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Rëndësia për Financimin e Grave në Biznes: Ne nuk jemi shumë larg
botës dhe në botë pjesëmarrja e grave në biznes është shumë e ulët,
në rang botëror rreth 1/3 e bizneseve drejtohen nga gratë. Gratë në
përgjithësi marrin pjesë në biznese më të vogla dhe jo në sektorë që
kane potencial te larte  për t’u rritur. Një studim i Bankës Botërore ka
llogaritur një hendek prej 1.5 trilion në financimin e sipërmarrjeve nga
gratë, ndërkohë që në 2020 vetëm 2.3% e fondeve për Venture
Capital (VC) u përthithën nga bizneset star-up të drejtuara nga
gratë.

Financim të drejtpërdrejtë të SME-ve të drejtuara nga gratë nëpërmjet bankave partnere
mbështetur nga një mbulim i parë për riskun që ju jep bankave me tepër komoditet kur
financojnë një segment jo shumë të testuar në treg;  
Ngritja e kapaciteteve të Institucioneve Financiare me të cilat bashkëpunojmë duke i ndihmuar
të zhvillojnë një ofertë specifike për gratë sipërmarrëse dhe të përmirësojnë njohuritë për këtë
segment; dhe  
Asistenca teknike që ne iu japim drejtpërsëdrejti grave sipërmarrëse nëpërmjet skuadrës sonë
Këshilla për Bizneset e Vogla, duke siguruar qe gratë kanë aftësitë e duhura për të qenë të
suksesshme. 

Nuk duhet të jetë kështu, pasi përmirësimi i kushteve për gratë është në të mirë si të biznesit ashtu
edhe të zhvillimit ekonomik: sipas një studimi nga McKinsey nëse gratë do të merrnin pjesë në
mënyrë të barabartë me meshkujt në ekonomi, kjo do t’i shtonte GDP globale 26% deri në 2025. 

Strategjitë e BERZH dhe Gratë në Biznes: 2 strategjitë kryesore të BERZH fokusohen në
mbështetjen e barazisë gjinore dhe mundësive për akses në financë. 

E para është Strategjia për Promovimin e Barazisë Gjinore që ka një hark kohor midis vitit 2021 –
2025, ku kemi marrë përsipër që të ndihmojmë dhe të mbështesim të gjitha bizneset duke ju bërë
një “screening” për të ndihmuar barazinë gjinore, pasi kjo është thelbësore për tranzicionin e
vendeve ku ne investojmë drejt shndërrimit në ekonomi tregu mirë funksionale dhe të
qëndrueshme. 

Nëpërmjet kësaj strategjie, BERZH ka marrë përsipër që deri në vitin 2025 të paktën 40% e
financimeve tona të kenë në fokus dhe të mbështesin barazinë gjinore. Kurse strategjia e dytë e
rëndësishme është ajo për Mbështetjen e Mundësive të Barabarta përsëri midis 2021 – 2025, e cila
fokusohet në njohjen e karakteristikave që çojnë në pabarazi të mundësive – ndikuar gjithashtu nga
ngjarje të jashtme si stresorët dhe goditjet afatgjata, si dhe nga ndryshimi i normave shoqërore,
paragjykimeve dhe kornizave ligjore. Ne përpiqemi të adresojmë këto sfida dhe të kemi një përqasje
gjithëpërfshirëse në të paktën për 25% të investimeve tona deri në 2025.  

Një projekt i rëndësishëm që ne kemi zhvilluar është Gratë në Biznes, i lançuar në Ballkanin
Perëndimor që në 2014 – projekti i parë i këtij lloji në rajon. Projekti ka tre shtylla kryesore:  

1.

2.

3.
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Ne bashkëpunojmë me institucionet financiare lokale dhe nëpërmjet këtyre institucioneve kemi
injektuar në ekonomitë e rajonit të Ballkanit Perëndimor 600 Milion Euro për financimin e SME-ve të
drejtuara nga gratë. Kjo, së bashku me një gamë të gjerë projektesh konsulence si me ekspertë
lokal dhe ndërkombëtarë, trajnime, mentorim dhe aktivitete për ngritjen e rrjetit të bashkëpunimit
që ofron BERZH, ka ndihmuar mbi 7500 gra sipërmarrëse te zhvillojnë dhe rrisin bizneset e tyre. Në
Shqipëri, partneri ynë kryesor ka qënë banka Intesa SanPaolo, e cila do të japë një tablo më të plotë
të suksesit të këtij programi.  
 
Përveç Grave në Biznes , ka dhe programe që po mbështesin financime në shuma më të mëdha që
ne i quajmë risk share-ing, ku ne marrim përsipër një pjesë të riskut duke lehtësuar me tepër
aksesin në financë.  
 
Patjetër ne si institucion ndërkombëtar kemi për bazë dhe një nga shtyllat tona, të krijojmë impakt,
dhe duke krijuar impakt ne duam që të mbështesim ngritjen e kapaciteteve në bizneset ku ne
marrim pjesë. Nëpërmjet procesit tone “Gender SMART” ne vlerësojmë çdo financim që bëjmë për
të kuptuar sfidat gjinore, dhe ku është e mundur ofrojmë mbështetje në mënyrë që ato të
adresohen. 
 
Çfarë kemi bërë tjetër në Shqipëri, përveç mbështetjes me financim apo këshilla për bizneset e
vogla, sapo kemi lançuar edhe një vlerësim që duam të bëjmë për mënyrën sesi klima e investimeve
është duke ju përgjigjur barazisë gjinore, dhe këtë jemi duke bërë me qëllim që të identifikojmë se
ku ka boshllëqe dhe nevoja akoma më të mëdha për të mbështetur dhe për të përqasur në një
barazi gjinore në sektorin e ekonomisë Shqiptare. Nga kjo, ne do të punojmë ngushtë me platformat
rregullatore të barazisë gjinore dhe klimës së investimeve për të mbyllur këto boshllëqe. 
 
Gjithashtu, jemi duke bashkëpunuar me Institucione të tjera në vend dhe partner të ndryshëm,
përfshirë këtu dhe Shoqatën e Bankave për të ngritur kapacitetet për eliminimin mbi paragjykimet
gjinore për oficerët e kredive, dhe Bankën e Shqipërisë mbi futjen e të dhënave të ndara sipas
gjinisë në raportim, në mënyrë që të mund të krijojmë bazë informacioni për përfshirje më të mirë
financiare të grave dhe të inkurajojmë bankat të kenë një pjesë të kreditimit së tyre posaçërisht për
SME-të e drejtuara nga gratë. 
 
Për të parë përpara, patjetër që ka shumë për të bërë. Për këtë arsye mendojmë që është e
nevojshme që puna të vazhdojë në një mënyrë të bashkuar dhe koordinuar midis te gjithë aktoreve,
ne sektorin publik dhe privat që të adresohen sfidat. Nga rregullatorët, tek OJQ, bankat dhe
bizneset, të gjithë kemi një rol për të promovuar barazinë gjinore në sipërmarrje. 

Ne në BERZH jemi gjithmonë duke kërkuar për partnerë me të cilët mund të punojmë për të zgjidhur
sfidat, në mënyrë që të bëjmë të mundur të rritet dhe një forcë e madhe jo vetëm e ekonomisë
Shqiptare por dhe botërore që janë gratë.  
 


