
Gjetjet dhe rekomandimet paraprake

Mbledhja e Këshillit të Investimeve, 29 Shtator 20161/8

Identifikimi i boshllëqëve të kapaciteteve 

në sektorin e bujqësisë në Shqipëri



Objektivi i analizës

Mbledhja e KI, 29 Shtator 20162/8

 Të vlerësojë situatën, tendencat, perspektivat dhe
opinionet e operatorëve në zinxhirë të caktuar të 
vlerës: qumësht, mish, fruta - perime dhe ulliri.

 Identifikojë kufizimet kryesore për zhvillim.

 Vlerësojë iniciativat e vazhdueshme të Asistencës 
Teknike për bujqësi dhe trajtimi i kufizimeve.

 Analizojë mësimet e nxjerra nga mjetet e 
Asistencave Teknike të mëparshme dhe historitë e 
suksesit të investimeve të mbështetura.

 Parashtrojë propozime për Instrumentin e 
Asistencës Teknike të BERZH për Bujqësinë.



Tendecat kryesore në bujqësi

Mbledhja e KI, 29 Shtator 20163/8

 Zgjerimi në shumicën e nën-sektorëve me një 
potencial të sprovuar në eksport; rritje të 
moderuar dhe konsolidimi i tregjeve të 
brendshme

 Konsolidimi i aktorëve kryesorë në përpunimin e 
ushqimit.

 Zgjerimi i moderuar i kompanive të nivelit të dytë 
të përpunimit të ushqimit.

 Nxitësit në prodhimin primar: i) intensiteti i rritur i 
kapitalit, ii) integrimi vertikal, iii) diversifikimi i
bizneseve multi-sektoriale.



Opinionet e aktorëve të Zinxhirit të Vlerës

Mbledhja e KI, 29 Shtator 20164/8

 Perspektivat pozitive në zonat e përzgjedhura të 

prodhimit të fruta-perimeve të freskëta.

 Kufizime strukturore të zgjerimit në prodhimin 

blegtorial, me perspektiva të ndryshme sipas nën-

sektorëve.

 Fazë kritike e arritur në zinxhirin tradicionalisht të fortë 

të vlerës.

 Nevoja për t’u fokusuar në propozime të kualifikuara 

investimesh.



Kufizimet Kryesore Jo-Financiare: 

Çështje të Zinxhirit të Vlerës

Mbledhja e KI, 29 Shtator 20165/8

 Pajtueshmëri e kufizuar e prodhimit parësor me 
karakteristikat e kërkuara: i) standartet e cilësisë dhe 
sigurisë, ii) prurje të mjaftueshme, iii) siguria e çmimit. 

 Fragmentizimi i prodhimit parësor dhe problematikat e 
zhvillimit të shoqërive.

 Vështirësi të mëdha në përcaktimin dhe zbatimin e 
marrëveshjeve ndërmjet aktorëve të zinxhirit. 

 Nevojë për informacion dhe orientim më të mirë të 
tregut.

 Nevojë për ndihmë teknike më cilësore, të fokusuar 
dhe të pavarur për agrobizneset. 



Kufizimet Kryesore Jo-Financiare: 

Aspektet Institucionale

Mbledhja e KI, 29 Shtator 20166/8

 Ndryshimet e shpeshta të kuadrit ligjor, politik dhe 

institucional. 

 Vështirësi për të bashkërenduar proçesin afatgjatë të 

ngritjes institucionale me nevojat operative në afat të 

shkurtër dhe të mesëm. 

 Përputhje e pjesshme midis politikave dhe kuadrit ligjor 

dhe institucional.



Ndikimi i kufizimeve dhe Funksioni i 

Asistencës Teknike

Mbledhja e KI, 29 Shtator 2016
7/8

Asistenca Teknike ndaj agrobizneseve duhet te 

kontribuojë në reduktimin e hendekut ndërmjet 

nevojave për investime dhe investime të 

qëndrueshme 

Nevoja për investime 

Mundësi për investime 

Investime të realizueshme

Inv. të 
qëndrueshmeInv. të qëndrueshme



Mbledhja e KI, 29 Shtator 20168/8

Faleminderit për vëmendjen dhe 

kontributin tuaj në dialog! 


