
Shefe e Departamentit të Biznesit të Vogël
Banka Intesa Sanpaolo

Një ofertë për të marrë një kredi nga partneri i saj BERZH, që duhet të shkonte vetëm për suportin e
sipërmarrjeve që drejtoheshin vetëm nga gra. Por nuk ngelej vetëm në këtë financim, ishte një
program shumë i plotë që mund të na japi disa ide se çfarë do duhet të bëjmë më shumë. Jo vetëm
si të mbështesim databazën ekzistuese të klientëve por si e si të rrisnim akoma më shumë, dhe të
gjenim klientë të rinj, të stimulonim, dhe të bëheshim le të themi promotori në Shqipëri i këtij
programi. 

Morëm 2 kredi që nga 2016 dhe deri tani me një nivel 4.5 Milion Euro. Janë dhënë kredi të vogla në
më shumë se 85 klientë dhe me një krenari shumë të madhe them që asnjë prej tyre, sot që flasim,
nuk ka dështuar në ripagesën e kredive. Programi në vetvete ndihmoi Intesa SanPaolon që të
dizenjonte një mënyrë të veçantë shërbimi dhe mos t’i trajtonte gratë në biznes, ose bizneset
sipërmarrëse si një nga klientët e shumtë të bankës.

Që do të thotë u krijuan paketa të veçanta shërbimi jo vetëm për llogari bankare por për të gjitha
shërbimet e grupuara me çmime më preferenciale në mënyrë që të jepej një lloj stimuli në
përdorimin e shërbimeve bankare, u krijuan produkte kredidhënie të diferencuara nga produktet e
tjera që banka ofron, kredi që vinin me norma më të favorshme interesi, limite më të mëdha të
kredive të pambuluara me kolateral. 

Po ashtu në kreditë me vlera të konsiderueshme ku kolaterali është një element që banka e
vlerëson dhe do ta kërkoje, u lehtësua shumë kërkesa. Duhet të kemi programe dhe mekanizma
suporti dhe për bankat e nivelit të dytë, sesi ti diferencojmë këtë lloj kredidhënie. Mekanizmat e
ndarjes së riskut si programi i grave në biznes, janë element që mund të ndihmojnë patjetër dhe
sistemin financiar për t’i trajtuar bizneset sipërmarrëse nga gratë, si një kategori për t’u trajtuar në
mënyrë të veçantë. Po ashtu shumë e rëndësishme për t’u veçuar ishte dhe një element i këtij
programi , pikërisht një asistencë teknike që ju dha të gjitha klientëve të bankës Intesa SanPaolo, që
merrnin kredi dhe ishin pjesë e këtij programi. 

Asistencë nga ana e konsulentëve lokale dhe ndërkombëtar, që zgjidheshin nga BERZH, për të
ndërtuar aftësi sipërmarrëse dhe menaxheriale. Mund të them, në emër e bankës Intesa SanPaolo
që unë përfaqësoj, që ne kemi ndërtuar në kaq vite ekspertizën dhe bindjen që ai lloj programi që
në fillim u ndërtua me suportin e BERZH, na lejoi te kemi një “know-how” shumë të qartë sesi mund
ta bëjmë dhe vetë në mënyrë të pavarur këtë lloj përqasje ndaj grave sipërmarrëse.  
 

Z N J .  E L E N A  B A L L I U

Banka Intesa SanPaolo ka qenë mbështetësja kryesore dhe partnere
e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për të bërë
një strategji dhe ndihmë biznesi që ndryshonte nga mënyra normale
e trajtimit të klientëve. Ishte fundi i vitit 2015, kur banka Intesa
SanPaolo mori një ofertë bashkëpunimi nga partneri i saj, BERZH për
të stimuluar dhe ndërtuar atë që u quajt programi i suportit të grave
në biznes. 
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