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Përmbledhje e Minutave të Takimit  

KËSHILLI I INVESTIMEVE  

MBLEDHJA VI 

Për Formalizimin e Sektorit Bujqësor: Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-

së dhe Nxitja e Investimeve  

Tiranë, 29 Qershor 2016, 15:00 – 17:00 

Takimi u mbajt në Hotel Tirana International dhe u kryesua nga Znj. Milva Ekonomi, Ministër 

i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes (MZHETTS). 

 

I. Hapja e takimit 

Kryetarja e Këshillit të Investimeve, Ministre Milva Ekonomi, mirëpriti pjesëmarrësit dhe 

hapi takimin duke falenderuar Sekretariatin për mbështetjen e vazhdueshme që i jep 

funksionimit të rregullt të Këshillit duke respektuar periodicitetin e mbledhjeve dhe 

pergatitjen e raporteve të tij. Ajo gjithashtu shprehu edhe vlerësimin për kontributin e 

BERZH-it. Në vijim, Kryetarja iu kërkoi anëtarëve të miratojnë axhendën e propozuar. 

Gjithashtu, Kryetarja informoi që Këshilli i Investimeve ka funksionuar tashmë prej më se një 

viti, dhe ka ardhur koha për të filluar proçesin e rotacionit të anëtarëve jo të përhershëm 

nga biznesi. 

 

II. Ecuria e Rekomandimeve nga Takimet e Mëparshme  

Eksperti Ligjor i Sekretariatit, Z. Elvis Zerva përmblodhi ecurinë e rekomandimeve të 

takimeve të mëparshme të KI. Në total, janë 35 rekomandime dhe 60 masa të miratuara nga 

Këshilli i Investimeve, disa nga të cilat kanë të bëjnë me ndryshime ligjore, transparencën 

dhe komunikimin. Katër rekomandime janë realizuar dhe disa janë në procesin e vlerësimit 

dhe diskutimit. Përveç kësaj, 10 rekomandime janë konsideruar tashmë në projektligjet e 

reja të hartuara nga Qeveria, ndërkohë që 13 rekomandime janë në diskutim e sipër.  

 

III. Gjetjet dhe rekomandimet Kryesore për Formalizimin e Sektorit të Bujqësisë: 

Mirëfunksionimi i Skemës së Kompensimit të TVSH-së dhe Nxitja e Investimeve 

Drejtorja e Sekretariatit, Znj. Diana Leka mbajti një prezantim mbi shtyllat kryesore të 

analizës së kryer nga Sekretariati, duke u fokusuar në kontekstin, metodologjinë dhe 

gjithashtu në gjetjet dhe rekomandimet kryesore të dala nga konsultimet me komunitetin e 

biznesit. 

Komentet kryesore të adresuara në diskutim janë përmbledhur më poshtë:  
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Kryetarja e Këshillit, theksoi vëmendjen e veçantë që Qeveria është duke i kushtuar sektorit 

bujqësor në nivele të ndryshme duke konsiderur të dhënat përkatëse për kontributin e 

sektorit në ekonominë kombëtare. Ajo informoi se një nga aspektet më të vështira të punës 

aktuale është cilësia dhe sasia e të dhënave statistikore. Ajo përmendi se censusi i bujqësisë 

i kryer nga INSTAT në vitin 2012, ende nuk është i vlefshëm pasi ka një kontradiktë ndërmjet 

të dhënave të regjistruara dhe të dhënave administrative të cilat duhet të korrigjohen. 

Përveç kësaj, është e vërtetë se në këtë sektor edukimi sipërmarrës është më i vështirë për 

t’u përhapur se në çdo sektor tjetër. Ndërkohë, ka pasur një rritje të madhe të regjistrimit të 

fermerëve me Numrin Identifikues të Personit të Tatueshëm (NIPT) nga 700 në fund të vitit 

2014 në 18,000 në fund të vitit 2015. Kryetarja rekomandoi që të gjitha strukturat e 

Ministrisë së Bujqësisë, veçanërisht Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë duhet të ndërmarrin 

disa detyra në varësi të punës sezonale të fermerëve dhe të rrisin ndërgjegjësimin e tyre për 

t'u pajisur me NIPT, në mënyrë që fermerët të kenë akses në financime, projekte dhe 

subvencione. Përveç kësaj,  duket se pragu për rimbursim në të holla është i ulët, por ka 

nevojë për kohë për të provuar efikasitetin e kësaj skeme. 

 Z. Roni Telegrafi, Zëvendës Ministër i Bujqësisë, përmendi se për herë të parë, Agjencia për 

Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (AZHBR) ka disbursuar më shumë se 95% të buxhetit të vet. 

Sigurisht, kjo shifër është domethënëse dhe flet për një korrelacion ndërmjet numrit të 

fermerëve me NIPT (më shumë se 18,000 në 2015) dhe rritjes së aksesit në subvencione.  

Znj. Laura Qorlaze, tha se analiza e Sekretariatit pasqyron me të vërtetë realitetin, dhe jep 

një situatë të qartë të masave të ndërmarra në të gjitha vitet e mëparshme. Ajo gjithashtu 

vlerësoi Sekretariatin për rekomandimet e ofruara të cilat përpiqen të trajtojnë problemet e 

identifikuara. Gjithashtu, Znj. Qorlaze shprehu mendimin e saj për formalizimin e fermerit 

dhe ngriti dy pyetje: 

1. Duket se skemat e kompensimit kanë luajtur një rol të madh në rritjen e 

ndërgjegjësimit për t’u pajisur me NIPT. Kodi i fermerit, ose ndryshe përkufizuar si 

karta e fermerit, ishte menduar në atë kohë, si një mënyrë për fermerin dhe 

fshatarin për të përfituar nga skemat e subvencionimit, ose skema të tjera. Pse Kodi i 

Fermerit nuk ka funksionuar, dhe pse është menduar se NIPT-i do të funksionojë në 

vend të tij, për të përfituar nga skema? 

2. Duke iu referuar edhe madhësisë shumë të vogël e fermave të përmendura në 

analizë (vetëm 80% e fermerëve kanë rreth 0.8 - 1.2 ha), Znj. Qorlaze theksoi se këto 

janë kryesisht familje rurale që punojnë dhe prodhojnë kryesisht për të mbajtur 

veten e tyre. Sa e rëndësishme është pajisja me NIPT për këtë kategori? Pse të mos 

konsiderohen alternativa të tjera? Meqënëse, tashmë ekziston një bazë të dhënash 

të kartave të identitetit për qytetarët, duke përfshirë fshatarët, Znj. Qorlaze propozoi 

përdorimin e kartave të identitetit si një mjet për të identifikuar fermerët. Karta e 

identitetit mund të përdoret edhe për qëllime të tjera identifikimi, të tilla si pronësia 

e tokës, pronësia mbi pronat e tjera të luajtshme dhe të paluajtshme, duke pasur 

parasysh bazën e të dhënave krijuar tashmë të Kartave të Identitetit.   
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Z. Xhavit Curri, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, tha se deri fillim të vitit 2015 ka 

funksionuar kodi fiskal i fermerit, por duke marrë parasysh se vetëm disa qindra ishin të 

regjistruar në të gjitha këto vite, kjo do të thoshte se diçka nuk ka funksionuar në atë kohë. 

Duke patur parasysh se në 1 vit e gjysëm rreth 30.000 fermerë janë regjistruar me NIPT, kjo 

do të thotë se kjo skemë është më funksionale. NIPT-i është thjesht një metodë identifikimi 

për fermerët dhe është e rëndësishme që transaksionet të jenë të dokumentuara. Dhe në 

këtë drejtim, Udhëzimi i ri për kompensimin e TVSH-së së fermerëve ka sjellë disa risi. Së 

pari, është rritur përfitimi nga 6% në 20% të kompensimit, dhe së dyti, ngarkon me më pak 

dokumentacion fermerët, grumbulluesit apo përpunuesit. Fermeri nuk ka barrë 

administrative fiskale. Në fakt, grumbulluesi dhe përpunuesi kanë të drejtën të lëshojnë 

thjesht një auto faturë TVSH-je vetëm për dokumentacion, duke shkruar emrin e fermerit 

dhe NIPT-in përkatës. Gjithashtu shuma e kompensimit është rritur në një sasi të 

konsiderueshme dhe me këtë ritëm do të arrijë më shumë se një miliardë lekë deri në fund 

të vitit 2016. 

Z. Nikolin Jaka, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës,  lavdëroi punën dhe analizën e 

Sekretariatit. Z. Jaka theksoi se tematika është problematike dhe ky takim po nxjerr në pah  

vetëm majën e ajsbergut. Z. Jaka ngriti disa pyetje për Ministrinë e Bujqësisë në lidhje me 

potencialet investuese në bujqësi dhe agropërpunim dhe nëse ka ndonjë inventar të tokës 

bujqësore? 

Në diskutimin e tij, Z. Jaka u fokusuar kryesisht në: skemën aktuale të kompensimit TVSH-së, 

si një iniciativë lokale dhe të fragmentuar, e cila nuk siguron as standarde/cilësi dhe as siguri 

ushqimore. Ai propozoi që skema duhet të shtrihet në të gjithë zinxhirin e prodhimit, pasi 

për shembull fermat e strukturuara, të cilat duhet t’iu përmbahen standardeve dhe 

kërkesave për cilësi, kanë një kosto të lartë ndërsa TVSH-ja nuk iu rimbursohet. Për këtë 

arsye, për të nxitur investimet në bujqësi dhe blegtori, duhet t’u ofrohen këtyre 

investimeve, rimbursim TVSH-je apo prodhimit. Pra, agro-përpunuesit duhet të marrin 

produktin me TVSH të rimbursueshme, duke bërë të mundur konkurrencën e drejtë  në 

sektor. Për skemën e subvencioneve, ai ngriti një pyetje ndaj Ministrisë së Bujqësisë lidhur 

me aftësinë e Ministrisë për të administruar fondet e subvencioneve dhe efikasitetin e tyre. 

Ai gjithashtu sugjeroi se parakushtet për të përfituar nga fondet duhet të jetë të paanshme. 

Për subvencioneve nuk duhet të ketë një fitues, por vlerësim të ‘ftohtë’ për përmbushjen e 

kërkesave, dhe akoma më mirë të bëhen publike për të identifikuar përfituesit, dhe qëllimin 

e përfitimit. Përveç kësaj, ai gjithashtu komentoi mbi statusin e vërtetë të tokës bujqësore, 

si dhe në zonat ku është investuar teknologji e lartë dhe çmimi i referencës dhe taksat 

përkatëse për tokën bujqësore të vendosura nga shteti janë shumë të larta në krahasim me 

çmimin e tyre të vërtetë. Për kartën e fermerit, ai propozoi që të lëshohet nga Këshilli i 

Agro-biznesit (KASH), i cili nga ana e tij duhet t’i sigurojë fermerit gjithë informacionin e 

nevojshëm në lidhje me të.  

Z. Jaka gjithashtu ngriti një pyetje se kur do të jetë operacional fondi i garancisë së BERZH-it 

shpallur nga Qeveria. 
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Në kuadër të Komitetit të Tregtisë të ngritur nga Ministria e Ekonomisë, Z. Jaka i rekomandoi 

që të jetë pjesë e KI dhe u kërkoi donatorëve ta mbështesin këtë komitet, në mënyrë që të 

ketë të njëjtin efikasitet si KI. Gjithashtu ai kërkoi që të rritet numri i anëtarëve të shoqatave 

të biznesit duke shtuar të reja të tilla si Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar dhe Shoqata e 

Prodhuesve Shqiptarë.  

Z. Roni Telegrafi, Zv. Ministër i Bujqësisë, iu përgjigj Z. Jaka duke thënë se ka një mungesë 

dhe një mospërputhje të të dhënave me INSTAT përsa i përket Censusit të vitit 2012. Do të 

ketë një grup të përbashkët pune që do të asistohet nga Eurostat, i cili do të bëjë kalibrimin 

e të dhënave të cilat do të bëhen publike shumë shpejt. Përgatitja e një inventari mbi tokën 

po shfaqet si një punë e vështirë për shkak të ligjit Nr. 7501 i cili ka shkaktuar një nivel 

fragmentizimi të tokës tepër të lartë. Tashmë janë në punë e sipër disa projekte që po 

punojnë së bashku për ta zgjidhur këtë problem. Një problem tjetër është i lidhur me 

cilësinë e incentivave ku Zëvendës Ministri tha se cilësia i tyre është tepër i lartë dhe bie 

dakort në pikën që procedurat për marrjen e tyre duhen të thjeshtëzohen. Ky problem është 

ngritur gjithashtu dhe nga grupet e interesit dhe nga fermerët. Aktualisht Ministria është 

duke punuar drejt këtij qëllimi.  

Z. Christoph Denk, Drejtor i Zyrës së BERZH në Tiranë, e vlerësoi punën e bërë nga 

Sekretariati në lidhje me Notën Teknike. Ai tha se ekzistojnë ndërlidhje midis informalitetit 

dhe sigurisë ushqimore, informalitetit dhe aksesit për financim, informalitetit dhe aksesit 

drejt skemave mbështetëse, informalitetit dhe aftësisë për të ndërtuar zinxhirë të vlerës 

rreth agrobiznesit të cilat janë absolutisht shumë të rëndësishme. U përmend gjithashtu se 

sa e rëndësishme është të krijojmë një lojë të ndershme midis aktorëve të biznesit. Janë një 

numër iniciativash në plan për të përmirësuar financimin e agrobiznesit, dhe BERZH po 

drejton një prej tyre. BERZH-i ka nisur një iniciativë të tillë të parë me bankat dhe 

inistitucionet mikro-financuese në vend. Iniciativa e parë është tashmë operacionale dhe do 

të lançohet zyrtarisht më 26 Korrik, nën prezencën e Presidentit të BERZH me pjesërmarrjen 

e bankave, institucioneve financiare, qeverisë dhe gjithashtu biznesit. Z. Christoph cilësoi se 

më 21 Shator do të zhvillohet një konferencë e madhe në Tiranë, nga CIHEAM, një 

organizatë ndërqeveritare e agrobizneseve dhe ministrive në zonën e Mesdheut. Eventi do 

të organizohet nga Ministria e Bujqësisë dhe BERZH së bashku me FAO, ku vëmendja do të 

përqëndrohet tek ndërtimi i zinxhirëve të vlerës në sektorin e agrobiznesit. Në përfundim, Z. 

Denk deklaroi se do të largohet nga pozicioni i tij dhe falenderoi Ministren e Ekonomisë që 

ka drejuar Këshillin dhe gjithashtu falenderoi anëtarët, pjesëmarrësit si dhe Sekretariatin 

për punën e shkëlqyer. 

Znj. Nadia Kyuchukova, Delegacioni i BE,  në vazhdim përmendi Fondin e Garancisë për 

Kreditimin në Bujqësi, me fonde IPA dhe me kontributin e qeverisë shqiptare. Ka 

disponibilitet për fermerët në Shqipëri për të marrë kredi dhe për të pasur kreditim të 

garantuar. Në këtë pikë, ajo vazhdoi duke thënë se programi IPARD, i cili do të vijë së shpejti 

në Shqipëri, me shpresë pas akreditimit, do të sjellë €71 milion të cilat do të jenë në 

dispozion të bujqësisë. Kjo do të thotë se së bashku me bashkëfinancimin kombëtar dhe me 

pjesëmarrjen e fermerëve, do të mblidhen rreth €156 milion që do të shkojnë drejt sektorit 
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të bujqësisë për periudhën 2016-2020. Është një sasi shumë e madhe parash e cila ofron 

mundësi të shkëlqyera për rritjen e  konkurrueshmërisë së sektorit, për implementimin e një 

standardi tepër të dëshiruar. Në lidhje me qartësinë e kritereve, ajo informoi se IPARD është 

mjaft i qartë mbi çfarë mund të subvencionohet dhe sesi mund të subvencionohet. Për më 

tepër do të ketë shumë informacion të aksesueshëm në mënyrë që fermerët të kenë të tërë 

informacionin që ju nevojitet. Ajo shtoi se transparenca e të dhënave është një princip i cili 

është në themelin e çdo shteti anëtar të BE, kështu që çdo projekt i financuar nën politikat e 

përbashkëta bujqësore iu është bërë tepër e qartë taksapaguesve të BE dhe të dhënat mbi 

këto lloj projektesh do të vihen në dispozion edhe online. Gjithashtu u përmend rëndësia e 

rregjistrave si dhe përpjekjet e bëra nga Ministria e Bujqësisë drejt realizimit të tyre, të cilët 

do të jenë një instrument tepër i rëndësishëm në përthithjen e fondeve nga IPARD. Në 

përfundim, ajo i nxiti anëtarët të punojnë së bashku për të evituar konfuzione mbi të dhënat 

apo të përdoren proçese dhe kapacite më të mira monitorimi si në shembullin e ngatërresës 

midis AKU dhe bashkive dhe të vihet përgjegjshmëria mbi sigurinë ushqimore.  

Z. Silvio Pedrazzi, FIAA, deklaroi se është e nevojshme të diskutojmë për një rritje të 

eksporteve dhe një ulje të importeve sepse dicka e tillë do të sillte një avancim të cilësisë. Pa 

një formalizim të plotë, nuk do të ketë një përmirësim të cilësisë dhe konkurrueshmërisë. 

Nëse ne do të bëhemi aktorë të formalizuar, do të jemi në gjendje të marrim grante, kredi 

nga banka, pra një zinxhir veprimesh që nuk mund të kompromentohen. Në mënyrë që të 

bëjmë një hap të madh ne duhet të formalizohemi pa dyshim dhe në këtë pikë është tepër e 

rëndësishme të fillojmë nga inputet. Në vazhdim, ai përmendi se ekziston një ide e gabuar 

se bujqësia përbën vetëm 2% të portofolit të kredive. Nëse përkufizimi i dhënë nga BERZH 

merret në konsideratë, për aktivizimin e fondit, atëherë ajo përbën 15-16% të portofolit të 

kreditit.  

Znj. Ermonela Felaj, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, theksoi se 

informaliteti është një temë shumë e gjerë dhe ishte dakord se ky takim ka zbuluar vetëm 

majën e ajsbergut. Ka shumë shqetësime që vijnë nga bashkitë dhe drejtoritë rajonale të 

tatimeve. Së pari, ende nuk ka fshatarë të formalizuar të lidhur me pronësinë e tokës. Këtu 

ajo vuri në dukje disa masa të ndërmarra në këtë drejtim. Kuvendi i Shqipërisë, kohët e 

fundit ka miratuar zgjatjen e afatit për regjistrimin e tokës për fshatarët deri në fund të vitit 

2017, në mënyrë që t’i japë mundësinë bashkive të reja të kryejnë këtë proçes në Zyrat e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Por, një problematikë tjetër që ka dalë është ajo e 

topografëve pasi shumë bashki nuk kanë topografë të licencuar dhe disa të tjera duhet të 

prokurojnë fondet e tyre të kufizuara për shërbimin e topografisë. Ky mund të jetë një 

rekomandim i KI  për të kërkuar më shumë burime për bashkitë në këtë drejtim.  

Fermerët i ndruhen gjithashtu regjistrimit me NIPT pasi kanë frikë se do të dalin jashtë 

skemës së asistencës sociale. Ndaj, është e nevojshme të rritet ndërgjegjësimi dhe 

shpërndarja e informacionit ndërmjet fermerëve mbi NIPT-in dhe të inkurajohet roli dhe 

bashkëpunimi mes shoqatave të agro-biznesit në këtë drejtim.  Nga ana tjetër, disa fermerë 

kanë parcela shumë të vogla toke dhe për këtë arsye nuk tregojnë interes për t’u regjistruar, 
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dhe për këtë duhet të bëhet propaganda e duhur për bashkimin e fermave që t’i japin më 

shumë vlerë tokës dhe kapitalit.  

Përsa i përket të dhënave statistikore, është e vërtetë që ka një mungesë koordinimi 

ndërmjet drejtorive rajonale të bujqësisë, tatimeve dhe bashkive. Këtu një rekomandim 

mund të ishte që çdo institucion i varësisë së Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 

Bujqësisë të ndajë informacionin në nivel lokal me bashkitë që t’u japë atyre mundësinë të 

hartojnë politikat e tyre të zhvillimit.  

Një çështje tjetër është mungesa e pikave të grumbullimit në disa bashki. Duke mos e patur 

një strukturë të tillë, fermerët janë të detyruar të shesin prodhimet e tyre me çmim shumë 

të ulët ose shpesh prodhimi i tyre mbetet stok ose shkon dëm. Ndoshta, është momenti për 

Ministrinë e Ekonomisë të administrojë të gjitha pronat e lira publike duke përfshirë edhe 

ato në pronësi të njësive të qeverisjes vendore të cilat mund të shërbejnë si pika të 

përshtatshme të grumbullimit. Ky informacion duhet të bëhet i njohur dhe të ndahet me 

investitorët dhe të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në agro-biznes. Ndërkohë, që 

duhet të konsiderohet edhe reduktimi i procedurave burokratike gjatë tenderimit ndërmjet 

ministrive. Prandaj do të ishte mirë të fillohej sa më shpejt të jetë e mundur me 

identifikimin e këtyre pronave të lira publike, pasi në Shqipëri ekzistojnë tashmë shumë. 

Z. Genti Beqiri, AIDA, vuri në dukje që rreth 40% e kërkesave për investime që paraqiten 

pranë AIDA-s janë për sektorin e bujqësisë. Ndaj përfaqësueve të sektorit bankar, Z. Beqiri 

ngriti çështjen e mundësisë së ngritjes së një banke të dedikuar për sektorin e bujqësisë. 

Transformimi i një prej bankave aktuale në bankë bujqësore do të ndryshonte mentalitetin e 

punonjësve të bankës ndaj sektorit privat, duke marrë si shembuj edhe nga vendet e 

zhvilluara.  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, parashtroi disa sqarime për komentet e dhëna nga 

anëtarët. Ajo theksoi si fokusi kryesor i Notës Teknike ishte proçesi i regjistrimit me NIPT 

dhe lidhja e tij me skemat e rimbursimit si një mundësi për investime dhe financim. Çështja 

e ngritur nga fermerët dhe aktorët është se çfarë do të bëhet më tej. Në dokumentin e 

Sekretariatit rekomandohet një studim më i thelluar në një zonë pilot për të parë se si ka 

funksionuar regjistrimi i fermerëve me NIPT, skema e kompensimit të TVSH-së dhe 

subvencionet për të shkruar më tej me analizën dhe ndërhyrjet politike. 

Në lidhje me gjurmueshmërinë dhe sigurinë e ushqimit, bizneset kanë propozuar 

standartizimin e kartave teknologjike për të verifikuar sasinë e inputeve. Ministria e 

Financës ka në fuqi një vendim mbi humbjet e pritshme në prodhim dhe autoritetet 

rregullatore duhet të monitorojnë këto kërkesa. Për këtë arsye, në Notën Teknike është 

dhënë një rekomandim për të përfshirë një set aktorësh nga publiku dhe komuniteti i 

biznesit për të standartizuar, çertifikuar dhe monitoruar më tej kartat teknologjike. Përsa i 

përket pyetjes së ngritur nga Znj. Qorlaze, ajo sqaroi se fokusi i punës aktuale nuk ka qenë të 

krahasojë NIPT-in me kartën e fermerit. Përsa i përket informacionit se përse kodi i fermerit 

nuk funksionoi, ajo shpjegoi se bazuar nga reagimet e marra në kuadër të punës aktuale, 
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mesa dukej kodi i fermerit nuk lidhej me skemat e subvencionimit për opsione të 

mëtejshme financimi. 

Z. Filip Gjoka, Shoqata e Bimëve Medicinale, ndërhyri për të deklaruar që për fermerin ende 

është e paqartë se çfarë përfitojnë në të vërtetë nga NIPT-i. Ai ka inkurajuar fermerët në 

biznesin e tij si grumbullues, përpunues dhe eksportues i bimëve medicinale, për t’u pajisur 

me NIPT duke i siguruar ata që nuk do të tatohen. Ai u shpreh se Administrata Tatimore 

duhet në nxjerrë një udhëzim për të informuar fermerët që ata nuk do të tatohen nëse 

pajisen me NIPT. Nëse sasia e kompensimit të TVSH-së së fermerit ecën me ritmin e 

përmendur në mbledhje, do të tejkalojë fondin e subvencionimit të Ministrisë së Bujqësisë.  

Z. Agim Rrapaj, KASH, falenderoi KI për trajtimin e një teme kaq kritike si ajo e informalitetit 

në bujqësi.  Në 2012 u mbajt një census në bujqësi i cili tregoi shumë probleme në sektor 

dhe të dhënat përkatëse. Përpjekja e parë e Kartës së Fermerit dështoi pasi nuk pati 

bashkëpunim me sektorin privat dhe shoqatat e biznesit. Tani, është momenti i duhur ku 

fermeri është më i gatshëm për të punuar dhe prodhuar në sektor. NIPT-i është i 

rëndësishëm por jo i vetmi instrument. Nevojitet karta elektronike, regjistri i fermerit dhe 

gjithashtu një qendër e dedikuar për regjistrimin e fermerit pasi drejtoritë rajonale tatimore 

nuk mund të përballonin fluksin e fermerëve të interesuar për t’u regjistruar.  

Znj. Natasha Ahmetaj, Banka e Shqipërisë, pohoi që bankat janë shumë të interesuara për 

formalizimin e sektorit dhe se ka interes për të financuar sektorin. Një nga sugjerimet për 

sektorin bankar është të konsiderojë gjithashtu zgjerimin e shërbimeve në zonat rurale duke 

marrë parasysh që degët e bankave janë të përqendruara kryesisht në zonat urbane. Hapja e 

degëve të reja bankare është e shoqëruar me kosto dhe për këtë sugjerohet të vazhdohet 

me një strukturë të lehtë bankare e orientuar kryesisht në analizat e kreditimit për të qenë 

sa më afër fermerit. Një bankë e dedikuar për bujqësinë në Shqipëri nuk është e mundur në 

fazën aktuale të zhvillimit të bujqësisë, por bankat ekzistuese kanë tashmë në portofolin e 

tyre bujqësinë. Sipas Znj. Ahmetaj, së shpejti do të vijë momenti kur bankat do të 

konsiderojnë ngritjen e këtyre strukturave të lehta, veçanërisht në zonat rurale me 

aktivitete intensive bujqësore.   

Z. Luan Muca, DELTA Group, vlerësoi analizën dhe rekomandimet e ofruara nga Sekretariati. 

Ai u fokusua veçanërisht në disa prej tyre si psh ngritja e një task force me aktorë politikë 

mbi informalitetin në bujqësi, nevojës për t’I shkruar më tej çështjeve që kanë të bëjnë me 

sigurinë ushqimore të tilla si në nënsektorin e qumështit dhe mishin dhe tregjet informale. 

Hapja e tregjeve të rinj për fermerët nga bashkitë duhet të shihet mundësi bashkëpunimi 

për investitorët vendas dhe të huaj. Në fund, Z. Muça përmendi gjithashtu analizimin e 

arsyeve përse Shoqatat e Bashkëpunimit Bujqësor kanë pushuar së funksionuari, pasi kjo 

ndikon tek fermerët dhe ata do të mbeten gjithmonë të vegjël në numër nëse nuk 

bashkohen për të pasur një zë më të forte dhe për eksportuar në tregje të huaja. 

Kryetarja e KI, falenderoi të gjithë anëtarët për inputet e tyre dhe diskutimet. Është e sigurt 

që bujqësia do të mbetet një nga prioritetet kryesore të qeverisë. Gjithashtu, Kryetarja iu 

përgjigj disa prej komenteve të ngritura gjatë mbledhjes në lidhje me shpërndarjen 

gjeografike të pikave të grumbullimit sikurse edhe proçedurave të lejeve të ndërtimit. Sipas 
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saj, ndërtimi i pikave të grumbullimit ka lidhje fillimisht me kapacitetin ndërtues të vetë 

biznesit. Gjithashtu, ngritja e këtyre pikave ka të bëjë me mundësinë e marrjes së lejes së 

ndërtimit në bashki. Deri më tani bashkitë nuk mund të ofronin leje të tilla për shkak të 

vonesave në miratimin e planeve urbane. Ajo gjithashtu informoi se një nga rekomandimet 

e të bërit biznesit, është marrja e lejes së ndërtimit për qëllime të ndryshme të tilla si 

industriale ashtu edhe residenciale. Tani proçedura për lejet e ndërtimit është tashmë 

online për 21 bashki. Kjo do të thotë që aplikanti mund të marrë përgjigje në kohë reale. 

Nëse bashkitë nuk kthejnë përgjigje brenda dy javëve atëherë leja konsiderohet e miratuar. 

Për pjesën e mbetur të bashkive të cilat janë duke punuar mbi planet e tyre rregullatore 

urbane, duhet pare mundësia e kombinimit të planeve urbane me pikat e grumbullimit.  

Lidhur me propozimin që kishte të bënte me pronat publike, Kryetarja Ekonomi informoi që 

Ministria e Ekonomisë nuk është pronarja e të gjitha pronave publike por administratore, 

dhe mban komunikime me ministritë e linjës gjatë proçesit të tyre të privatizimit.  Për 2016, 

kalendari i privatizimit parashikon që 60 prona nga 1,200-1,500 duhet të privatizohen. Ka dy 

qasje në lidhje me këtë. Njëra prej tyre ka të bëjë me hedhjen online të databazës së të 

gjitha pronave publike e cila po ngrihet nga AIDA, duke shfaqur të gjitha karakteristikat e 

pronës, proçedurat përkatëse të aplikimit dhe për çfarë qëllimi mund të përdoret nga 

kompania private. Së dyti, për ato prona të privatizuara (të kaluara nën pronësinë e 

bashkive) gjatë proçesit të rikonfigurimit të bashkive, Ministria e Ekonomisë I pyeti sërish 

bashkitë për të konsideruar edhe njëherë ato territore që janë në proçes privatizimi nëse 

ato do t’i sillnin ndonjë përfitim ekonomik bashkive apo zhvillimit social të popullsisë. 

Ndoshta, ka ardhur momenti për t’I pyetur ato edhe njëherë për të konsideruar pikat e 

grumbullimit në planet e tyre të zhvillimit për përdorimin e këtyre pronave të privatizuara.  

Shqipëria ka një problem unik të ndarjes së tokës dhe pronësisë që prej 1992 dhe për këtë 

arsye përkufizimi i fermës është e vështirë që të ndryshohet dhe që ka të bëjë me 

përdorimin e tokës. Vetëm nëse Ministria e Bujqësisë bashkëpunon me INSTAT dhe Eurostat 

për të ofruar një përkufizim të ri për fermat në lidhje me ciklin e tyre të prodhimit. Përsa I 

përket Komitetit të Tregtisë ngritur Brenda Ministrisë së Ekonomisë, Kryetarja Ekonomi 

pohoi që fillimisht duhet filluar me strukturimin e tij dhe më pas të shihet t’i shtohet KI-së.  

Me rastin e largimit të Z. Christoph Denk nga pozicioni i tij si Drejtori e Zyrës së BERZH-it në 

Tiranë, Kryetarja Ekonomi përcolli një falenderim të veçantë jo vetëm për asistencën në 

lidhje me Këshillin e Investimeve por edhe për mbështetjen në zhvillimit ekonomik të vendit 

dhe e uroi Z. Denk për pozicionin e ri në selinë qendrore pranë BERZH-it në Londër.  

 

IV. Miratimi i Rekomandimeve  

Kryetarja e KI pyeti Sekretariatin për të përshtatur rekomandimet bazuar mbi diskutimet e 

mbajtura gjatë mbledhjes dhe t’i shpërndante me email tek anëtarët për miratim.  

Gjithashtu, anëtarë të rinj nga biznesi do të propozohen dhe miratohen përpara mbledhjes 

së ardhshme. Në lidhje me temat e KI për gjysmën e dytë të 2016, bazuar në votimin e 

anëtarëve në Dhjetor 2015, dy tema janë propozuar: 1) Rimbursimi i TVSH-së, dhe 2) Një 
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studim i thelluar në bujqësi nga BERZH. Sekretariati do të informojë anëtarët në javët në 

vazhdim mbi temën e mbledhjes së ardhshme, planifikuar për t’u mbajtur në fund të 

shtatorit ose fillim të tetorit.  

 

V. Mbyllja e Mbledhjes 

Mbledhja u konsiderua e mbyllur në orën 17:00. 
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Lista e Pjesëmarrjes 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Znj. Milva Ekonomi, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

2. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë, në mungesë të 

Z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë 

3. Znj. Ermonela Felaj, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin 

4. Z. Genti Beqiri, Drejtor Ekzekutiv i AIDA-s 

5. Z. Xhavit Curri, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Tatimeve, në mungesë 

të Znj. Brisida Shehaj Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Znj. Nadia Kyuchukova, Menaxhere Programi pranë Delegacionit të BE në Shqipëri 

2. Z. Christoph Denk, Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 

3. Znj. Argita Muça, Operations Officer në mungesë të Znj. Tahseen Sayed, Drejtoreshë 

e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri 

4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë 

2. Z. Silvio Pedrazzi, President i FIAA 

3. Z. Luan Muça, President i Delta Group 

4. Znj. Lindita Legisi, Presidente e Omega shpk 

5. Z. Adamantios Frantzis, Drejtor i Përgjithshëm i TITAN ANTEA CEMENT 

Nuk morën pjesë: 

1. Z. Bledi Çuçi, Ministër i Shtetit për Çështjet Vendore/Koordinator Kombëtar i 

Strategjisë kundër Korrupsionit 

2. Znj. Pranvera Fagu, Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave. 

3. Z. Christian Canacaris, Kryetar i Shoqatës së Bankave në Shqipëri 

 

 

I ftuar i veçantë 

Z. Roni Telegrafi, Zëvendës Ministër, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujërave 

 

Të ftuar të tjerë 

Z. Agim Rrapaj, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Agrobujqësisë 

Z. Filip Gjoka, President i Shoqatës së Bimëve Medicinale 


