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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Sektori i bujqësisë ka një rëndësi thelbësore në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Ky sektor 

kontribuon me rreth 18,9% në PBB-në e vendit (në 2019) dhe mbulon 36,4% të punësimit të përgjithshëm1. 
Prodhimi i përgjithshëm i bujqësisë është rritur me një mesatare prej 5% gjatë periudhës 2010-2019 ndërsa 
eksportet e sektorit të bujqësisë në 2019 përfaqësuan 11,8% të eksporteve totale të vendit, me një rritje të 
konsiderueshme krahasuar me vetëm 8,7% në 2015. Kontributi i bujqësisë në vlerën e shtuar bruto të 

ekonomisë ka qenë i qëndrueshëm ndër vite me një mesatare prej 22% për periudhën 2015-2018. Sektori ka 
dhënë gjithashtu kontribut pozitiv në eksportet e vendit gjatë janar - qershor 2020, megjithë tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe 
ndikimit negativ të COVID-19 në ekonominë shqiptare që prej mars 2020. Frutat, perimet dhe bimët mjekësore dhe 
aromatike (BMA) shqiptare kanë fituar terren në Ballkanin Perëndimor dhe konsiderohen të pozicionuara mirë 
për të ecur më tej në tregjet ndërkombëtare me vlerë të lartë.  

Studimi synon të shqyrtojë potencialet për investime në nënsektorët e zgjedhur (arrore, domate, lëngjet e 
frutave dhe BMA), përfshirë sfidat kryesore të biznesit dhe nevojat për mbështetje. Metodologjia e studimit 
përfshin përdorimin e të dhënave cilësore dhe sasiore të mbledhura nga burime dytësore dhe parësore. Ky 
studim është hartuar për të qenë kryesisht si një mjet në ndihmë të politikëbërësve në vendimmarrjen e tyre 
dhe nuk përbën një studim të mirëfilltë kërkimor mbi sektorin/zinxhirët e vlerës. 

Industria agro-përpunuese 2  konsiderohet 3  se ka potenciale të qenësishme për investime, 
veçanërisht perimet, frutat dhe BMA. Ndër produktet e zgjedhura, gështenjat, domatet dhe BMA 
konsiderohen si tre produktet kryesore që kanë më shumë potencial për agro-përpunim. Kompanitë 4 kanë 
besim në potencialin e sektorit të agropërpunimit dhe ato janë të gatshme të investojnë. Shumica e 
përfaqësuesve të kompanive eksportuese dhe supermarketeve të intervistuara deklaruan vullnetin e tyre për 
të rritur furnizimet nga tregu i brendshëm nëse kompanitë vendase do të mund të siguroninë sasi të larta të 
produkteve me standardet e kërkuara dhe çmime konkurruese. Sfidat kryesore që hasin kompanitë në 
sigurimin e lëndëve të para nga prodhuesit primar lidhen kryesisht me: (i) kostot e larta të lëndëve të para 
vendase, mungesa e likuiditetit, standardet & cilësia, fragmentimi dhe mungesa e bashkëpunimit, ndërsa në 
lidhje me përpunimin dhe marketingun e produkteve problematikë është informaliteti në tregun e 
brendshëm. Sa i përket “Menaxhimit të Biznesit”, problemet kryesore lidhen me gjetjen e punonjësve të 
specializuar dhe qasja në financim. Gjithashtu, mungesa e certifikatave të pronës dhe pasiguria e lartë në 
lidhje me pronësinë e tokës ka ndaluar kompanitë që të investojnë dhe zgjerohen. Kjo përbën një pengesë 
të rëndësishme në aplikimet në grantet IPARD, kreditë bankare dhe lejet. 

Indikatori i “Qasjes në Financim” në Shqipëri është përmirësuar në mënyrë marxhinale gjatë 
viteve të fundit dhe ka ende disponueshmëri të kufizuar të produkteve të përshtatshme, të 
përballueshme dhe në kohë të kreditit për të financuar, veçanërisht për NVM-të dhe aktorët në 
shkallë të vogël përgjatë zinxhirëve të vlerës së bujqësisë.  Ndërkohë që përshtatshmëria dhe maturiteti 
i kredive është përmirësuar në vitet e fundit, kompanitë vazhdojnë të jenë dukshëm të pakënaqura me 
garancitë/kolateralin e kërkuar, si dhe kohën e analizës dhe miratimit të kredisë. Për periudhat 2017-2020, 
konstatohet një trend rënës në huadhënie nga sektori bankar privat dhe një prirje në rënie për praninë 
gjeografike nga bankat tregtare për sa i përket numrit të bankave: rreth 5% ulje e kreditimit për kompanitë 
që operojnë në sektorin e bujqësisë; dhe 22% ulje e kreditimit për kompanitë në industrinë e përpunimit. 
Gjithashtu, skemat e sigurimeve bujqësore janë një mjet akoma i pazhvilluar në drejtim të minimizimit të 
efekteve të pafavorshme të rreziqeve bujqësore, gjë që mund të mbështeste rritjen e aksesit në financimin 
bankar. 

                                                      

1 INSTAT (2019), Llogaritë Kombëtare, Tregu i punës  
2 Agro përpunimi përcaktohet si një grup i aktiviteteve tekniko-ekonomike, të aplikuara për të gjitha prodhimet, me origjinë nga fermat 
bujqësore, bagëtia, burimet e akuakulturës dhe pyjet për ruajtjen, trajtimin dhe shtimin e vlerës së tyre për t'i bërë ato të përdorshme në 
formë ushqimi, fibre karburanti ose lënde të parë industriale 
3 37 kompani nga 42 të intervistuara 
4 Shumica e kompanive të intervistuara  kanë bërë investime të rëndësishme në dy vitet e fundit dhe kanë deklaruar të kenë plane për 
investime të reja në dy vitet e ardhshme 
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Kompanitë e frutave dhe perimeve kanë përfituar më shumë nga skemat mbështetëse të granteve. 
Përsa i përket skemave të granteve, nga të dyja thirrjet e IPARD kanë përfituar vetëm 15% e bizneseve 
agro-përpunuese aplikuese. Lidhur me skemat e granteve të AZHBR, numri dhe vlera më e madhe prej 
(32%) u është dhënë kompanive agropërpunuese që operojnë në sektorin e frutave & perimeve, ndjekur 
nga blegtoria dhe akuakultura (23%), MBA (9%), lëngjet e frutave dhe verës (2%), dhe vetëm 1% u është 
dhënë sektorit të arroreve. Një trend i ngjashëm vihet re edhe tek mbështetja e dhënë nga tre prej skemave 
të garancive të kredisë në dispozicion për agro-biznesin. 

Aspektet ligjore, administrative dhe institucionale janë përmirësuar gjatë viteve të fundit. 
Krahasuar me shtyllat e tjera, këto aspekte të të bërit biznes (përfshirë rimbursimin e TVSH-së) 
nuk janë theksuar nga bizneset gjatë intervistave si pengesa kryesore për sektorin. Sidoqoftë, disa 
probleme ende mbesin: aksesi në informacion dhe trajnimet për marrjen e një çertifikate; rritja e kostove si 
rezultat i skanimit në dogana; nuk ka laboratorë të akredituar - Analizat ISUV nuk janë të përshtatshme për 
eksportet në shumë vende (veçanërisht në BE); Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nevojë për përmirësim 
të procedurave dhe dokumentacionit; sistemi bankar operon me norma të larta interesi për bujqësinë 
krahasuar me rajonin; Mosfunksionimi i Shoqatave të Bashkëpunimit Bujqësor; probleme me certifikatën 
fitosanitare për eksportet nga Kosova dhe Serbia (tranzit), çështjet në lidhje me normat e diferencuara të 
TVSH-së (6% në blerjen e lëndëve të para të prodhuara në vend dhe 20% në shitjet e produkteve të 
përpunuara përfundimtare).  

Rekomandimet e mëposhtme janë rezultat i analizës dhe konsultimeve të Sekretariatit të KI me një numër 
aktorësh dhe ekspertësh si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik: 

 

1.1. Bashkëpunimi, Integrimi i Zinxhirit të Vlerës dhe Furnizimi me Lëndë të Parë  

 
1) Në mënyrë që të incentivohet bashkëpunimi i fermerëve në katër sektorët kryesorë të 

lartpërmendur, rekomandohet të vendosen incentiva dhe skema mbështetëse të synuara 
për katër nën-sektorët, përmes: 

 uljes së procedurave administrative dhe zbatimit të incentivave administrative për regjistrimin 
e tokës dhe lejet e ndërtimit për anëtarët e kooperativës/organizata të fermerëve; padyshim 
duke ruajtur respektin e veçantë për të drejtat e pronës private; 

 zbatimit të incentivave fiskale për organizimet e fermerëve (d.m.th. taksa më të ulëta lokale/të 
pronës, etj.); 

 zbatimit të skemave të mbështetjes së kreditimit (d.m.th. skema të garancisë dhe norma 
preferenciale të interesit bankar për aplikimet për kredi nga kooperativa/organizime); 

2) Nxitje/stimulim për rritjen e integrimit të zinxhirit të vlerës dhe furnizimit me lëndë të 
parë për agro-përpunimin në katër nënsektorët e zgjedhur, përmes: 

 Bujqësi me kontratë dhe prodhimit në shkallë të gjerë: (i) futja e skemave të reja 
mbështetëse (nga AZHBR) për stimulimin e bujqësisë me kontratë, veçanërisht për BMA dhe 
prodhimin e domates të destinuar për industrinë e përpunimit; (ii) rritje të skemave qeveritare 
të sigurimit për prodhimin e kontraktuar në shkallë të gjerë të BMA-ve, pemëve frutore 
(sidomos agrumeve) dhe domateve të destinuara për industrinë e përpunimit; 

 Sektori i bimëve mjekësore: Zbatimi i incentivave (administrative/proceduriale, tarifa të 
favorshme të qirasë) për marrjen me qira të tokës publike (nga MBZHR dhe qeveria lokale) 
për kultivimin e bimëve mjekësore të destinuara për prodhimin e esencave (veçanërisht për 
produkte të tilla si dafina, elikrisium, dëllenja e e zeza, etj). Përveç kërkesës së lartë për eksporte 
të vajrave esenciale, kjo duhet të bëhet gjithashtu një shtysë për përdorimin e këtyre produkteve 
në sektorin farmaceutik shqiptar. 

 Domatet për industrinë e përpunimit. Zbatimi i skemave mbështetëse (nga AZHBR, d.m.th. 
një sasi të caktuar për hektar ose për ton të dorëzuar në fabrikë) duke stimuluar kultivimin e 
domateve në fushë të hapur të destinuara për industrinë e përpunimit, duke përdorur 
varietetet/kultivarët e duhur që janë të përshtatshëm për prodhimin e salcës. Ky gjithashtu 
shihet si një orientim më i mirë për fermerët për të diversifikuar prodhimin e fermave në fushë 
të hapur dhe për të rritur efikasitetin e përdorimit të tokës. 
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 Arroret: (a) Futja e skemave mbështetëse (nga AZHBR) për rehabilitimin e pyjeve ekzistuese 
të gështenjave si dhe në mbrojtjen e tyre kundër sëmundjeve të cilat nuk mund të bëhen vetëm 
nga fermerë individualë; (b) rritje të mbështetjes për mbjelljen e pemishteve të reja të 
gështenjave dhe arrave përmes: (i) zbatimit të incentivave (administrative/proceduriale, 
tarifave të favorshme të qirasë) për marrjen me qira të tokës publike (nga MBZHR dhe qeveria 
lokale) për kultivimin e gështenjave dhe arroreve; (ii) investimeve (skemave mbështetëse nga 
AZHBR) në mbjelljen e pemishteve intensive të gështenjave dhe arroreve me kultivarë të 
zgjedhur/të cilësisë së lartë, (iii) investimeve (skemave mbështetëse nga AZHBR) në rritjen e 
standartit të fidanishteve për të prodhuar materiale mbjellëse me cilësi të lartë për varietetet e 
kërkuara në tregun e eksportit, e cila është një domosdoshmëri absolute për prodhimet 
shqiptare që hyjnë në tregun e eksportit; (iv) skema mbështetëse të kredisë (d.m.th. skema e 
garancisë dhe normat preferenciale të interesit bankar) për investime në plantacionin e 
gështenjave dhe arroreve, të cilat do të hynin në prodhim rreth 4 vite pas mbjelljes. 

 Sektori i agrumeve. Të rriten skemat e granteve (nga AZHBR) dhe skemat e mbështetjes së 
kredisë (d.m.th. skemat e garancisë dhe normat preferenciale të interesit bankar) për investime 
në mbjelljen e pemishteve të reja, veçanërisht me agrume për të përmbushur kërkesën e 
konsumit kombëtar dhe nevojën e industrisë përpunuese. 
 

1.2. Informacioni i tregut 

3) Krijimi i një Njësie të Inteligjencës së Tregut (mundësisht brenda AIDA, AZHBR apo një 
institucioni tjetër, si p.sh. Universiteti Bujqësor) për të siguruar informacion të përditësuar mbi 
nevojat aktuale të tregut të brendshëm dhe të jashtëm për sa i përket produkteve në përdorim të 
freskët ose në industrinë e përpunimit.  

4) Në bashkëpunim me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, shoqatat e biznesit, shoqatën e eksportit, 
Universitetin Bujqësor, etj., të organizohen takime/trajnime praktike duke informuar fermerët mbi: 

 trendet në fushën e bujqësisë dhe të përpunimit për investime potencialeve sipas kërkesës 
së tregut për eksport; 

 cilat janë produktet që kërkohen nga tregu ndërkombëtar, për përdorim të freskët ose në 
industrinë e përpunimit duke synuar përditësimin në kohë të prodhimit aktual të të njëjtit 
lloj në një shkallë të gjerë.  
 

1.3. Cilësia dhe Konkurrenca 

5) Mbështetje për krijimin e një mjedisi mundësues për zhvillimin e eksporteve shqiptare në 
BE dhe në tregje të tjera me vlerë më të lartë, me masat e mëposhtme ndër-sektoriale:  
 

 Të mundësohet pranimi i certifikatës reciproke fitosanitare për eksportet e produkteve 
bujqësore në/nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, siç u arrit kohët e fundit me 
Maqedoninë e Veriut. Zbatimi në praktikë i bashkëpunimit rajonal, sinergji të reja për 
potenciale të reja të pashkelura për rajonin me qarkullim të lirë të mallrave, punëdhënësve dhe 
kapitaleve, dhe heqje të shumicës së barrierave jo-tarifore. Për këtë qëllim, kërkohet zbatimi në 
praktikë i angazhimeve dhe procedurave të rëna dakord nga vendet e CEFTA-përmes vendimit 
në shkurt 2020; 

 Përshpejtim të modernizimit dhe akreditimit të laboratorëve ekzistues dhe të rinj të testimit 
(analizat ISUV nuk janë të përshtatshme për eksport në shumë vende - veçanërisht në BE), 
mundësimi i këtyre për të lëshuar certifikatën e eksportit të njohur në tregjet e BE është 
gjithashtu një çështje me rëndësi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për zinxhirët e vlerave 
të perimeve, frutave dhe BMA, pasi ato përbëjnë eksporte të mëdha. 

 Mbështetja e politikave të integruara të promovimit që mundësojnë një kalendar të konsoliduar 
dhe transparent të panaireve ndërkombëtare, i cili potencialisht mund të sigurojë pjesëmarrje 
të denjë dhe qasje në kontrata dhe tregje të reja.  

 Investim në promovimin e produkteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, përmes organizimit 
të pjesëmarrjes sistematike dhe dinjitoze në panaire ndërkombëtare, fushata promovuese të 
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cilësisë së lartë si dhe rritjen e përfshirjes së ambasadave tona në “diplomacinë ekonomike” 
duke promovuar “Made in Albania” dhe lehtësimin e lidhjeve midis kompanive shqiptare dhe 
të huaja. 

 

6) Përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe standardeve në përputhje me praktikat më të 
mira 

 Sa i përket certifikimit organik, të mbështeten investimet drejt cilësisë së produktit dhe 
standardizimin përmes skemave mbështetëse për Global G.A.P., Organike, Certifikime Bio 
për perime, fruta dhe BMA, Fair Ëild për BMA; 

 Zbatimi i kontrollit mbi cilësinë dhe përdorimin e inputeve bujqësore (pesticide, herbicide dhe 
plehra) pasi ato ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë/standardet e produktit përfundimtar; 

 
7) Të eksplorohen mundësitë për të stimuluar investitorët në fabrika për prodhimin e 

paketimit të qelqit brenda vendit. 
 

8) Të merret parasysh prioritizimi i nënsektorëve më të rëndësishëm në industrinë e 
përpunimit duke u përqëndruar në minimizimin e defiçitit tregtar, me qëllim depërtimin 
në tregun ndërkombëtar. Diversifikimi i skemave mbështetëse të granteve dhe produkteve 
bankare gjithashtu, përsa i përket nënsektorëve të bujqësisë: 
 

 Përpunimi i frutave. Industria e përpunimit të lëngjeve kërkon investime në linja moderne 
(pasterizim të lëngjeve dhe paketim Tetra pack) për përpunimin e frutave. Kjo industri duhet 
të mundësojë prodhimin e koncentrateve të frutave për eksport. Kjo industri do të përfshijë 
gjithashtu përpunimin e frutave të pyjeve (boronica, manaferra, dëllenja e zezë, mjedra, etj.) 
aty ku kërkesa po rritet; 

 Përpunimi i domates. Industria e përpunimit të salcës kërkon shtim të investimeve në 
teknologjitë bashkëkohore të përpunimit për prodhimin e formave të ndryshme të salcave 
ashtu si kërkohen në tregun botëror. Ndërkohë, zhvillimi i këtij nën-sektori do të plotësojë 
kërkesën e tregut të brendshëm duke ulur ndjeshëm vëllimet e mëdha të importit; 

 Përpunimi i gështenjës. Proceset e përpunimit të gështenjës shihen si një domosdoshmëri 
në rritjen e vlerës së këtij produkti. Investimet në procesin e përpunimit të plotë të gështenjave, 
d.m.th tharja dhe zhveshja e plotë, si dhe përpunimi i miellit për industrinë e ëmbëlsirave, janë 
nevoja të menjëhershme në këtë sektor. 

 Përpunimi i BMA. Pavarësisht faktit që ky sektor ka patur arritje në këto vite, ekziston ende 
një mundësi për të rritur volumin e produkteve të përpunuara, d.m.th përpunimin e disa 
bimëve mjekësore të kërkuara nga industria farmaceutike, pra prodhimin e esencave. Kjo 
kërkon investime në distileri moderne për prodhimin e esencave. Prodhimi i esencave do të 
jetë një mundësi e mirë për zhvillimin e industrisë farmaceutike shqiptare. 

 
1.4. Menaxhimi i Biznesit, Operacionet dhe Arsimimi 

9) Zhvillimi i profileve të investimeve (shih shtojcat) dhe kartave teknologjike në agro-
përpunim në mënyrë që të lehtësohen vendimet dhe aktivitetet e investimeve. Studimi 
përmban shembuj të kartave teknologjike që korrespondojnë me katër produktet 
strategjike të identifikuara të cilat mund të përdoren si pikë referimi për investime të 
mundshme në sektor. 
 

10) Të investohet në zvogëlimin e mospërputhjes së aftësive - përmes arsimimit profesional 
bujqësor, trajnimit profesional dhe programeve të të mësuarit gjatë gjithë jetës për të 
formuar punonjës të aftë në agrobiznes dhe personel profesional. Kjo mund të jetë pjesë e 
një qasjeje të integruar të përshtatur për sektorin, mbështetur nga qeveria në drejtim të prodhimit 
vendas, i cili më pas mund të gjenerojë më shumë fokus nga universitetet në përgatitjen e 
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përmirësimit të planeve mësimore standarde për agro-përpunimin dhe futjen e sistemit dypalësh 
(arsimim profesional dhe praktikë profesionale në një kompani) si një mjet për të përgatitur 
specialistë të vazhdueshëm për të gjithë sektorin. 
 

1.5. Çështje Institucionale dhe Ligjore 

Pavarësisht se përmirësimet në legjislacion kanë qenë thelbësore, kërkohen përmirësime 
të mëtejshme për plotësimin e kuadrit ligjor për produktet organike dhe emërtimet e 
mbrojtura të origjinës, treguesit gjeografikë dhe specialitetet tradicionale të garantuara, si 
dhe për vreshtat dhe verën, dhe për të siguruar kapacitetin institucional dhe administrativ 
për zbatimin e tij. Më konkretisht, etapat e mëposhtme pritet të arrihen në muajt e 
ardhshëm të cilat do të sigurojnë më shumë mbështetje për produktet vendase: 
 

11) Ndryshimi dhe harmonizimi i ligjit nr. 106/2016 “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve 

biologjike dhe kontrollin e tyre”me dispozitat e Rregullores së BE 2018/848 “Për prodhimin organik” 
e cila pritet të hyjë në fuqi nga 1 Janar 2021. 
 

12) Miratimi i projektligjit “Për vreshtat dhe verën” i cili ka qenë objekt i njoftimit dhe konsultimit publik 
që prej qershor të vitit 2020. 

 

13) Rritje e kapaciteteve të AKU në verifikimin e përputhshmërisë dhe kontrollin e produkteve me 
Emërtim Origjine, Tregues Gjeografik dhe Specialitet Tradicional te Garantuar. 
 

14) Harmonizimi i të dhënave për Agropërpunimin mes të gjithë institucioneve raportuese, MBZHR, 
INSTAT, DPD, QKB; BSH, Bankat e nivelit dytësor etj për analiza më të mira sektoriale dhe 
orientim të politikave. 

 

1.6. Aksesi në Financim 

15) Përdorimi i skemave të garancisë së kredisë është rritur gjatë viteve, por është ende i ulët 
për shkak të faktit se ato nuk janë tërheqëse për sa i përket kostove edhe pse ato ofrojnë 
lehtësinë e ndarjes së rrezikut me bankat dhe ulin mbulimin e kolateralit në një nivel të 
caktuar. Një thjeshtim i procedurave dhe ulja e kostove administrative të këtyre skemave, mund 
t’i bëjë ato më tërheqëse dhe do të lehtësonte qasjen në financim për një numër më të madh 
biznesesh. 
 

16) Krijimi i skemave të mbulimit të Sigurimeve për produktet e biznesit bujqësor duke 
prezantuar shtetin si ndërmjetës. Nga rajoni për shembull5, qeveria e Maqedonisë sot paguan 
60% të primit të sigurimit dhe 40% paguhet nga fermeri. Për të ngritur Sektorin e Sigurimeve, 
Ministria e Bujqësisë sugjerohet të ketë një bazë informacioni mbi të dhënat, rreziqet për secilin 
nën-sektor bujqësor, tabelë me të dhëna për kohën, reshjet e shiut, luhatjet e temperaturës, psh 
nëpërmjet bashkëpunimit me stacionet e sinjalizimit dhe investimeve që menaxhojnë riskun në 
bujqësi. 

                                                      

5 Agjencia e Supervizimit të Sigurimeve (2015) “Agriculture Insurance In Macedonia” 


