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1. Çfarë është financimi i qëndrueshëm? 
Anita Kovacic: Faleminderit që më ftuat të diskutoj me ju dhe pjesëmarrësit këtë temë të 
rëndësishme. 
Financimi i qëndrueshëm është ndarja e fondeve/kredive për individët dhe bizneset që 
kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetarëve, familjeve, bizneseve dhe vendit. 
Është një megatrend global dhe një nga fushat kryesore të fokusit në BE. Qëndrueshmëria e 
financimit përcaktohet nga taksonomia e BE-së e cila përcakton standardet për ESG 
(Qeverisja Sociale Mjedisore). Komisioni Evropian e përcakton ESG si përgjegjësinë e 
ndërmarrjeve për ndikimet e tyre në shoqëri. 
Ne jemi pjesë e Raiffeisen Bank International dhe në janar 2021 jemi bërë nënshkrues 
zyrtar i parimeve të OKB-së (Kombeve të Bashkuara) për Bankim të Përgjegjshëm. 
Për dy dekada ne ishim pionier në mbështetjen e individëve dhe bizneseve në zhvillimin e 
tyre drejt ekonomisë së tregut. Tani ne duam ta marrim sërish këtë rol pionier kur bëhet 
fjalë për mbështetjen e transformimit në ekonomi më të qëndrueshme. 
 

2. A mendoni se klientët tuaj janë gati? 
Anita Kovacic: Transformimi drejt një ekonomie të qëndrueshme është një rrugëtim që 
duhet ta bëjmë së bashku. Ne duhet ta përqafojmë këtë rrugëtim duke marrë parasysh 
bashkëpunimin e përgjegjshëm, së bashku me Qeverinë dhe klientët. 
Klientët tanë do të duhet ende të marrin informacione dhe të punojnë për t’u transformuar, 
por ne jemi këtu për t'i mbështetur ata. Roli ynë i parë dhe më i rëndësishëm është të 
sjellim dhe ndajmë njohuritë, të informojmë publikun dhe bizneset se cilat janë standardet 
e qëndrueshme dhe si mund të përgatiten për t'i mbajtur bizneset e tyre konkurruese në të 
ardhmen. Ekonomia në të ardhmen do të jetë më e ndërlidhur (si brenda vendit ashtu edhe 
ndërkombëtarisht) se kurrë më parë. 
Është përgjegjësia jonë të mbështesim klientët tanë në udhëtimin e tyre dhe ne jemi të 
përkushtuar ta bëjmë këtë. Prej disa vitesh, ne po bashkëpunojmë me disa klientë që po 
investojnë në projekte të transformimit dixhital, efiçencës së energjisë ose energjisë së 
rinovueshme dhe sapo kemi mbyllur një transaksion 3 milionësh me një klient. Dhe në 
nivel të Grupit Raiffeisen, ne kemi emetuar mbi 1,5 miliardë dollarë bono green. 
Për të mbështetur klientët tanë, institucionet publike dhe qeveritare, ne do të organizojmë 
disa ngjarje dhe seminare dhe do të krijojmë pika të ndryshme informacioni ku klientët 
tanë dhe publiku mund të informohen për standardet ESG dhe mënyrën e zbatimit të tyre. 
 
3. A mjafton të jesh një shembull i mirë i zbatimit të standardeve të ESG?  
Anita Kovacic: Të japësh një shembull të mirë duke zbatuar vetë këto standarde është 
gjithmonë e rëndësishme dhe ne po mundohemi ta bëjmë tashmë. Siç e përmenda më lart, 
në nivel të Grupit Raiffeisen, ne i kemi nënshkruar për Parimet e OKB-së për Bankim të  
Përgjegjshëm dhe kemi emetuar tashmë bono green me vlerë mbi 1,5 miliardë euro. 



Në Bankën Raiffeisen në Kosovë, krahas instalimit të paneleve diellore, kemi filluar disa 
projekte për reduktimin e konsumit të mbeturinave dhe letrës, kalimin në makina 
elektrike, jemi gjithashtu krenarë që jemi punëdhënës i mbi 50% të punonjësve femra dhe 
bashkëpunojmë me Universitetet për të mbështetur talentet e rinj. 
Për më tepër, ne jemi të gatshëm të ndajmë njohuritë dhe praktikat me  klientët, 
komunitetin në përgjithësi si dhe të mbështesim institucionet qeveritare. 
Do të doja të theksoja përsëri, se sa e rëndësishme është që vendi dhe bizneset t'i kushtojnë 
vëmendje tani dhe të investojnë sipas praktikave të ESG në mënyrë proaktive, për të qenë 
të gatshëm dhe për të përshtatur me rregullativat në të ardhmen.  
 
4. Si mund të përfitojnë klientët nëse fillojnë të zbatojnë standardet e ESG? 
Anita Kovacic: Ka shumë përfitime për vendet, ekonomitë dhe bizneset specifike. Një nga 
më të rëndësishmet është të përshtateni për të ardhmen për të siguruar se biznesi juaj do 
të përshtatet dhe do të jetë i qëndrueshëm në të ardhmen. Shpesh, tregjet në zhvillim 
kërkojnë fillimisht stimulim financiarë dhe ka disa, si qasja më e lehtë në financa, 
strukturat më të favorshme të marrëveshjeve ose opsionet e ndarjes së rrezikut për grantet 
e kredisë. BE-ja ka ndarë miliarda euro si fonde për ekonomitë sa i përket ESG në BE dhe 
vendet fqinje të BE-së, përfshirë Kosovën. Tani na takon neve (qeverisë, bankave, 
bizneseve) të punojmë së bashku për të identifikuar projektet e duhura për të pasur qasje 
në këto fonde. 
 
5. Një nga sfidat me të cilat po përballeni është rritja e ndërgjegjësimit për financim 
të qëndrueshëm. A i mbështet qeveria bankat dhe kompanitë në lidhje me 
financimin e qëndrueshëm? 
Anita Kovacic: Në këtë rrugëtim duhet të jemi të gjithë së bashku. Ne kemi zhvilluar 
tashmë disa takime me ministritë përgjegjëse, të cilat janë të hapura dhe të gatshme për të 
na mbështetur dhe bashkëpunuar. Qeveria tashmë ka filluar me disa iniciativa në kuadër të 
agjendës së tyre për SDG për të mbështetur qytetarët dhe bizneset e Kosovës në këtë 
tranzicion. Disa nga këto iniciativa përfshijnë mbështetjen e grave në biznes, zvogëlimin e 
shkallës së papunësisë, praktikat e drejta të biznesit… 
Gjatë këtij viti, do të ketë disa ngjarje që do të bashkojnë ministritë dhe bizneset dhe ne 
presim një bashkëpunim të frytshëm. 
 
6. Sa do të zgjasë tranzicioni? 
Anita Kovacic: Varet nga gatishmëria e të gjitha palëve të interesuara: qeverisë, industrisë, 
bankave, qytetarëve dhe mbështetjes ndërkombëtare. Megjithatë, jam optimiste se do të 
ecim më shpejt nga sa mendojmë sot. Arritja e transformimit 30% në ekonomi të 
qëndrueshme deri në vitin 2030 do të ishte një objektiv i mirë dhe është në linjë me 
synimet e BE-së. 

* * *  

 

 



Summary of the main points that Anita Kovacic, the CEO of Raiffeisen Bank Kosovo 
discussed during the AmCham round table on sustainable financing (16 Feb 2022) 
 

1. What is sustainable financing?  
Anita Kovacic: Thank you for inviting me to discuss with you and the public this important 
topic. 
Sustainable financing is allocating funds/loans to individuals and business that contribute 
to sustainable development of citizens, households, businesses, and the country. It is a 
global megatrend and one of the key focus areas in the EU. Sustainability of financing is 
defined by the EU taxonomy which layout the standards for ESG (Environmental Social 
Governance). European Commission defines ESG as the responsibility of enterprises for 
their impacts on society.  
We are part of Raiffeisen Bank International and in January 2021 we have become an 
official signatory of UN (United Nations) principles for Responsible Banking.     
For two decades we were a pioneer in supporting Kosovo households and economies on 
their development to market economy. Now we want to take on this pioneering role again 
when it comes to supporting the transformation to more sustainable economies. 
 

2. Do you think your customers are ready? 
Anita Kovacic: Transformation to sustainable economies is a journey, that we must take 
on together. We must embrace this journey considering responsible collaboration, together 
with Government and customers. 
Our customers will still need to learn how to transform, but we are here to support them. 
Our first and most important role is to bring and share the knowledge, inform the public 
and industries what are the sustainable standards and how they can get ready to keep their 
businesses relevant and competitive in the future. Economies of the future will be more 
circular and therefore even more connected (domestically and internationally) than ever 
before.  
It is our responsibility to support our customers on their journey and we are committed to 
do so. For some years now, we are banking with several customers that are investing in 
digital transformation, energy efficiency or renewable energy projects, and we have just 
recently closed a 3 million transaction with one client. And on the Raiffeisen Group level, 
we have issued over 1,5BN in green bond.  
To support our customers, public and government institutions, we are going to organize 
several events and workshops and establish various information points where our 
customers and public can get informed about ESG standards and how to apply them.  
 

3. Is being a good example of embracing Sustainable Finance/ESG standards 
enough? 

Anita Kovacic: Setting a good personal example is always powerful and we are doing it 
already. As mentioned, on a Raiffeisen Group level we have signed up for UN Principles of 
Responsible Banking and we have already issued over Eur1,5BN worth of green bonds.  
In Raiffeisen Bank Kosovo, beside installing the solar panels, we have started several 
projects to reduce waste and paper consumption, transitioning to electric cars, we are also 
proud to be employer of choice with over 50% of female employees and cooperating with 
Universities to support young talents.  



Even more so, we are committed to bring the know-how and practices to customers, 
communities, and government institutions.  
I would like to stress again, how important it is for the economies and companies to pay 
attention now and invest to ESG legible practices proactively, to be fit and relevant for the 
future.  
 

4. How can customers benefit from embracing ESG standards? 
Anita Kovacic: There are numerous incentives for the countries, economies, and specific 
businesses. One of the most important one is to get fit for the future to secure your 
business and jobs for the future. Often, the emerging markets look for financial incentives 
first, and there are several, like easier access to finance, more favorable deal structures, or 
risk sharing options on loan grants. The EU has allocated Billions of funds to ESG 
economies in the EU and EU neighborhood countries including Kosovo. Now it is up to us 
(government, bank, businesses) to work together to find the right projects to get access to 
these funds.  

 
5. One of the challenges that you are facing is increasing the awareness. Is 

government supporting the banks and companies regarding sustainable 
finance?  

Anita Kovacic: We must travel on this journey together. We have already held several 
meetings with responsible ministries, and they are open and willing to support and 
collaborate. They have already started with some initiatives under their SDG agenda to 
support Kosovo citizens and economies in this transition. Like supporting women in 
business, tackling unemployment rate, fair business practices … 
Still this year, there will be several events that will bring ministries and industries together 
and we are looking forward to a fruitful collaboration.  

 
6. How long the transition will last?  

Anita Kovacic: Depends on the readiness of all stakeholders, the government, industries, 
banks, citizens, and access to international support. Nevertheless, I stay optimistic that we 
will move faster than we think today. To achieve 30% transformation to sustainable 
economies by 2030 would be a good goal and in sync with the EU trends.  
 

 
 
 


