputeve të
blera me një kredi bankare është 1.106.600 Lekë (1.000.000 Lekë kostot e inputeve + 106.600 Lekë, norma e interesit e llogaritur gjatë periudhës së ripagimit dhe tarifat e tjera). Prandaj, blerja e inputeve me një
kredi rezulton me kursime prej 29.763 Lekë për fermerin.
Me të njëjtën logjikë si më sipër, edhe nëse fermeri do të shiste prodhimin e tij me një çmim 10% më pak se çmimi i tregut, përsëri, blerja
e inputeve me një kredi bankare rezulton me kursime prej 4.511 Lekë.

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Pagesa totale

Interesi mujor në Lekë

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

90.000 Lekë

Tarifa (1,5%) Lekë

15.000

Komisione të tjera*

1.100

15.000 Lekë
100

100

100

100

Ripagimi i kapitalit Lekë

100

1.600 Lekë

1.000.000

1.000.000 Lekë

1.015.100
Pagesa totale
* Komisione të tjera përfshihen: kuota e aplikimit, e cila varion nga 1000 – 2000 Lekë dhe komisioni mujor i mirëmbajtjes së llogarisë rrjedhëse që përgjithësisht varion
nga 100 – 200 Lekë. Të dy këto komisione aplikohen në bazë të politikave të institucionit dhe statusit ligjor të huamarrësit (fermer; person juridik, etj).
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1.106.600 Lekë
Të gjitha vlerat në Lekë

HAPI I: FILLO ME NJË QËLLIM OSE ME NJË OBJEKTIV TË QARTË INVESTIMI

Avantazhet e marrjes së një kredie
për kapital punues:

• Duke marrë një kredi për kapital punues nga një institucion
financiar, ju mund të keni avantazhin të siguroni një çmim
të zbritur nga furnizuesi, duke qenë se po paguani paraprakisht — kjo mund t’ju kursejë më shumë se kostoja e huasë;
• Kreditë bankare janë përgjithësisht më të lira se kreditë nga
furnitorët;
• Mund të përdorni fondet për nevojat shtesë për kapital punues si pagimi i pagave, blerja e karburantit ose marrja e makinerive me qera;
• Maturimi është relativisht më i gjatë dhe ju mund ta negocioni atë me partnerin tuaj financiar, gjë që lejon fleksibilitet
për sa i përket shitjes së të korrave tuaja;
• Marrja e aprovimit është e lehtë dhe e shpejtë;
• Në përgjithësi, kjo lloj kredie nuk kërkon garanci;
• Plotëson nevojat specifike sezonale bujqësore;
• Mund të ofrohet si një hua ose si overdraft (me më shumë
fleksibilitet në ripagimin);
• Përdorimi i mundshëm i fondeve për të kapërcyer hendekun
e pagesave ndaj furnitorve dhe bashkëfinancimin e projekteve bujqësore që subvencionohen nga grantet qeveritare;
• Oferta është afatshkurtër, kështu që ju nuk duhet të shqetësoheni për të mbajtur barrën për të pasur hua me një periudhë të gjatë kohore.

Disavantazhet e marrjes së një kredie
		 për kapital punues:

• Mund të kërkohet garanci, në varësi të vlerës së kredisë dhe
politikave të huadhënësit, dhe historikut te kredive;
• Detyrimi për të bërë pagesa në një kohë të caktuar, pavarësisht nga rrethanat tuaja financiare të momentit (të tilla si
shpenzimet e tepërta të përkohshme për shkak të paqëndrueshmërisë potenciale të çmimeve dhe rreziqeve të prodhimit që mund të ndodhin);
• Vlerësimi i historikut tuaj të kredive mund të përkeqësohet
nëse ripaguani me vonesë, duke krijuar probleme të rëndësishme për kompaninë tuaj në të ardhmen;
• Normat e larta të interesit (fikse ose të ndryshueshme).

Pse do të merrnit një kredi bankare për inputet në vend të një
kreditimi nga furnizuesi?
Ju mund të keni mundësinë të zgjidhni midis një kreditimi nga furnizuesi dhe një oferte nga një institucion financiar. Shumë furnizues shesin me pagesa të mëvonshme, por përveç kësaj ata ofrojnë
edhe zbritje për pagesat e menjëhershme ose parapagimet. Pra,
mund të jetë një mundësi e mirë për të marrë një kredi për kapital
punues nga një huadhënës dhe për të blerë inpute bujqësore me
çmim të zbritur me një pagesë cash në para, pasi norma e interesit
e aplikuar nga institucioni financiar është më e vogël se kostot që
sjell kreditimi nga një furnitor.

Keni nevojë të investoni në asetet fikse

Ka dy mundësi për të marrë burime financiare për të blerë asete fikse — duke marrë një hua ose duke përdorur një instrument leasing.
Mundësia e parë: Financim nga një kompani leasing
(qera financiare)
Programet e qerasë financiare në bujqësi zakonisht përdoren për financimin e makinave apo pajisjeve bujqësore, siç janë kombajnat,
traktorët, korrësit, kamionët ose pajisjet e ujitjes. Kompanitë e leasing-ut kanë marrëdhënie të drejtpërdrejta me furnizuesit e pajisjeve
dhe janë një opsion i përshtatshëm nëse plani juaj i biznesit përfshin
vetëm blerjen e pajisjeve dhe jeni nën presionin kohor.

Avantazhet e financimit nga një kompani leasing:

• Shumë e shpejtë, zakonisht më pak se një javë procedura;
• Zakonisht nuk kërkohet kolateral shtesë
• Lejon që të mbahen para në dorë, pasi nuk kërkohet shpenzim i madh përpara
• Shfrytëzimi më i mirë i pajisjeve, ndërkohë që ju paguani
me qera pajisjet vetëm për kohën që ju nevojitet;
• Në fund të afatit të leasing-ut, ju mund t’a blini pajisjen
nëse dëshironi ta mbani atë;
• Ju mund të përmirësoni pajisjen: kur modelet e reja të pajisjeve të bëhen të disponueshme ju mund të përmirësoni
modelin e fundit çdo herë që merrni një qera të re.
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Disavantazhet e financimit nga
		 një kompani leasing:
• Shpenzimet totale jo gjithmonë të qarta (sigurimi i plotë i
mbulimit, taksat administrative dhe shuma e mbetur);
• Përgjithësisht është më e shtrenjtë
• Kërkohet parapagim, zakonisht 20-30% të vlerës së pajisjeve;
• Blerësi duhet të paguajë TVSH-në (20%), ndërkohë që sektori i agrobiznesit përjashtohet nga TVSH-ja për pajisjet ose
automjetet e importuara.
• Grafiku i ripagimeve është me pagesa standarte (nuk bëhet
vlerësim ose përputhje me rrjedhën tuaj të parasë);
• Pagesat e qirasë shpesh lidhen me vlerën e tokës ose pajisjeve në vend të përfitimit të ndërmarrjeve;
• Në përgjithësi, i disponueshëm vetëm për pajisje të reja ose
vetëm pajisje pak të përdorura;
• Mbart gjithë rrezikun e një sezoni të dobët.

Mundësia e dytë: Hua nga institucione të tjera financiare
Nëse nuk keni mundësi për të marrë asete fikse nëpërmjet një
kompanie leasing-u (blerja e tokës ose ndërtimi i ndërtesave
mbështetëse), atëherë e vetmja mundësi e mbetur është të merrni
kredi nga institucionet financiare.

Avantazhet e huasë nga institucionet
e tjera financiare:

• Institucionet financiare sigurojnë financim afatgjatë: në varësi
të vlerës së kredisë, afatet janë të mundshme deri në 12 vjet;
• Shumë institucione financiare ofrojnë këshilla financiare
dhe teknike dhe shërbime konsulence për fermerët dhe
sipëmarrësit e agrobiznesit, madje edhe struktura të dedikuara për agrobiznesin;
• Mundësia e financimit të plotë të planit tuaj të investimeve;
• Mundësia e përfshirjes në skemat qeveritare për investime
në asete fikse ose përfitim nga skemat e garancive ose normat e ulëta të interesit;
• Qasja në një standard të lartë të pajisjeve që nuk mund t’i
përballoni ndryshe;
• Mundësia e përdorimit të huasë për blerjen e pajisjeve të
dorës së dytë ose pajisjeve që nuk mund të merren me produktet e leasing-ut në dispozicion;
• Kalendar i pagesave më i përshtatshëm me pagesa që përputhen me rrjedhën tuaj të parasë;
• Periudhë falje për shlyerjen e principalit nga 6 në 18 muaj;
• Politikat për kolateral më i përshtatshëm: huadhënësit që pranojnë pasuritë personale dhe asetet e tjera të biznesit. Merren në
konsideratë të gjitha të ardhurat, p.sh. të ardhura pagat/ qeratë
ose të ardhura nga bizneset e tjera;
• Ruani pronësinë e pasurive të blera.

•
•
•
•

Disavantazhet e huasë nga institucionet
e tjera financiare:

Procedura prej disa javësh ose më shumë;
Vizitat nga institucioni financiar në mjediset e biznesit tuaj;
Garancia bankare dhe / ose garancitë shtesë mund të kërkohen;
Ju duhet të keni një llogari rrjedhëse me institucionin dhe të
paguani tarifën e aplikimit;
• Sa më e madhe të jetë shuma e huas, aq më i lartë bëhet
obligimi tek huadhënësi, kështu që ju do të paguani një
shumë më të lartë të interesit të akumuluar,
• Ju duhet të paguani kredinë edhe nëse biznesi juaj dështon;
• Dokumentacion shtesë që kërkohet gjatë aplikimit të kredisë
së parë.
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I: DETERMINE
THE
OF INVESTMENTS
INVESTIME PËR TË RRITUR EFICIENCËN ESTEP
ENERGJISË
DHE PËR
TË TYPE
KURSYER
SHPENZIMET

së
Investime për të rritur eficiencën e energji
dhe për të kursyer shpenzimet
Efiçenca e energjisë është përpjekja për të zvogëluar sasinë e energjisë që kërkohet për të ofruar produkte dhe shërbime. Jo vetëm në
sektorin e ndërtimit, por edhe në agrobiznes, përdorimi i pajisjeve
që plotësojnë kriteret e efikasitetit të energjisë është në dispozicion për fermerët dhe bizneset.
Efiçenca e energjisë është e rëndësishme për krijimin e një bujqësie
të qëndrueshme jo vetëm për mjedisin, por edhe për ekonominë
dhe qëndrueshmërinë individuale financiare të biznesit të fermerit.
“Efiçenca e energjisë në bujqësi” pasqyron ndryshimet në praktikat e menaxhimit të teknologjisë dhe bujqësisë. Fermerët mund
të përdorin shumë masa për të përmirësuar eficiencën e energjisë
në ferma, duke përfshirë përdorimin e traktorëve me efikasitet më
të madh të karburantit, korrësve të kombinuar me efikasitet energjetik ose pajisje shumëfunksionale bujqësore dhe teknologjive
bujqësore që minimizojnë kostot. Përdorimi i makinerive ose i sistemeve me shumë faza në prodhimin ose përpunimin bujqësor paraqet mundësi të mëdha për reduktimin e energjisë dhe kursimin
e kostove. Bankat në Shqipëri e kanë përfshirë faktorin e efiçencës
së energjisë gjatë viteve të fundit në vlerësimin e aplikimit të kredisë. Prandaj, kreditë që e përmbajnë efiçencën e energjisë ofrohen
me norma interesi më të ulëta në krahasim me kreditë pa eficencë energjie, të aplikueshme për të njëjtin klient, biznes apo qëllim.
Ashtu si në vendet e tjera të rajonit, në Shqipëri është e vështirë
për fermerët të zbatojnë projekte të orientuara nga parimet e efiçiencës së energjisë. Kjo është problematike kryesisht për shkak të
mungesës së të ardhurave të nevojshme dhe madhësisë së vogël
të fermave.

Donatorët dhe institucionet e zhvillimit ndërkombëtar sigurojnë
shumicën e fondeve në dispozicion për Ndërmarrjet e Vogla dhe
të Mesme (NVM-të) dhe individët që veprojnë si sipërmarrës në
Shqipëri kur bëhet fjalë për programet e efiçiencës së energjisë.
Mjetet shtesë që përdoren në kuadër të këtyre programeve ofrojnë ekspertizë dhe trajnime për përfituesit (NVM-të dhe individët).
Bankat dhe institucionet financiare bashkëpunojnë me donatorët
dhe sigurojnë kredi për bujqësinë që mund të përdoren për të përmirësuar efiçiencën e energjisë, ndërkohë që bankat janë gjithashtu të orientuara drejt ofrimit të kredive për eficiencën e energjisë
në shtëpi. Duke qenë se pak kompani të vogla në zonat rurale të
Shqipërisë mund të përballojnë investime të mëdha paraprake në
përmirësimin e energjisë së rinovueshme ose në përmirësimin e
efikasitetit, kërkesa për financim ka gjasa të rritet.

Pyesni përfaqësuesin tuaj të bankës
nëse banka merr pjesë në ndonjë program
financimi për efiçencën e energjisë dhe
çfarë produktesh ofrohen që mund t'i
shërbejnë nevojave tuaja të biznesit.
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:
Për t'u mbajtur mend
Fermerët më të vegjël duhet të shqyrtojnë programet e
tanishme dhe të ardhshme të efiçencës së energjisë dhe të
shohin nëse kërkesat e programeve të efiçiencës së energjisë
mund të aplikohen për blerjen e pajisjeve bujqësore.
Fermat kanë shumë pajisje dhe shumica e tyre kanë nevojë për
energji. Në disa raste, rritja e efikasitetit të një pjese të vetme
të pajisjeve mund të rezultojë me kursim të konsiderueshëm
të energjisë dhe parave, sidomos me kalimin e kohës.
Në Shqipëri, një numër shumë i vogël fermerësh që prodhojnë
fruta-perime ose të lashta përdorin të ashtuquajturat pajisje
bujqësore me shumë faza ose “një kalim” të cilat mbulojnë
disa procese të përgatitjes në terren. Pajisja është efektive në
përdorimin e karburantit sepse zvogëlon numrin e herëve në
të cilat traktori duhet të kalojë nëpër fushë duke kryer procese
të shumëfishta me një kalim mbi fushën, p.sh mbjellja dhe aplikimi i plehut; kontrollin e dëmtuesve me shpërndarjen e pesticideve në një kalim të vetem. Pajisjet me shumë faza mund
të përdoren edhe për bagëtinë, për shembull përpunuesit e
grurit të cilat janë projektuar për të bluar misrin dhe drithërat
e tjera për të ushqyer kafshët dhe shpendët.

Kini parasysh:
Zakonisht pajisjet me efektivitet energjetik ose pajisjet
shumëfazore janë shumë të shtrenjta dhe të përshtatshme
për ferma të mëdha të cilat janë mjaft të mëdha për të shitur
pjesën më të madhe të prodhimit dhe jo për ta përdorur atë
për konsumin e tyre.

14
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Hapi 2: Vlerësoni kapacitetet tuaja për
të financuar planin tuaj të investimit
Krijimi i një plani biznesi është një sfidë specifike, sidomos kur
parashikohet rrjedhja e parasë, shitjet dhe kostot. Një plan biznesi
është një udhërrëfyes i biznesit tuaj që përcakton kufijtë e biznesit tuaj në lidhje me aftësinë e ripagimit dhe kapacitetin e borxhit.
Huadhënësit zakonisht përcaktojnë shumën maksimale të borxhit që janë të gatshëm të japin duke llogaritur të ashtuquajturën
Raporti i kapitalit të klientit dhe Kapacitetin e ripagimit.
Raporti i kapitalit pasqyron se sa nga biznesi një pronar po
mbështet me fondet e veta ose me kapitalin e vet.
Kapaciteti i ripagimit është aftësia për të paguar një shumë të
caktuar parash në kohë (e njohur edhe si këstet mujore). Ai është
një matës që tregon mundësin që ju keni për të paguar borxhet
që rrjedhin nga kreditë. Kapaciteti i ripagimit të kredisë llogaritet
si diferencë midis të ardhurave nga bujqësia minus shpenzimet e
fermës dhe familjes. Bankat dhe institucionet financiare llogarisin
pjesën e këstit si përqindje të të ardhurave mujore NETO. Kjo përqindje mund të ndryshojë nga 60% në 70%.

Përkufizime
Kapitali është shuma e vlerës së të gjitha pasurive tuaja minus
të gjitha detyrimet (si formale dhe joformale), përfshirë detyrimet ndaj furnizuesve apo individëve privatë. Një term tjetër
për kapitalin është vlera neto.

:
Për t'u mbajtur mend
Nëse raporti i kapitalit neto arrin zero ose bëhet negativ, kjo do
të thotë që kapitali është zero ose negativ dhe se biznesi ka detyrime të barabarta ose më të mëdha se vlera e përgjithshme e
aseteve të biznesit. Nëse borxhi është shumë i lartë dhe raporti i
kapitalit është shumë i ulët, biznesi përfundimisht nuk është më
ekonomikisht i qëndrueshëm. Nëse nuk ka shitje dhe kapitali
është zero ose negativ, zakonisht rezulton ne falimentim. Duhet
të ketë një ekuilibër mes marrjes së borxhit, në mënyrë që të
investoni për të rritur fitimet dhe aftësinë për të shlyer borxhin.

Rregulli i parë i ar të:
Kapaciteti i borxhit
Raporti juaj i kapitalit nuk duhet të jetë poshtë 30%.
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 borxhin e investimit tuaj nga burimet tuaja në dispozicion 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. Kjo do të thotë që, kur
vlerësoni kapacitetin tuaj maksimal të borxhit, duhet të
vlerësoni raportin aktual të kapitalit tuaj dhe të kontrolloni
që raporti juaj i kapitalit të mos bjerë nën 30% nëse vendosni të merrni hua për një plan investimi të ri.

30%
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Shembull i përllogaritjes së rapor tit të kapitalit
Z. Hoxha zotëron një fermë me një sipërfaqe prej 31,3 hektarë
tokë bujqësore, ku kultivon pemë frutore të varieteteve të ndryshme (kryesisht mollë). Ai dëshiron të investojë në ndërtimin e
një magazine frigoriferike, në mënyrë që të bëjë të mundur që të
grumbullojë dhe të ruajë fruta-perime nga ferma e tij dhe fermerët
e tjerë në zonë. Ideja për këtë investim i lindi, pasi e konsideroi të
domosdoshme mbledhjen dhe përzgjedhjen e prodhimit të tepërt
nga pemishtet në zonë.

Bazuar në gjendjen e bilancit, ai duhet të llogarisë kapitalin aktual
dhe raportin e kapitalit:

Bilanci aktual
Asetet

Vlera

Kapitali punues

Detyrimet

4.200.000 Hua afatshkurtra (≤12 muaj)

Para në dorë

2.100.000

Rezervat e inputeve (fara, fertilizues, pesticide)

2.000.000 Detyrime ndaj furnizuesve

Të mbjella në proces
Asetet fikse

Vlera
1.800.000

100.000
52.000.000 Hua afatgjata (≥12 muaj)

6.700.000

Traktorë

3.500.000 Kredi për traktor

3.100.000

Makineri dhe pajisje

1.500.000 Kredi për tokë & Ndërtesë

3.600.000

Toka & Ndërtesa

Total asetet

47.000.000
Total i detyrimeve

8.500.000

Kapitali

47.700.000

56.200.000 Total detyrimet & Kapitali

56.200.000
Të gjitha vlerat në Lekë

Rapor ti i kapitalit =
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Kapitali Lekë
Vlera totale e aseteve

=

47.700.000

56.200.000

x

100

= 84,9%
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Z. Hoxha dëshiron të investojë në ndërtimin e një magazine frigoriferike për mbledhjen dhe ruajtjen e frutave-perimeve, me një kapacitet maksimal prej 260 ton. Vlera e investimit është 11.500.000 Lekë
(rehabilitimi i mjedisit dhe magazina frigoriferike). Për të realizuar
një investim të tillë, ai ka ndërmend të aplikojë për një kredi prej
10.000.000 Lekë dhe pjesën tjetër do ta mbulojë nga fondet e tjera
në dispozicion të tij nga kapitali punues. Me qëllim llogaritjen raportit
të kapitalit të pritur pas investimit, zoti Hoxha duhet të rregullojë bilancin e tij dhe të pasqyrojë të gjitha pasuritë e tij në këtë pikë (dmth,
duke shtuar magazinën frigorifer me një kapacitet prej 260 ton) dhe
detyrimet e tij 10.000.000 Lekë.

Shuma e kapitalit mbetet e njëjtë, sepse asnjë fond nuk do të futen
në projekt nga pronari. Raporti i kapitalit të pritur do të ndryshojë
në 72%, ndaj zoti Hoxha ka kapacitet të mjaftueshëm për hua për
të realizuar planin e tij të investimit.

Plani aktual i investimit
Asetet

Vlera

Kapitali punues
Para në dorë

Detyrimet

Vlera

2.700.000 Hua afatshkurtra (≤12 muaj)

1.800.000

600.000

Rezervat e inputeve (fara, fertilizues, pesticide)
Prodhime në proces
Asetet fikse

2.000.000 Detyrime ndaj furnizuesve

1.800.000

100.000
63.500.000 Hua afatgjata (≥12 muaj)

11.100.000

Traktorë

3.500.000 Kredi për traktor

3.100.000

Makineri dhe pajisje

1.500.000 Kredi për tokë & Ndërtesë

3.600.000

Toka & Ndërtesa

47.000.000

Rehabilitimi i mjedisit dhe magazina frigoriferike
me një kapacitet prej 260 ton.

11.500.000 Kredi për planin e investimit

10.000.000

Total i detyrimeve

18.500.000

Kapitali
Total asetet

47.700.000

66.200.000 Total detyrimet & Kapitali

Rapor ti i kapitalit =

Kapitali Lekë
Vlera totale e aseteve

=

47.700.000

66.200.000

66.200.000

x

100

=72%

Të gjitha vlerat në Lekë
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Hapi
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3: Zgjidhni kushtet
it
planit tuaj të investim

Plani juaj i investimeve duhet të përbëhet nga produkte që përputhen me nevojat tuaja dhe punojnë drejt arritjes së qëllimeve
tuaja. Por hapi i parë drejt investimeve të suksesshme 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 ripaguar kredinë — 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, do t'ju duhet të verifikoni termat dhe kushtet e produkteve të ofruara — domethënë jetëgjatësinë e kredisë, normën
e interesit dhe koston e huamarrjes.
Huatë për kapitalin punues
Norma e interesit: Një hua për kapital
punues përgjithësisht ka normë fikse interesi, por mund të ofrohet me një normë
interesi të ndryshueshme.
Maturimi: Maturimi i referohet datës
së pagesës përfundimtare të një huaje
ose një instrumenti tjetër financiar, duke
përfshirë principalin dhe të gjitha interesat e mbetura. Zakonisht,
objektet e kredisë për kapitalin punues janë për nga natyra afatshkurtra, duke filluar nga një cikël kulture bujqësor për nevoja të
përkohshme, deri në tre vjet për nevojat e përhershme për kapital punues. Kreditë për kapital punues duhet të kenë një maturim
maksimal prej 12 muajsh, por jo më shumë se 36 muaj për kulturat
bujqësore (si disa lloje manaferash) që nuk prodhojnë me rendiment të lartë gjatë vitit të parë.
Huatë për asete fikse
Norma e interesit: Një investim në asete fikse zakonisht është një
investim afatgjatë. Jetëgjatësia e huasë duhet të përputhet me
jetëgjatësinë e asetit. Normat e interesit fikse në rënie ofrohen
kryesisht nga bankat për maturime më të gjata se tre apo pesë
vjet, ndërsa institucionet e mikrofinancës ofrojnë norma interesi
të ndryshueshme. Prandaj, për huatë e investimeve, është e rëndë18

sishme që të kuptoni se si funksionon
norma e interesit të ndryshueshëm.
Maturimi: Kreditë për investime janë
përgjithësisht kredi afatmesme apo afatgjata. Kreditë afatmesme ose afatgjata
janë më të përshtatshme për investimet në asetet fikse, pasi kostoja
e aseteve është zakonisht e madhe në krahasim me fitimin që gjeneron aseti; megjithatë, aseti do të gjenerojë fitim për shumë vite.
Kredi për qëllime të përziera
Kreditë për qëllime të përziera janë zakonisht për një plan biznesi
që përfshin si kreditë për kapital punues, ashtu edhe investimin në
mjete fikse. Institucionet që nuk ofrojnë kredi me qëllime të përziera mund t’ju ofrojnë dy kredi: një kredi për kapital punues dhe një
kredi për investime.
Norma e interesit: Huatë për qëllime të përziera mund të kenë një
normë interesi fikse ose të ndryshueshme. Nëse keni nevojë për kapital punues dhe për të bërë një investim në të njëjtën kohë, shpjegojani këtë institucionit financiar që është partneri juaj dhe pyesni për mundësitë tuaja për të marrë një hua me qëllime të përziera
ose për të kombinuar produkte të ndryshme kredie që të financoni
në mënyrën e duhur planin tuaj të biznesit.
Maturimi: Zakonisht, institucionet
që ofrojnë kredi për qëllime të përziera ofrojnë një maturim maksimal
prej tre apo katër vjetësh.
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Të kuptojmë normën e interesit

Përkufizime

Një normë interesi është një shifër që përshkruan se sa interes do
të paguhet për një hua. Normat zakonisht citohen si një normë
vjetore (e shprehur si përqindje), kështu që ju mund të përcaktoni
sa interes do të ketë për një shumë të caktuar parash.

Një hua me normë fikse është një hua ku norma e interesit
nuk ndryshon gjatë gjithë periudhës së huasë.

Në përgjithësi, për huatë e dhëna në Lekë bankat përdorin si referencë Bonot e Thesarit *(BTH), veçanërisht me afat maturimi prej
12 muajsh. Për kreditë e dhëna në Euro, norma e referencës është
ajo e marrë nga bankat kryesore për depozitat ndërbankare (EURIBOR). Euribor është norma mesatare e interesit ndërbankar në të
cilën bankat evropiane janë të gatshme të japin hua njëra-tjetrës.

Financimi me normë të ndryshueshme do të thotë se norma e interesit të kredisë tuaj mund të ndryshojë në bazë të
normës bazë ose një norme tjetër të quajtur “indeks”. Sa më
e gjatë koha e huasë së marrë, aq më e pasigurt një hua me
normë të ndryshueshme mund të jetë për huamarrësin, sepse
ka më shumë kohë për të ndryshuar normat.

Në varësi të situatës, interesi mund të përcaktohet dhe llogaritet në mënyra të ndryshme. Kur huazoni para, ju do të paguani
shumën origjinale të huazuar (të quajtur ‘kapital’) plus interesin.
Huadhënësit aplikojnë normat e interesit si mjet për rrezikun që ata
po marrin në dhënien e parave: ata nuk e dinë nëse do të paguani
huanë, kështu që ata duan kompensim për ta marrë këtë rrezik. Në
procesin e vlerësimit individual të rrezikut, secili huadhënës shikon
në stabilitetin financiar të biznesit tuaj (dmth kohëzgjatja në punë,
përfitimet dhe likuiditetin), historikun e kredive dhe marrëdhëniet
e mëparshme me institucionet financiare dhe cilësinë e kolateralit.
Marrëdhënia juaj me bankën bazohet në fuqinë e biznesit tuaj: sa
më i fortë historiku i kredive dhe kolaterali, aq më e leverdisshme do
të jetë norma e interesit që aplikohet. Mbani mend se kur paguani
interesin, nuk llogaritet si ripagim i kapitalit.

Norma nominale e interesit është një normë bazë interesi
që nuk përfshin të gjitha kostot që lidhen me huanë, siç janë
tarifat e aplikimit ose komisioni i administrimit.

Pse ndryshojnë normat e interesit?
Norma është e ndryshueshme ose luhatet, sepse për bankën kostoja e marrjes së fondeve është vazhdimisht në ndryshim. Kushtet e
përgjithshme ekonomike, mjedisi financiar, perceptimet e rrezikut
dhe inflacioni janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në lëvizjen e
normave të interesit.
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Kostoja efektive e huamarrjes:
si të zgjidhni kredinë me koston më të ulët

Këshilla 1:
ën
Kur krahasohen dy ofer ta, krahasoni norm
të
tive
efek
on
kost
ose
esit
efektive të inter
nale
huamarrjes, më shumë sesa normën nomi
të interesit.
Mënyra më e dukshme dhe më e lehtë për të zgjedhur një
kredi me kosto të ulët është duke shikuar normën e interesit në
përqindje me bazë vjetore. Por si e dini që po bëni zgjedhjen e
duhur? Huadhënësit zakonisht japin kuotën e normave nominale të interesit me bazë vjetore, të cilat nuk përfshijnë kosto
të tjera. Kostot efektive të huamarrjes përfshijnë normën e
interesit të aplikuar ndaj huave të marra dhe kostove të tjera
që lidhen me të. Norma efektive e interesit është ajo që
përfshin normën nominale të interesit plus të gjitha kostot e
tjera që lidhen me një hua të dhënë nga institucioni financiar.
Të gjithë institucionet financiare publikojnë normën efektive
të interesit. Zakonisht, por jo gjithmonë, të gjitha pagesat që
lidhen me huanë mund të gjenden në planin e ripagimit ose
mund ti kërkohen institucionit financiar. Prandaj, gjithmonë
duhet të kërkoni nga institucioni huamarrës për normën
efektive të huasë ose sa duhet të paguani përveç principalit
të marrë. Shpenzimet e tjera të lidhura me huanë janë kuota e administrimit/disbursimit, këto janë tarifa të caktuara
nga një institucion financiar për një huamarrës si garanci
burimesh për të hyrë në një marrëveshje huaje me huamarrësin. Gjithashtu, kjo tarifë mund të referohet si një tarifë angazhimi ose pagesë e disbursimit, e cila mund të ndryshojë
nga 0,5% në 3% të shumës së principalit të kredisë përkatëse.
Përveç tarifave të ngarkuara drejtpërdrejt nga institucioni financiar, mund të ketë edhe kosto të tjera të detyrueshme si
sigurimi i jetës, sigurimi i kolateralit, kostoja për noterizimin e
kontratave dhe / ose regjistrimi i hipotekës ne ZRPP ose sendeve te tjera.
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Këshilla 2:
minimizon
Zgjidhni një metodë ripagimi që
koston efektive të huamar rjes.

Para se të nënshkruani kontratën për kredinë tuaj të biznesit, është e rëndësishme që të kuptoni saktësisht se si termat dhe kushtet e kredisë ndikojnë në rrjedhjen e parasë, në
mënyrë që ju të dini se sa do të paguani dhe kur — të ashtuquajturin kalendar i pagesave. Duke ditur se të ardhurat
e fermës janë sezonale, këstet e kredive bujqësore duhet të
përputhen me qarkullimin tuaj të parave. Kështu, pagesat
duhet të jenë të çrregullta ose sezonale vetëm një deri në
katër herë në vit.
Norma efektive e interesit (NEI) ndikohet nga struktura e
pagesës që zgjidhni. Për shembull një kredi 10.000 euro, me
interes 5%, fat 36 muaj dhe komision administrimi 100 euro:
a. nëse paguhet në 36 këste të barabarta mujore, NEI në këtë
kredi është 5,81%; b. e njëjta kredie por nëse do të paguhet
në 6 këste të njëjta (dy herë në vit), NEI në këtë rast është
7,58%. Cila skemë e ripagimit është më e përshtatshme për
ju, kjo varet nga qarkullimi juaj i parave. Nëse është e mundur,
duhet të zgjidhni pagesat më të shpeshta për të ulur koston efektive të huamarrjes.

HAPI 3: ZGJIDHNI KUSHTET QË I PËRSHTATEN ME MIRË BIZNESIT DHE PLANIT TUAJ TË INVESTIMIT.

Maturiteti:
Si të përshtasni maturitetin me investimin
Përshtatja e maturitetit do të thotë që çdo aktiv duhet të balancohet me një instrument borxhi që ka pothuajse të njëjtin maturim.
Kjo do të thotë që një fermë duhet të financojë asetet qarkulluese
me detyrimet afatshkurtra dhe asetet fikse me detyrime afatgjata.
Për shembull, nëse dëshironi të blini një traktor me financimin për
kapital punues, me shumë mundësi nuk do të gjeneroni mjaft para
për ta ripaguar atë në një, dy ose gjashtë muaj. Por mos nxitoni: a
nuk po financoni ju në fakt një makineri, një aset fiks, me një kredi
për kapital punues? A nuk duhet t’i mundësoni vetes një periudhë
më të gjatë për të ripaguar për këtë investim?
Ky është një problem sepse fondet për kapital punues janë fondet
që duhet të qarkullojnë në biznesin tuaj, duke u transformuar nga
inputet në të korra dhe më pas në të holla dhe sërish në inpute për
rimbjellje. Pra, nëse kapitali punues është i mangët ose përdoret
për investime afatgjata (të cilat nuk do të gjenerojnë një kthim të
mjaftueshëm afatshkurtër për të plotësuar fondet), atëherë nuk
mund të keni fonde të mjaftueshme për të mbjellë kulturat bujqësore të ardhshme.

:
Për t’u mbajtur mend
Qasja e përputhshmërisë së maturitetit ka avantazhe dhe
disavantazhe të ndryshme. Përparësitë më të mëdha janë se
ajo ruan një nivel optimal të fondeve, kursen kostot e interesit
dhe nuk ka rrezik rifinancimi ose luhatje të normës së interesit.
Disavantazhi kryesor është vështirësia në zbatim.

Kini parasysh:
Mundohuni të përshtasni maturitetin e investimit me maturitetin
e financimit. Për huatë për kapital qarkullues, maturimi duhet të
korrespondojë me ciklin e mbjelljes për të cilin fondet janë përdorur dhe për investime në asetet fikse, maturimi duhet të korrespondojë me jetëgjatësinë e pritshme të aktivit.
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STEP
CONDITIONS
THAT
MATCH YOUR
AND INVESTMENT
PLANTË INVESTIMIT.
HAPI 3: SELECT
ZGJIDHNI
KUSHTET QË
I PËRSHTATEN
MEBUSINESS
MIRË BIZNESIT
DHE PLANIT TUAJ

Shembuj të një bilanci me detyrime të “çekuilibruara” dhe të "ekuilibruara"
Në këtë shembull bilanci, mund të vëreni se biznesi ka detyrime
afatshkurtra në vlerë të konsiderueshme më të larta sesa aktivet
e kapitalit punues (afatshkurtër). Fermeri ka marrë disa kredi afatshkurtra për të financuar blerjen e aseteve fikse. Nëse financimet
afatshkurtra maturohen pa u rinovuar, fermeri do të ketë problem
me gjetjen e parave për të financuar kulturat e ardhshme ose për
të shlyer detyrimet afatshkurtra. Përveç kësaj, fermeri përballet me
rrezikun që normat e interesit për kreditë në të ardhmen të jenë më
të larta se në të kaluarën, gjë që do të rriste koston e përgjithshme
të financimit për blerjen e aseteve fikse.

Në këtë shembull bilanci, mund të vëreni se biznesi ka më pak detyrime afatshkurtra se sa asete për kapital punues (afatshkurtra) .
Fermeri ka marrë disa financime afatshkurtra për të financuar blerjen e aseteve fikse, megjithatë, edhe nëse detyrimet afatshkurtra
nuk rinovohen, biznesi nuk do të përballet me vështirësi për ripagimin e detyrimeve të tij.

Shembull i një bilanci me detyrime të “çekuilibruara”

Shembull i një bilanci me detyrime të “ekuilibruara”

Asetet

Asetet

Kapitali punues

Vlera

Detyrimet

1.050.000 Huatë afatshkurtër
Detyrime ndaj furnizuesve për inpute

Paratë në dorë

700.000

Rezervat e inputeve
(fara, fertilizues,
pesticide)

Hua afatshkurtra
100.000 nga institucionet
financiare

Prodhime në proces

250.000

Asetet fikse

10.070.000

Vlera
1.400.000
200.000
1.200.000

Detyrime të tjera
afatshkurtëra
Huatë afatmesme
dhe afatgjatë

500.000

Kapitali punues

Vlera

Detyrimet

1.050.000 Huatë afatshkurtër
Detyrime ndaj furnizuesve për inpute

Paratë në dorë

700.000

Rezervat e inputeve
(fara, fertilizues,
pesticide)

Hua afatshkurtra
100.000 nga institucionet
financiare

Prodhime në proces

250.000

Asetet fikse

10.070.000

Vlera
800.000
200.000
600.000

Detyrime të tjera
afatshkurtëra
Huatë afatmesme
dhe afatgjatë

1.100.000

Makineri & Pajisje

670.000

Hua afatgjatë nga
institucione financiare

500.000

Makineri & Pajisje

670.000

Hua afatgjatë nga
institucione financiare

500.000

Toka & Ndërtesat

9.400.000

Detyrime afat mesme
dhe afatgjatë

0

Toka & Ndërtesat

9.400.000

Detyrime afat mesme
dhe afatgjatë

600.000

Total detyrimet
Kapitali
Total asetet

Kapitali punues
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11.120.000

Total detyrimet
& kapitali

Total detyrimet

1.900.000

Kapitali

9.220.000
11.120.000

Huatë afatsh
kur tër

Total asetet

Kapitali punues

11.120.000

1.900.000
9.220.000

Total detyrimet
& kapitali

11.120.000

Huatë afatshkur tër

HAPI 4: ZGJIDHNI KUSHTET QË PËRPUTHEN ME QARKULLIMIN E PARAVE NË BIZNESIN TUAJ

qarkullimin e parave
Hapi 4: Zgjidhni kushtet që përputhen me
në biznesin tuaj
Kur vendosni të aplikoni për një kredi, është e rëndësishme që t'i
propozoni përfaqësuesit të institucionit financiar një kalendar pagesash që përputhet me aktivitetin tuaj të qarkullimit të parave. Për
të arritur këtë, duhet të keni një ide të qartë të të ardhurave të biznesit tuaj dhe periudhat kur do të keni të ardhura më të larta, në
mënyrë që të përcaktoni një mënyrë shlyerjeje që do të jetë më e
lehtë për t'u kthyer në kohë dhe korrespondon me pritshmërit tuaja për qarkullimin e parave.
Ekzistojnë tri aspekte që duhet t'i kushtoni vëmendje kur bëhet fjalë
për qarkullimin e parave në biznesit tuaj:
Plani i pagesave — dihet se bizneset bujqësore kanë të ardhura më
të larta për disa muaj dhe mund të kenë vetëm shpenzime muajt e
tjerë, kështu që pagesat duhet të planifikohen për periudha kohore
kur keni hyrje në biznesin tuaj. Është thelbësore që partneri juaj financiar të kuptojë natyrën e biznesit tuaj, kështu që ata mund t'ju bëjnë
një ofertë për parashikimin dhe planifikimin e duhur të kësteve tuaja
për muaj kur keni likuiditet të mjaftueshëm për të paguar një këst.
Plani i çrregullt ripagimit — zakonisht përbëhet nga një deri në
gjashtë këste vjetore të shumave të ndryshme ose të barabarta të
planifikuara për periudha kur ju do të keni likuiditet më të lartë në
biznesin tuaj sipas deklaratës suaj të qarkullimit të parave, të tilla

Rregulli i dytë i ar të: Zgjidhni një
plan ripagimi që përshtatet me
qarkullimin tuaj të parave dhe
zvogëlon kostot efektive të huamarrjes.
Të kesh një plan ripagimi që përputhet me qarkullimin tuaj të
parave është një avantazh i madh. Në të njëjtën kohë, duhet
të kuptoni se planet e ripagimit kanë një ndikim të madh në
koston totale efektive të huamarrjes. Për të njëjtën sasi maturimi dhe normë efektive të interesit, një hua me vetëm një
këst vjetor do të ketë një kosto më të lartë efektive të huamarrjes sesa një hua me dy ose më shumë këste.

si korrjet e vjeshtës. Në këtë rast, këstet mund të paguhen çdo dy
muaj, tre muaj ose dy herë në vit në varësi të qarkullimit të parave.
Shuma e këstit — përveç pagesave tuaja të planifikuara në përputhje me gjenerimin e të ardhurave ose qarkullimin e parave,
është gjithashtu e rëndësishme të siguroheni që mund të përballoni pagesën e shumave të kësteve. Kjo do të thotë 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 kulturat e tjera dhe të
shlyeni ndonjë kredi shtesë që mund të keni në të ardhmen.
Monedha — monedha e kredisë dhe plani i pagesave duhet të
jenë në të njëjtën monedhë si hyrjet apo të ardhurat tuaja. Nëse ju
do të paguani për blerjen e një traktor ose pajisje të tjera në Euro,
kjo nuk do të thotë se edhe kredia duhet të jetë në EUR, veçanërisht
kur të gjitha të ardhurat nga shitjet janë në Lekë. Shmangni rikun e
kursit të këmbimit kudo që të jetë e mundur. Pra rekomandohet që
ta merrni kredinë tuaj në të njëjtën monedhë që keni edhe të ardhurat dhe të mos ekspozoheni ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit.

Kini parasysh:
Mbani mend se planet e ripagimit të me këste të çrregullta
vijnë me një kosto efektive më të lartë të huamarrjes.

:
Për t’u mbajtur mend

Çfarë është periudha e mospagimit?
Një periudhë mospagimi është një periudhë gjatë së cilës ju
paguani vetëm interesat për kredinë tuaj, por nuk e paguani
kapital (principal). Një periudhë mospagimi është ndonjëherë
e nevojshme sepse investimi që dëshironi të bëni nuk do të
krijojë të ardhura gjatë muajve ose viteve të para pas hyrjes në
fuqi. Sidoqoftë, duhet të jeni të vetëdijshëm se një periudhë
mospagimi do të rrisë edhe koston efektive të kredisë tuaj.
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Këstet mujore:
meqenëse të ardhurat
tuaja mund të ndryshojnë
çdo muaj, duhet të merrni parasysh të ardhurat
mesatare mujore. Këstet
mujore janë të përshtatshme për biznese të
tilla si përpunuesit e
qumështit (baxhot) apo
mbarështuesit e gjësë
së gjallë të cilët kanë të
ardhura çdo muaj. Edhe
këstet mujore mund të
jenë të përshtatshme për
një fermë të mirë diversifikuar, siç janë fermat
e përziera të cilat kenë
të ardhura nga kultura
të ndryshme bujqësore,
mbarështim i gjësë së
gjallë ose të ardhura të
tjera gjatë gjithë vitit,
gjë që u lejon atyre të
paguajnë me lehtësi
këstin mujor (referojuni
shembullit në pasqyrën
e qarkullimit të parave
më poshtë).

Qarkullimi i rregullt i parave – ripagimi mujor i barabartë
Muaji

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Total

A

Shitjet

20.000

25.000

26.000

30.000

28.000

30.000

159.000

B

Të gjitha shpenzimet

15.000

17.000

16.000

12.000

12.000

12.000

84.000

C

Tërheqjet personale të ortakut /pronarit të biznesit

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

D

Shpenzimet në Total

19.000

21.000

20.000

16.000

16.000

16.000

108.000

E

Të ardhurat mujore Neto

1.000

4.000

6.000

14.000

12.000

14.000

51.000

Të ardhurat mujore Neto mesatare

8.500

Kësti maksimal mujore (70% të të ardhurave mesatare Neto)

5.950
Të gjitha vlerat në Lekë

Qarkullimi i çrregullt i parave – Plani i ripagimit me 1 këst në muajin e 6-të
Muaji

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Total

0

0

0

0

70.000

89.000

159.000

15.000

17.000

16.000

12.000

12.000

12.000

84.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

A

Shitjet

B

Të gjitha shpenzimet

C

Tërheqjet personale të ortakut /pronarit të biznesit

D

Shpenzimet në Total

19.000

21.000

20.000

16.000

16.000

16.000

108.000

E

Të ardhurat mujore Neto

-19.000

-21.000

-20.000

-16.000

54.000

73.000

51.000

Kësti maksimal (70% të të ardhurave neto mesatare)

35.700
Të gjitha vlerat në Lekë

Rregulli i tretë i ar të:
Shuma maksimale e këstit
Sigurohuni që kësti i propozuar nuk e kalon 70% të të
ardhurave tuaja neto
Përveç sigurisë se pagesat janë planifikuar për kohën e duhur,
është gjithashtu e rëndësishme të siguroheni që mund të përballoni të paguani shumën e këstit. Kjo do të thotë që ju e dini
që do të keni fonde të mjaftueshme pas shitjes së të korrave tuaja dhe rimbjelljen e një kulture tjetër për të shlyer kredinë tuaj.
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Këste të çrregullta:
Ju duhet të konsideroni
sa të ardhura keni
grumbulluar që kur keni
paguar këstin tuaj të
mëparshëm. Kjo lloj skeme
ripagimi është e përshtatshme për kultura
bujqësore me sezonalitet
të theksuar. (referojuni
shembullit në pasqyrën
e qarkullimit të parave
më poshtë).

Në shembullin e më
sipër m, fermer i zg
jedh
një kalendar pagesa
sh të çr regullt, se
pse ai
nuk ka të ardhura
nga shitjet në 4 mu
ajt
e parë. Gjatë kësa
j periudhe, ai ka
vetëm
shpenzime.

PRODUKTE TË TJERA FINANCIARE PËR BIZNESET BUJQËSORE

bujqësore
Produkte të tjera financiare për bizneset
Sigurimi në bujqësi dhe produkte
të tjera financiare

Fondet e qeverisë dhe subvencionet
në bujqësi

Prodhimi bujqësor përballet me shumë rreziqe. Rreziqet kryesore
përfshijnë: 1) rrezikun e prodhimit për shkak të kushteve të motit,
dëmtimit nga dëmtuesit apo fatkeqësitë natyrore; dhe 2) rreziku i
çmimit të shkaktuar nga paqëndrueshmëria e mundshme e çmimeve. Liberalizimi i tregtisë dhe ndryshimet klimatike mund të rrisin rrezikun. Rreziqet në bujqësi jo vetëm që ndikojnë fermerët: ato
ndikojnë në të gjithë zinxhirin e vlerës së agrobiznesit (madje edhe
konsumatorët). Është e këshillueshme që fermerët të ndërmarrin
hapa — në drejtim të ndryshimit të metodave të prodhimit dhe
përmirësimit të infrastrukturës së tyre — për të zbutur rreziqet.

Për të marrë një fond, një fermer duhet së pari të aplikojë për një
skemë të caktuar grantesh. Pas përgatitjes së planit të biznesit,
aplikimi bëhet online përmes faqes zyrtare ose dorëzohet pranë
zyrave të AZHBR për shqyrtim dhe miratim. Dosja e aplikimit është
e disponueshme në internet për të gjithë fermerët / agrobizneset.
Fituesit e granteve të qeverisë mund të mbulohen / paguhen nga
AZHBR vetëm pas paraqitjes së të gjitha faturave për blerjen e
mallrave dhe shërbimeve për planin e investimeve.

Një mundësi e hapur për fermerin është transferimi i një pjese të
rreziqeve tek një palë e tretë nëpërmjet një kontrate sigurimi. Pagesa për këtë lloj kontrate mund të paguhet çdo muaj, tremujor ose
çdo vit në formë primi. Është një qasje pozitive për të shmangur
humbjet e mundshme dhe të papritura për shkak të problemeve
me të mbjellat, bagëtinë ose pasuri të tjera në biznes.
Është shumë e rëndësishme të zhvillohet një sistem sigurimi bujqësor për të mbrojtur burimet e të ardhurave të fermerëve kur ato
preken nga humbjet e rendimentit ose të cilësisë. Po ashtu, është
e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi midis fermerëve dhe Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme për ekzistencën e produkteve të
sigurimeve bujqësore.
Aktualisht ekzistojnë tetë kompani sigurimi që ofrojnë sigurime të
produkteve jo-jetë, por ndërsa shumica e tyre janë të licencuar për
të ofruar sigurim për agrobiznes, vetëm tre kompani e bëjnë këtë.
Ky sigurim mund të marrë forma të ndryshme, për shembull: sigurimi i bimëve kundër breshërit dhe fatkeqësive natyrore; thatësira
ose sigurimi nga vërshimet; sigurimi i bagëtisë nga sëmundje të
ndryshme, helmimi i rastësishëm i ushqimit; sigurimi i serrave; etj

Ministria e Bujqësisë ka qenë institucioni më i madh që
mbështet fermerët në sektorë të ndryshëm përmes Agjencisë
për Zhvillimin Rural dhe Agrobiznesit (AZHBR), duke përdorur
skema të ndryshme të granteve nga buxheti i qeverisë ose
nëpërmjet fondeve të pranuara nga donatorët ndërkombëtarë
(përfshirë BE). Në vitin 2018, vlera e përgjithshme e mbështetjes
publike për projektet bujqësore të paraqitura në formë grantesh
është 20.000.000 Euro për të gjithë sektorët e agrobiznesit. Qëllimi kryesor i subvencioneve është rritja e prodhimit bujqësor në
Shqipëri dhe ta bëjë atë më konkurues. Në të njëjtën kohë, synon të diversifikojë aktivitetin ekonomik në zonat rurale dhe të
përmirësojë zinxhirin e sigurisë ushqimore. Qeveria e Shqipërisë
mund të ofrojë mbështetje për fermerët deri në masën 70% të
planeve të investimeve, për sektorë të ndryshëm.

Programi IPARD II, i cili është një program i përbashkët midis Qeverisë Shqiptare dhe BE, do të shpërndajë përafërsisht 94
milionë euro për fermerët shqiptarë gjatë disa viteve. Ky fond
do të përdoret si grante dhe ndërhyrje, si financim për skemat
mbështetëse që forcojnë kapacitetet e sektorit agro-ushqimor
dhe zbatimin e ligjit në përputhje me të drejtat e BE-së, legjislacionin dhe rregullat evropiane, etj.
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Fondet e garancisë

Shpesh, NVM-të përballen me vështirësi në marrjen e kredive për
shkak të pamjaftueshmërisë ose mungesës së kolateralit. Fondet
e garancisë janë instrumente financiare që ofrojnë mundësinë e
garancive si kolateral, duke nxitur kreditimin nga institucionet financiare tek Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. Megjithatë, fondet e garancisë kanë një kosto, e cila paguhet përmes tarifave të
ngarkuara dhe/ose subvencionuara nga qeveria ose donatori.
Fondi Kombëtar i Garancisë – BERZH
Fondi Kombëtar i Garancisë është produkt i bashkëpunimit midis
Qeverisë Shqiptare dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Ky fond është një instrument që garanton hua për institucionet financiare duke mbuluar rrezikun e shlyerjes së kredisë,
duke stimuluar bankat për të rritur kreditimin në ekonomi.
BERZH-i është duke punuar ngushtë me qeverinë, bankat dhe institucionet financiare për të krijuar një Fond të Financimit të Agrobiznesit, i cili ndan riskun e kredisë midis tre palëve: (1) bankat tregtare ose institucionet e mikrofinancës; (2) Qeverisë së Shqipërisë
nëpërmjet Fondit Kombëtar të Garancisë dhe (3) BERZH.
Përveç instrumenteve financiare, programi përfshin edhe asistencë teknike për ngritjen e kapaciteteve në institucionet financiare
pjesëmarrëse për të zgjeruar kreditimin e tyre për sektorin si dhe
shërbime këshilluese për huamarrësit e agrobiznesit.
Për më shumë informacion, kontaktoni përfaqësuesit e institucionit financiar për të ditur nëse ata bashkëpunojnë me BERZH.
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Programi Italo-Shqiptar për zhvillimin e NVM-ve
Ky është një program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë
Shqiptare për të mbështetur financiarisht me kredi me norma të
ulëta interesi (deri në 3% për financimin e EUR dhe deri në 4% për
financimet në Lekë) projektet e investimeve të NVM-ve që investojnë në blerjen e makinerive, pajisjeve dhe shërbimeve me origjinë
italiane. Programi ka tre instrumente të rëndësishme financiare: (1)
një linjë krediti; (2) Fondi Shqiptar i Garancisë, i cili ofron një lloj
garancie si kolateral, duke mbuluar deri në 60% të rrezikut potencial në shlyerjen e kredisë dhe (3) një program për mbështetjen e
biznesit dhe asistencën teknike.
Financimi nga linja e kredisë dhe Fondi Shqiptar i Garancisë (AGF)
arrihet nëpërmjet bankave dhe institucioneve financiare që janë
partnerë të programit. Për më shumë informacion pyesni përfaqësuesin e institucionit financiar.
Fondi i Garancisë së Kredive Rurale (RCGF)
RCGF është një fondacion i mbështetur nga Bashkimi Evropian,
Ministria e Bujqësisë dhe Burimeve Ujore dhe Banka Gjermane e
Zhvillimit e KfW. Misioni i RCGF-së është të ofrojë garanci në formën
e kolateralit në bashkëpunim me bankat dhe institucionet financiare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Skema e garancisë ofrohet posaçërisht për prodhuesit dhe përpunuesit e produkteve bujqësore, si për kapital punues ashtu edhe për investimet në asetet
fikse. Garancia mbulon rrezikun e mospagimit deri në 50% të shumës
së financimit pa komision ose shpenzime shtesë për bizneset.
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Rast studimor
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Rasti studimor i mëposhtëm do t’ju ndihmojë për të kaluar nëpër
të gjithë hapat e nevojshëm për të bërë një investim të caktuar.
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Z. Myrtaj është një fermer prej vitesh, i cili kultivon perime në serrat diellore. Për zhvillimin e këtij aktiviteti, fermeri dhe familja e tij
shfrytëzojnë një sipërfaqe prej 2,1 ha tokë bujqësore, nga të cilat
1,5 ha janë serë diellore. Ferma e tij është e specializuar në prodhimin e perimeve të ndryshme si domate, kastraveca, speca, sallatë, patëllxhan, kunguj, etj.

Hapi 1:
Filloni me një ide apo qëllim të qar të mbi investimin
Duke pasur parasysh se Z. Myrtaj ka punuar në këtë aktivitet për rreth 10 vjet, duke prodhuar perime organike në
një mjedis të mbrojtur dhe ka pasur sukses, ai ka vendosur
të investojë në zgjerimin e serrës së tij me 0,6 ha tokë shtesë, duke investuar në asete fikse. Përmes këtij investimi ai
synon të ketë një serë diellore me kushte moderne për kultivimin e domateve, kastravecave dhe specave. Sipërfaqja
e përgjithshme e serrës së re do të jetë 0,6 ha dhe për këtë
ai ka nevojë për një financim prej 12.000.000 Lekë.
Pasi shqyrtoi gjendjen e tij të kolateralit, Z. Myrtaj ra dakort që të vendosë si kolateral disa asete fikse (tokë arë,
traktor, makineri & pajisje).
Kështu që Z. Myrtaj kërkoi dy oferta të ndryshme nga
dy institucione financiare në mënyrë që ti krahasonte
dhe më pas të bënte zgjedhjen e duhur.

* Bono Thesari 12m = 2,5% në datën e llogaritjes.
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Hapi 2:
Vlerësoni kapacitetet tuaja për të financuar biznesin

Tani që z. Myrtaj ka vendosur për një plan investimi konkret, ai duhet që së pari të kontrollojë raportin e kapitalit të tij për të testuar
nëse biznesi i tij mund të përballojë borxhin e planifikuar që ai do
të marrë. Z. Myrtaj ka llogaritur dhe ndërtuar pasqyrën e bilancit
bazuar në informacionin e kontabilitetit dhe vlerësimet e tij. Së pari,
ai llogarit raportin e kapitalit aktual të biznesit të tij.

Bilanci aktual
Asetet
Kapitali punues

Vlera

Detyrimet

Vlera

3.400.000 Detyrime afatshkurtëra

2.200.000

Para në dorë

1.500.000

Detyrime ndaj furnizuesve për inpute

400.000

Rezervat e inputeve
(fara, fertilizues,
pesticide)

1.200.000 Hua afat-shkurtëra nga
institucionet financiare

1.800.000

Prodhime në proces
Asete fikse
Traktor
Makineri & pajisje
Toka & Serra

Total Asetet në total

700.000
Detyrime afatshkurtëra
20.900.000
dhe afatmesme

4.000.000

2.500.000
Hua afat-gjatë nga
2.400.000
institucione financiare
16.000.000

4.000.000

Më pas, ai duhet të llogarisë raportin e kapitalit të pritshëm, duke
supozuar se ai merr një hua prej 12.000.000 Lekë nga një institucion
financiar.
Për ta bërë këtë, ai merr gjithsej asetet nga pasqyra e bilancit të tij dhe
shton vlerën e investimit prej 12.000.000 Lekë në seksionin e aseteve
fikse (pasi investimi do të sigurojë 0,6 hektarë serraë diellore) për të
arritur një vlerë totale të re prej 36.300.000 Lekë. Pastaj, ai duhet të
shtojë edhe detyrimin përkatës prej 12.000.000 Lekë tek huatë afatmesme dhe afatgjata nga institucionet financiare duke qenë se kredia
ka një maturitet prej> 24 muajsh për të ardhur në totalin e detyrimeve të reja prej 18.000.000 Lekë. Kështu, ai ka rregulluar pasqyrën e
bilancit të tij dhe mund të llogarisë raportin e kapitalit të pritur.

Pasqyra e Bilancit të pritshëm
Asetet
Kapitali punues

Vlera

2.200.000

Para në dorë

1.500.000

Detyrime ndaj furnizuesve për inpute

400.000

Rezervat e inputeve
(fara, fertilizues,
pesticide)

1.200.000 Hua afat-shkurtëra nga
institucionet financiare

1.800.000

Prodhime në proces

700.000

6.200.000

Asete fikse

Kapitali

18.100.000

Traktor

2.500.000

Makineri & pajisje

2.400.000

24.300.000
Të gjitha vlerat në Lekë

Kapitali ALL
Rapor ti i
18.100.000
=
Kapitalit Vlera
x 100 =
totale e aseteve = 24.30
74,5%
0.000

Raporti i kapitalit të tij është mbi pragun prej 30%.

Vlera

3.400.000 Detyrime afatshkurtëra

Total Detyrime
Total Detyrimet &
24.300.000
Kapitali

Detyrimet

32.900.000

Detyrime afatshkurtëra
dhe afatmesme
Hua afat-gjatë nga
institucione financiare

Toka & Serra

16.000.000

Investime të reja
Ndërtimi i 0,6 ha
i serrës

Hua afatgjatë nga
12.000.000 institucion financiar
për investimin e ri

18.200.000

Kapitali
36.300.000

4.000.000

12.000.000

Total Detyrime

Total Asetet në total

16.000.000

18.100.000

Total Detyrimet &
Kapitali

36.300.000
Të gjitha vlerat në Lekë

Kapitali ALL
Rapor ti i
18.100.000
=
Kapitalit Vlera
x 100 =
totale e aseteve = 36.30
49,9%
0.000

Raporti i kapitalit është ende mbi pragun prej 30%.
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Hapi 3: Zgjidhni kushtet që përshtaten me biznesin
dhe investimin tuaj

Norma e interesit, maturimi dhe kostoja efektive e huamarrjes:
Oferta e normës së interesit është e ndryshueshme (variable) për
investimin që z. Myrtaj dëshiron të bëjë. Edhe pse norma efektive e
interesit nga institucioni # 2 është më i ulët (8,58%), kostoja totale
efektive e huamarrjes është përafërsisht. 261.473 Lekë më shtrenjtë
se oferta nga institucioni financiar # 1 me një normë efektive të interesit 11,17%. Kjo është për shkak të faktit se oferta nga institucioni financiar # 2 ka një maturim të konsiderueshëm më të gjatë (60
muaj) krahasuar me ofertën nga institucioni financiar # 1 (42 muaj).
Pra, oferta nga institucioni #1 është 261.473 Lkë më e lirë.
Për të kontrolluar më së miri se maturimi 42 mujor përputhet me
strukturën e bilancit aktual, ai shikon në pasqyrën e bilancit të pritshëm që ka bërë në hapin 2. Detyrimet e tij afatshkurtra (2.200.000
Lekë) nuk e tejkalojnë kapitalin punes (3.400.000 Lekë) dhe detyrimet e tij afatmesme dhe afatgjata (16.000.000 Lekë) janë më pak
se vlera e aktiveve fikse (32.900.000 Lekë). Treguesit e mësipërm
tregojnë një gjendje të qëndrueshme financiare, e cila i jep z. Myrtaj
sigurinë që nuk do të përballet me probleme të rifinancimit.
Megjithëse institucioni financiar # 2 ofron një normë më të mirë interesi, institucioni # 1 i ofron atij një kosto më të ulët të huamarrjes
duke i ofruar atij mundësinë për të shlyer huanë në 42 muaj me pagesa të çrregullta (në muajt: Prill, Maj dhe Tetor, Nëntor). Gjithashtu, ai
ndjen se përfaqësuesi i Institucionit financiar #1 e kupton më mirë
bujqësinë dhe e ka siguruar atë që në rast të ndonjë problemi, institucioni # 1 do të jetë më fleksibël në zgjidhjen e problemeve.

Hapi 4: Zgjidhni kushtet që përshtaten me kërkesat e
rrjedhës së parasë

Shuma e këstit: Për të konfirmuar shumën e këstit, ai kontrollon dy
herë llogaritë dhe shënimet e tij për blerjet e kaluara, shitjen e produkteve, faturat dhe burimet e tjera, si dhe për pagesat dhe rimbursimet e TVSH-së nga viti i kaluar. Për shkak të investimit të ri, këtë vit
ai planifikon të rrisë numrin e hektarëve për kulturat (e cila përfshin
serrën e re prej 0,6 ha). Në fund të Korrikut të vitit të kaluar, pas të gjitha hyrjeve dhe daljeve për rimbjellje, Z. Myrtaj kishte rreth 3.500.000
Lekë të mbetura nga shitja e perimeve, të cilat ai mund ti riinvestonte. Në Nëntor të vitit të kaluar, pas pagimit të të gjitha borxheve, ai
kishte 6.000.000 Lekë të mbetura nga kultivimi i perimeve për të riinvestuar. Duke marrë parasysh shumën e këstit prej 1.038.000 Lekë
(gjithsej 4 këste / vit) për një hua me afat maturimi prej 42 muajsh, Z.
Myrtaj kupton se ai mund të shlyejë më lehtë huanë dhe të ketë para
të mbetura për nevojat e tjera që mund të lindin.
Monedha: Të gjitha të ardhurat e tij janë në Lekë. Pagesa për
shumën e kredisë do të jetë në Lekë.
Produkte të tjera: Pas diskutimit të situatës së tij për kolateralin, z.
Myrtaj bie dakord të vendosë si kolateral disa mjete fikse (prona e
tokës, traktorin, makina dhe pajisje).

Përfundimi: Një hua nga instituc
ioni financiar # 1 për
12.000.000 Lekë me një normë inte
resi prej 9%, një maturitet prej 42 muajsh dhe një normë
efektive të interesit prej
11,17%. Pagesa të çrregullta prej 1.03
8.000 Lekë, të cilat do të
bëhen në Prill, Maj dhe Tetor, Nëntor.
Kostoja e përgjithshme
efektive e huamarrjes është 2.652.68
9 Lekë. Kolateral janë
asetet fikse (tokë arë, traktor, mak
ina dhe pajisje të tjera të
biznesit). Vlera totale e aseteve të ven
dosura si kolateral (20,2
milionë Lekë) për të mbuluar huanë
(12 milionë Lekë) është
në masën 168% të vlerës së kredisë.

Në hapin 4, Z. Myrtaj duhet të sigurohet që kalendari i pagesave të
përshtatet me qarkullimin e parave.
Kalendari i pagesave: Pasi institucioni financiar shqyrton kërkesën e tij, ata sugjerojnë pagesa të çrregullta, katër pagesa në vit.
(dy pagesa në Prill, Maj dhe dy pagesa të tjera në Tetor dhe Nëntor,
muaj në të cilët ai është i vetëdijshëm se ka të ardhura më të larta).
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Hapi 1: Identifikoni tipin e investimit që doni të bëni
• Jeni të interesuar për kapital punues, asetet fikse apo 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?

Hapi 2: Vlerësoni kapacitetin tuaj për të financuar planin e biznesit
• Kontrolloni mirë nëse biznesi juaj mund t’a marrë këtë hua me lehtësi pa u
futur në vështirësi të mundshme.
• Një rregull i mirë i artë është që të mbani mend se duhet ta ruani raportin
e kapitalit mbi 30% gjatë gjithë kohës.

Hapi 3: Zgjidhni kushtet që përputhen me biznesin dhe investimet tuaja
• Sigurohuni që institucioni financiar t'ju ofrojë një produkt të përshtatshëm për investimin tuaj.
• Mos harroni se maturimi i financimit tuaj duhet të përputhet me maturimin e investimit tuaj.
• Bisedoni me partnerin tuaj financiar për norma të përballueshme për të siguruar që ju të mos
hasni në probleme më likuiditetin në të ardhmen.

Hapi 4: Zgjidhni kushtet që përputhen me rrjedhën e parasë
• Sigurohuni që kalendari juaj i pagesave të përputhet me rrjedhën e parave tuaja.
• Të keni kapacitete për të shlyer shumën.
• Një këshillë e artë është të pranoni hua vetëm me një plan shlyerjeje që korrespondon me kohën dhe
monedhën e flukseve hyrëse të parasë së gatshme.
• Përveç kësaj, në llogaritjet e parashikimit tuaj, gjithmonë duhet të keni fonde shtesë pasi të keni paguar të
gjitha borxhet tuaja për nevojat ose investimet e papritura të ardhshme.
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PYETJE

Pyetje
Më poshtë ju do të gjeni një listë pyetjesh të rëndësishme që ju duhet të diskutoni me institucionin financiar para se të merrni vendimin
tuaj të financimit.

A ka institucioni finan
ciar personel të mirëinfo
rmuar rreth bujqësisë në
përgjithësi dhe posaçëri
sht
në biznesin tim (si mbjell
ja, korrja dhe çmimi i të
mbjellave apo gjësë së
gjallë?
Çfarë dokumentash kër
kon institucioni financia
r
që t’i siguroj unë?
Sa shpejt mund të jap
ë institucioni financiar
një
përgjigje për aplikimin
tim?
A shpjegon përfaqësue
si i institucionit financia
r në
mënyrë të qartë qëllim
in, avantazhet dhe kosto
t
specifike të produkteve
të ndryshme që ofrojnë?
A ofron institucioni fin
anciar fleksibilitet në
ripagimin e kësteve në ras
t të problemeve të korra
t
apo fatkeqësitë natyrore
?
A ka produkte të tjera fin
anciare të veçanta që jan
ë
të përballueshme dhe
mund të jenë të dobishm
e
për biznesin tim si fon
det e garancisë apo sig
urimet shtesë?
A kam krahasuar dhe
peshuar avantazhet dh
e
rreziqet e marrjes së një
kredie me normë intere
si
fikse ose të ndryshuesh
me?
Cilat janë kostot totale efe
ktive të borxhit të secilës
nga ofertat e pranuara?

Cilat kritere aplikon ba
nka, për të vlerësuar
nëse mund të përdor
një produkt financiar
të veçantë? A konsideroh
et situata financiare,
kolaterali dhe / ose marrë
dhënia me bankën?
A ofron institucioni finan
ciar si partner i imi
alternativa për kalendarin
e pagesave që përputhet me qarkullimin e
parave te biznesit tim?
A bën institucioni finan
ciar një vlerësim të
thellë të biznesit tim ap
o thjesht shikon pasqyrat e mia financiare?
Si duket oferta e institu
cionit financiar në
krahasim me ofertat e
institucioneve të tjera
financiare apo kreditim
it nga furnitori?
A kam informacionin e ne
vojshëm për të bërë
një krahasim dhe për të
marrë një vendim të
përshtatshëm për të gji
tha ofertat?
A janë normat e interesit
të ofruara, fikse apo
të ndryshueshme, të
përshtatshme për financimin planin tim të
biznesit?
A ka pagesa apo shpen
zime të tjera që unë
duhet të paguaj si siguri
mi i jetës / kolateralit?
A përputhet maturimi i
kredisë me maturimin
e investimit tim?
A ofron jetëgjatësia
e kredisë kohë të
mjaftueshme për të shl
yer kredinë?
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Nëse doni të shikoni më shumë detaje mbi produktet dhe programet e ofruara në Shqipëri
ju lutemi vizitoni faqen:

Shoqata Shqiptare e Bankave
www.aab.al
Fondi Evropian për Evropën Juglindore
www.efse.lu
Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR)
http://azhbr.gov.al/
Fondi Shqiptar i Garancisë
https://www.prodaps.al/index.php/en/sme-financing/sme-guarantee-fund
Fondacioni për Garantimin e Kredive Rurale (RCGF)
http://rcgf.al/

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 merrni vendimet e duhura për biznesin tuaj.

