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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË MBLEDHJES 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA XXII 

“Prodhimi Vendas dhe Stimulimi i Investimeve në Agro-përpunim” 

Tiranë, 10 nëntor 2020, 15:00 – 17:00 

 

Mbledhja u mbajt në formën e një video-konference dhe u drejtua nga Ministrja e Financave dhe 
Ekonomisë, znj. Anila Denaj (Kryetare e KI). Në mbledhje morën pjesë të shtatëmbëdhjetë 
anëtarët e KI (pjesëmarrje e plotë) dhe rreth 30 vëzhgues – përfaqësues të shoqatave të biznesit 
vendas dhe të huaj dhe institucioneve shtetërore në Shqipëri. 

 

1. Hapja e Mbledhjes nga Ministrja Anila Denaj, Kryetare e KI 

Në hapje të Mbledhjes së Këshillit të Investimeve, Ministrja Anila Denaj falenderoi pjesëmarrësit 
dhe i ftoi të gjithë për t’u përfshirë në debat. Në lidhje me temën e mbledhjes, Ministrja Denaj filloi 
me një panoramë të shkurtër të situatës së sektorit. Kriza e koronavirusit ka zbuluar brishtësinë e 
zinxhirit modern të furnizimit. Të dhënat e fundit tregojnë ndikimin shkatërrues ekonomik në 
tregtinë globale. Diversifikimi i burimeve të furnizimit dhe dixhitalizimi do të jenë çelësi për 
ndërtimin e zinxhirëve të furnizimit më të fortë, më të mençur dhe për të siguruar një rikuperim 
të qëndrueshëm për vendin. Ky moment, mund të përdoret edhe si një shans për të 
transformuar/ridimensionuar bujqësinë dhe maksimizuar agro-përpunimin në vend. Nevoja 
urgjente është për të hartuar një zinxhir furnizimi më të mençur, më të fortë—për t’i rezistuar jo 
vetëm pandemisë por edhe asaj që do të vijojë më pas. Në fokus të rritjes së pritshmërisë për sektorin 
është rritja e konkurrueshmërisë, rritja e cilësisë dhe efektivitetit—disa nga elementët kyç për t’u diskutuar në këtë 
mbledhje. Qeveria ka parashikuar një rritje ambicioze ekonomike me 5.5% për 2021, për të 
konverguar me mbi 4% në vitet vijuese. Gjatë 2020 janë adresuar disa elementë të rëndësishëm, 
ku elementi bazë ka qenë lehtësia e barrës fiskale për biznesin e vogël dhe të mesëm. Në zbatim të 
buxhetit afat-mesëm, duke filluar nga vitit 2021, do të realizohet reduktimi i barrës fiskale për 
naftën për fermerët, ku pjesa e akcizës/taksës së qarkullimit dhe karbonit është e përjashtuar dhe 
e kompensuar me produkt për të gjithë fermerët (një barrë fiskale e rëndësishme). Vendimmarrjet 
për investime varen në një masë të konsiderueshme nga faktorë të gravitetit, sic janë madhësia e 
tregut, afërsia me vendin e burimit si dhe politikat tregtare, çmimet dhe tregjet, kostot e tregtisë, 
kostot e aftësisë së punës dhe grumbullimi. Si mund t’i adresojmë këto sfida në kontekstin shqiptar? Gjatë 
2019, sektori i bujqësisë ka patur një rritje të eksporteve me 11.8%, ndërsa gjatë 5-vjeçarit të fundit 
ka rritur vlerën e shtuar me gati 8.7% në raport me produkte të ndërlidhura me tregjet 
ndërkombëtare, kryesisht frutat dhe perimet. Vlera e përgjithshme e sektorit të agro-përpunimit 
është rritur në 5 vite me 8.4% kumulative duke arritur në 70 milionë lek në 2019. Sektori ka dhënë 
gjithashtu kontribut pozitiv në eksportet e vendit gjatë periudhës janar-qershor (përtej situatës 
shkaktuar nga tërmeti dhe pandemia). E ardhmja dixhitale e sektorit do të rrisë automatizimin dhe 
kërkesën për përmirësimin e fuqisë punëtore, investime në teknologji, por mbi të gjitha do të rrisë 
presionin për të kapërcyer një nga problemet kryesore të sektorit: fragmentizimin. 
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2. Prezantim i Sekretariatit të Këshillit të Investimeve mbi Gjetjet dhe Rekomandimet 

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, filloi prezantimin me një përshkrim të shkurtër të procesit të 
hartimit të analizës teknike realizuar në kuadër të kësaj mbledhjeje. Përveç hulumtimit të raporteve, 
analiza përfshin gjetjet e një pyetësori kryer posaçërisht me 42 kompani agro-përpunuese; të dhëna 
në lidhje me aksesin në financim për sektorin të ofruara nga 8 banka të nivelit të dytë; si edhe 4 
profile investimesh dhe karta teknologjike për t’u përdorur si referencë për tërheqjen e investimeve. 
Ky studim pason punën tashmë të iniciuar në grupin e punës midis MFE dhe MBZHR—ngritur 
për të vlerësuar potencialin për investime në sektorin e agro-përpunimit, veçanërisht nën 
këndvështrimin e biznesit. Studimi vjen me 16 rekomandime në total, duke prekur 6 aspekte: i) 
Bashkëpunimi & integrimi i zinxhirit të vlerës dhe furnizimi me lëndë të parë; ii) Informacioni mbi tregun; iii) 
Cilësia dhe konkurrenca; iv) Menaxhimi i biznesit, operacionet dhe arsimimi; v) Çështje Institucionale dhe Ligjore, 
vi) Aksesi në Financim. Në përfundim të fjalës, znj. Leka falenderoi të gjithë aktorët (shoqatat e 
biznesit, Bankën e Shqipërisë, bankat e nivelit të dytë, etj.) që kontribuan me komente dhe 
sugjerime. 

  

3. Përmbledhje e Komenteve Kryesore të Mbledhjes 

Z. Nikolin Jaka, DHTI TR, duke falenderuar për punën dhe gjetjet, u shpreh se tek rekomandimet 
e propozuara duhet të shtohet edhe mbështetja shtetërore me politika financuese.  
 
(1) Është shumë e rëndësishme që të bëhet e qartë se cili sektori ka avantazhe krahasuese duke parë edhe potencialin 

e Shqipërisë, në mënyrë që investitorëve t’i prezantohen sektorët e vërtetë me performancë/potencial dhe kthime 
të kënaqshme investimi për sipërmarrësit. Ende nuk dihet pesha reale e sektorëve agro-përpunimit 
dhe për këtë arsye nuk dihen as avantazhet krahasuese të secilit sektor të agropërpunimit në 
Shqipëri. Sektori i BMA-ve performon mirë dhe nevojitet një analizë se cilat janë potencialet 
reale në vendin tonë për lëndë të parë, cili është kapitali human në dispozicion, sa i kualifikuar 
është ai si edhe avantazhet krahasuese rajonale që ne kemi në këtë drejtim. Po ashtu edhe për 
sektorin e fruta-perimeve duhen analiza të kosto/përfitimeve. Nevojitet një skanim i saktë se 
cilat janë politikat mbështetëse, aksesi në financim, kualifikimi i kapitali human dhe strukturimi 
i fermave (të grupuara, të fragmentuara etj).  

(2) Sektori i përpunimit të qumështit dhe nënprodukteve të tij ka qarkullimin më të madh tregtar se të gjitha 
industritë e tjera (sipas mendimit të tij, sektori në mënyrë direkte ka angazhuar rreth 350 mijë 
fermerë dhe në mënyrë indirekte rreth 450 mijë fermerë). Në anën tjetër ështe e vetmja industri që 
edhe pse nuk ka asnjë skemë mbështetëse krahasuar me vendet e rajonit, është e penalizuar edhe në 
produktin “Made in Albania” në eksporte. Produktet shqiptare edhe pse janë të certifikuara 
nga laboratorë të certifikimit, vendet e rajonit (si Maqedonia) nuk i pranojnë. Problemi është 
adresuar edhe tek MFE edhe tek MBZHR por asnje procedurë nuk është nisur nga këto 
ministri.  

(3) Shqipëria duhet të ketë subvencionet/skemat mbështetëse që ka rajoni, pra skema ku Shqipëria është e 
krahasueshme me vendet e rajonit.  

(4) Biznesi ka probleme në lidhje me eksportet e produkteve shtazore dhe nuk është bërë asgjë për të patur një 
shkëmbim normal të mallrave të paktën me vendet e rajonit. Në lidhje me certifikatat fitosanitare, 
problemi është mosnjohja e tyre nga autoritetet ushqimore të vendeve të rajonit duke theksuar 
që Shqipëria nuk plotëson tre kushtet: matrikulimin, analizimin e përmbajtjes së ngarkesës 
mikrobike dhe qelizave somatike.  
 

Dhoma e Tregtisë Tiranë shprehu angazhimin për të dërguar propozimet për të gjithë sektorët në 
agro-përpunim. 
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Ministrja Anila Dena, MFE, u shpreh se vitin e kaluar janë marrë disa masa shumë të forta për të 
lehtësuar fermerin—si p.sh. zerimi i TVSH-së për inputet bujqësore dhe njëkohësisht më herët 
edhe për pajisje bujqësore, subvencionimi i naftës në 67 lek/litër për çdo fermer me NIPT. Fermeri 
duke pasur më pak barrë fiskale mund të sigurojë uljen e kostos së lëndës së parë, të nxisë rritjen 
e përdorimit të tokës bujqësore (pasi toka bujqësore nuk është e përdorur në maksimumin e saj 
për shumë arsye). Përpara se të kërkojmë skema të reja të shohim pse ato skema qe kemi aktualisht 
nuk kanë funksionuar, pasi vendi ka aktualisht skema të lehtësimit fiskal—skema garancie që prej 
2016. Problemet me pronësinë mbi tokën nuk kanë pse të ndikojnë në mosbërjen e fermerëve 
bashkë. Nuk duhet të gjejmë gjithmonë strehën tek lehtësirat fiskale. 
 
Zv/Ministrja Ermira Gjeci, MBZHR, u shpreh ndër të tjera se: 
 
(1) Pronësia mbi tokën bujqësore ka qënë një nga prioritetet e qeverisë shqiptare dhe ligji i 

proceseve tranzitore (ligji 20/20) trajton të gjitha problematikat e pronës bujqësore që do 
të thotë pajisjen me dokument pronësie i fermerëve. Bashkimi i tokës bujqësore është një 
formë e krijimit të organizimeve të fermerëve, por një mundësi e dytë është edhe bashkimi 
i kultivarëve, pra i produkteve që kërkojnë tregun. 

(2) Në lidhje me blegtorinë: 
a) Pretendimi i z. Jaka në lidhje me Maqedonine e Veriut është i drejtë, por së fundmi 

është nënshkruar marrëveshja mes ministrave të bujqësisë të të dy vendeve për 
firmosjen e certifikave fitosanitare. Pjesa me certifikatat fitosanitare konsiderohet e zgjidhur, 
dhe ndryshimet më të fundit që janë ndërmarrë si p.sh. edhe subvencionimi i naftës do 
të kenë impakt direkt në uljen e kostove duke ndikuar në bashkimin e fermerëve. 

b) Një kanal tregu është hapur me Amerikën, ndërkohë që po vazhdojnë përpjekjet për 
hapjen e kanaleve të tregtisë me vendet aziatike dhe arabe, por sfidë mbetet BE. 
Shqipëria ende nuk lejohet të eksportojë në vendet e BE produkte me origjinë shtazore. Së fundmi 
me reformën në veterinari, u ngrit Agjencia Shtetërore e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së 
Bimëve, një nga kriteret e BE-së për hapjen e negociatave—gjë që pritet të adresojë 
hapjen e eksporteve me vendet e BE.  

 
Znj. Ines Muçostepa, UCCIAL, ngriti çështjen nëse ka ardhur momenti që të flitet për një paketë 
ligjore të mirëfilltë të fokusuar për produktet “Made in Albania”. A ka ardhur koha për krijimin 
ndoshta të një agjencie në promovimin apo shqyrtimin e skemave që do të lehtësonin eksportet e 
produkteve “Made in Albania” apo edhe çdo politike tjetër të nevojshme në këtë drejtim. Ndryshe 
nga AIDA e cila të vazhdojë të mbetet një agjenci e fokusuar në përthithjen e investimeve të reja, 
struktura e re e propozuar të merret vetëm me produktet “Made in Albania” dhe promovimin e 
eksporteve, me nje legjislacion mbështetës, me një plan zhvillimi ekonomik 10-vjeçar—të 
strukturuar në bashkëpunim me biznesin.  

Z. Ardian Lekaj, Dhoma e Biznesit të Diasporës, sugjeroi ndarjen e problematikave në 2 grupe. 

1. Importet: 

Politikat frenuese të importeve nga jashtë me karakter sezonal do të ishin një mbështetje 
për prodhimin vendas. 

2. Eksportet: 
a) Informimi i fermerëve përsa i përket programeve të mbështetjes financiare ekzistuese, 

informim i cili aktualisht mungon, për shkak të një komunikimi shumë të dobët. 
b) Trajnimi i fermerëve për prodhimin e produkteve në standardet evropiane. Nga 

eksperienca jonë produktet shqiptare të promovuara nuk e kanë arritur standardin 
ndërkombëtar. 
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c) Trajnimi i tyre për përdorimin e makinerive dhe pajisjeve të cilat rritin cilësinë dhe ulin 
kostot. 

d) Kërkohet certifikimi i produkteve shqiptare për tregun e huaj. 

Si mund të realizohen këto më sipër: Vetëm pasi të jetë bërë një analizë e qartë e produkteve të 
shportës që përdorin njerëzit. Vetëm mbi këtë bazë mund të bëhen politika për mbështetjen e 
eksportit apo importit. 

Z. Agim Rrapaj, KASH, u shpreh se vërehet një afrim në qëndrime që kanë anëtarët e shoqatave 
mbi problematikat kryesore. Materiali i paraqitur është shumë afër realitetit dhe sikur vetëm një 
pjesë e rekomandimeve të zbatoheshin, kjo do të sillte një ndryshim të jashtëzakonshëm. Agro-
përpunimi është hallka më e dobët në zinxhirin e prodhimit, veçanërisht për fruta-perimet. 

(1) Nevojitet ulja e kostove të prodhimit—të rishikohet kostoja e energjisë elektrike që ka peshën 
kryesore. 

(2) Shkollat profesionale: Gjendja e tyre aktuale sa i takon agro-përpunimit nuk është në nivele të 
kënaqshme. Ka iniciativa të mira sa i takon mbështetjes dhe projekteve nga Agjencia për 
Punësimin, por ka edhe zona si Lushnja që ka iniciativa private për kualifikimin e 
punonjësve, por që nuk janë përfshirë në projekt. 

(3) Bashkëpunimi i fermerëve dhe koordinimit të hallkave të zinxhirit të prodhimit. Përveç ligjeve që 
përmenden në këtë material, duhet të miratohet edhe ligji për shoqëritë e bashkëpunimit 
bujqësor. Ligji aktual në fuqi që prej 2012 duhet shfuqizuar ose ndryshuar sepse siç është 
nuk i shërben më qëllimit për të cilin është miratuar. 

(4) Cështjet e cluster-it. Është një nga rezervat më të mëdha sepse baza e fermerëve dëshiron të 
bashkëpunojë për të arritur rezultate. Ne kemi 227 qendra grumbullimi që bashkëpunojnë 
më 44 mijë fermerë. 

(5) Teknologjia: Kemi ecur përpara tek përpunimi i qumështit por edhe pse kthimi i investimit 
ka qenë i vogël, sërish janë bërë investime për rritjen e standardit dhe cilësisë. Nëse 
burokracia do të na penalizojë sikurse deri më sot, si p.sh. për çështjen e certifikatave, 
atëherë sektori do të jetë përpara vështirësive shumë të mëdhaja. 

Nënvizoi qëndrimin pozitiv të ministrive kundrejt problematikave të paraqitura dhe siguroi se 
skema e mbështetjes së fermerëve me naftë, do të sjellë më shumë të ardhura nga rritja e prodhimit 
dhe agro-përpunimit në raport me të ardhurat që mblidheshin nga taksat të cilave ju nënshtrohej 
nafta. 

Z. Ejup Ahmeti, Doni Fruit, u shpreh se rajoni po bën më shumë për sektorin sesa Shqipëria për 
momentin. Aktualisht, në vend ka mungesë të prodhimit për eksport në cilësinë e kërkuar për 
vendet e BE. Pikat kryesore: 

(1) Nevojitet një harmonizim më i madh i ligjeve në fushën e bujqësisë; 
(2) Rritja e prodhimit kërkon rritje të buxheteve për mbështetje financiare; 
(3) Nevojitet një edukim i mirëfilltë i fermerëve për serat-prodhimin (aktualisht mungon); 
(4) Karta teknologjike e fermerit mungon dhe nuk ka një ditar të mirëfilltë të prodhimit. Ka 

shumë produkte që dërgohen në Greqi apo Itali të cilat nuk janë të një cilësie të mirë dhe 
po humbin imazhin e produkteve “Made in Albania”; 

(5) Informaliteti në tregun e brendshëm është shumë i madh duke penguar stimulimin e 
grumbulluesve për të bërë tregti të brendshme si p.sh. në fruta perime. Ky informalitet vjen 
si rezultat i ndryshimit të TVSH-së së kompesueshme të fermerit në vitin 2019. Ka tjetër 
normë në blerje dhe tjetër normë në shitje (preket çështja e fiskalizimit).  

(6) Mungon një bankë zhvillimore si në vendet e rajonit. Subvencione/grantet duhet të jenë 
me limite më të larta. 
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Z. Mateo Colangeli, BERZH, theksoi se agro-përpunimi është një sektor kyç për Shqipërinë, i cili 
mund të japë një rritje kaq të nevojshme për ekonominë dhe punësim të qëndrueshëm, madje edhe 
gjatë kësaj kohe të vështirë që po kalojmë. Dy çështje të rëndësishme për të cilat nevojitet një fokus 
i veçantë: 

(1) Besimi në cilësinë e produkteve shqiptare dhe testimi përkatës. Depërtimi i lartë i importit kur bëhet 
fjalë për ushqimin në Shqipëri tregon qartë se kjo është një çështje serioze jo vetëm për 
eksportet por edhe për tregun e brendshëm. Ekziston dukshëm një potencial për 
agrobiznesin e qëndrueshëm dhe organik në Shqipëri, veçanërisht në zinxhirët e vlerës që 
janë në fokus në këtë mbledhje. Në vitet e ardhshme nuk do të mungojnë mundësitë për 
tregun rajonal dhe atë evropian. Gjithashtu nuk do të mungojë mbështetja nga partnerët 
ndërkombëtarë (p.sh. në kuadër të marrëveshjes së gjelbër të BE-së për Ballkanin 
Perëndimor e cila duhet të kanalizojë burimet drejt prodhimit të qëndrueshëm të ushqimit 
në rajon). Por biznesi duhet të jetë i gatshëm të investojë në cilësi dhe autoritetet të zbatojnë 
rregullat. Roli i BERZH-it këtu është kryesisht përmes programit të tij të Këshillimit për 
Biznesin e Vogël, i cili vë në dispozicion mbështetjen e këshillimit për sipërmarrësit vendas 
me një fokus të fortë në forcimin e cilësisë dhe konkurrencës së produkteve të tyre. 

(2) Aksesi në financim. BERZH është i përkushtuar të nxisë përdorimin më të madh të 
Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF), i cili duhet të luajë një rol të 
rëndësishëm, veçanërisht gjatë periudhës së para-financimit nga IPARD. Dy hapa praktikë 
të dobishëm: 
a) Rregullimi brenda mundësive i proceseve të disbursimit të grantit IPARD për të lehtësuar marrjen e 

sigurisë nga bankat për investimet me fonde të përbashkëta - identifikuar si çështje edhe në 
notën teknike. 

b) Komunikimi dhe promovimi më efikas i programit të AASF. Duke parë gjetjet e pyetësorit të 
Sekretariatit, mesa duket nevojitet një përmirësim në lidhje me nivelin e vizibilitetit të 
këtij programi. Nevojiten përpjekje të reja drejtuar nga bankat pjesëmarrëse dhe me 
mbështetjen e konsulencës të vendosur në dispozicion të tyre nga BERZH. Ekziston 
një korrelacion i ngushtë midis aksesit në financim dhe informalitetit. Kompanitë duhet t’i 
paraqesin bankave pasqyra financiare duke treguar madhësinë dhe fitimin e tyre të 
vërtetë—kusht thelbësor për qasjen në financim. Përsa i përket transparencës 
financiare dhe standardeteve të cilësisë të gjithë duhet të luajnë sipas rregullave për të 
ndërtuar besimin në industri—mënyra kryesore për të forcuar markën ‘Made in 
Albania’ dhe për të rritur aksesin në tregjet ndërkombëtare. 

Z. Spiro Brumbulli, Shoqata e Bankave, theksoi se aksesi në financim nuk është problem jo vetëm në 
Shqipëri por edhe në BE. Në Shqipëri, ky problem është edhe më i theksuar pasi 50% e popullsisë 
është rurale, ndërsa më pak se 40% e popullsisë nuk ka llogari në bankë dhe një pjesë e madhe e 
atyre që kanë karta debiti nuk e dinë që me këto karta mund të bëhen edhe pagesa. 

Duhet kuptuar se bankat janë të huaja dhe bëjnë aktivitet tregtar me standardet e vendeve nga 
vijnë, ndërkohë që bëjnë edhe politika sociale në kuadër të përgjegjshmërisë sociale të tyre, por 
nuk janë ato problemi sepse është krijuar ideja sikur po sulmohet sektori bankar. 

Në vijim, z. Brumbulli shprehu mos dakordësim në lidhje me shifrat e paraqitura: 

a) Nga pikëpamja e shpërndarjes gjeografike nuk ka rënie shpërndarja e bankave, por ka 
konsolidim të bankave nga 16 në 12. 

b) Trendi i kreditimit nuk ka rënie nëse shtohet këtu edhe shuma e kredive të bëra writte-off 
nga 2015 deri në 2019 me rreth 60 mld lekë. Kësaj shume po t’i shtohet portofoli i papaguar 
i kredive luhatet në 620 mld lekë. 

c) Numri 42 i kompanive në anketë nuk është përfaqësues për konkluzione të qarta. 
Ndërkohë që nëse i referohemi 2 treguesve: “shpejtësisë së aprovimit” dhe “kolateralit” që 
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kanë marrë përgjigje negative, janë reale dhe në thelb të lidhura me njëra-tjetrën. Ne e dimë 
këtë por ky është realiteti. Ndërkohë numri i aplikimeve për kredi të refuzuara ka qenë 
vetëm 11%, ndërkohë që në BE/Francë kjo shifër është 30%. Sipas tij, bankat sulmohen 
sikur nuk e kryejnë funksionin e kreditimit, ndërkohë që janë shumë të interesuara sepse 
duke qenë likuide kanë interes për dhënie kredish. 

Ne jemi të hapur për të legalizuar dhe standardizuar një instrument financiar për garancinë për 
NVM të cilat nuk kanë akses në financim për shkak të mungesës së kolateralit apo mosplotësimit 
të kushteve të kredisë. Ne e mbështetëm iniciativën e propozuar nga MFE dhe jemi gati të 
bashkëpunojmë dhe ta realizojmë këtë projekt.  

Znj. Diana Leka, Sekretariati i KI, theksoi se diskutimi në KI bëhet pikërisht me qëllimin që çdo 
aktor apo palë të paraqesë qëndrimet e veta. Të dhënat e paraqitura në analizë i referohen të 
dhënave të publikuara nga QKB, BSH, INSTAT, si dhe komenteve të biznesit, ndërkohë që 
dokumenti jep vetëm sugjerime për diskutim, pa asnjë paramendim.  

Ministrja Anila Denaj, MFE, u shpreh se aktualisht fokusi duhet të jetë në tre shtylla kryesore:  

(1) Bashkimi i fermerëve, ku vlerësoi ndërhyrjen e z. Rrapaj për ndërhyrjet ligjore që duhen bërë 
në këtë drejtim; 

(2) Të rritet efektiviteti i garancive nëse ka mundësi që të bëhet me shumë nga bankat në drejtim të kolateralit, 
nëse duhet marrë 100% përsipër nga shteti; 

(3) Informaliteti i bizneseve që është ngërçi kryesor duke mos iu përgjigjur kërkesave të bankave mbi 
pasqyrimin real të situatave financiare—biznesi duhet të ndërgjegjësohet se nuk mund t’i kërkojë 
pafund qeverisë dhe bankave. Jemi përpara hapjes së fondeve të reja IPARD dhe 
shpresojmë që ndërthurja e gjithe instrumentave të jetë e duhura. Ngelemi në dispozicion 
për të hartuar një plan pune në këtë drejtim. 

Znj. Ledia Muco, Delegacioni i BE-së, përgëzoi SKI për analizën dhe përcolli si mesazh në nivel të 
përgjithshëm: 

(1) Rritjen e konkurrueshmërisë edhe në kuadër të programit ekonomik të reformave ERP—ku reformat 
mbi nxitjen e biznesit dhe krijimin e një klime të favorshme do jenë çështje që do 
diskutohen nën këtë dokument pasi mund të ketë fusha që do të ridiskutohen e do të 
paraqiten sa më mire; 

(2) Nevojitet më tepër vëmendje mbi certifikatat që do rrisnin konkurrueshmërinë e produkteve në tregjet e 
jashtme; 

(3) Çështja e pronës është akoma një nga ato që konsiderohet problematike nga investitorët; 
(4) E rëndësishme që të krijohet mundësia që të përthithen sa më shumë skemat e fondet në dispozicion të 

bizneseve; 
(5) Bashkimet e fermerëve. Duhet bërë një përzgjedhje e produkteve me më shumë potencial në 

terma të burimeve që ndihmojnë prodhimin e zhvillimin e këtyre sektorëve. 

Znj. Frida Krifca, AZHBR, në referencë të informacionit të dhënë për pjesën e AZHBR, shpreh 
angazhimin për të ofruar info të përditësuar. Nga 600 aplikime në total në programin IPARD, 
rreth 175 aplikime kanë qënë për sektorin e agro-përpunimit ku përmes programit IPARD 
mbulohet 50% dhe pjesa tjetër mbulohet nga vetë biznesi. Duke përfshirë të gjithë investimet në 
këtë sektor, për 23 muaj punë janë lidhur rreth 229 kontrata me një vlerë investimi prej 67 Mil 
Euro për investime sipas standarteve evropiane. Në agro-përpunim janë dhënë 48 Mil euro 
investime prej të cilave 21.4 janë grante të cilat monitorohen shumë shpesh në terren për ecurinë. 
Pavarësisht situatës shkaktuar nga Covid-19, investitorët po përgjigjen mjaft mirë dhe brenda vitit 
pritjet një përthithje e lartë e fondeve. AZHBR-ja po bashkërendon punën me sektorin bankar në 
mënyrë që financimi i agro-përpunuesve të vijë sa më shpejt pasi pa këto financime nuk do arrihet 
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të bëhet edhe përthithja e fondeve. Një propozim që i është drejtuar edhe ministres Denaj është 
që bankat të mund të marrin si kolateral edhe kontratën e investitorit me AZHBR. 

 

Mbyllja e mbledhjes 

Për shkak të një angazhimi tjetër paralel, Ministrja Denaj largohet nga mbledhja 15 minuta përpara 
përfundimit. Znj. Leka mbylli mbledhjen duke kërkuar ndjesë që për efekt kohor fjala nuk iu dha 
të gjithë anëtarëve 1  dhe u zotua që drafti përfundimtar do t’i dërgohet pjesëmarrësve me 
përditësimet e kërkuara nga anëtarët. 

                                                           
1 Në shtojcë jepet një koment shtesë mbërritur me shkrim pranë Sekretarit. 
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Lista e pjesëmarrjes 

 

Përfaqësues të qeverisë 

1. Znj. Anila Denaj, Kryetare e Këshillit të Investimeve/Ministre e Financave dhe 
Ekonomisë 

2. Z. Aleko Proko, Shef Kabineti, deleguar nga z. Eduard Shalsi, Ministër Shteti për 
Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zëvendës Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 
4. Znj. Mileva Meksi, Drejtore e Drejtorisë së Investimeve, deleguar nga z. Sokol Nano, 

Drejtor Ekzekutiv, AIDA 
5. Z. Arian Leco, Drejtor i Departamentit të Sipërmarrjes, deleguar nga znj. Majlinda Vogli, 

Drejtor Ekzekutiv, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës 
 

Përfaqësues të biznesit 

1. Z. Nikolin Jaka, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë 
2. Z. Përparim Kalo, Anëtar Bordi, FIAA, deleguar nga Dr. Constantin Von Alvensleben, 

President, FIAA 
3. Znj. Ines Muçostepa, Kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë (UCCIAL) 
4. Znj. Gerta Bilali, CEO i Confindustria Albania, deleguar nga Presidenti i 

Confindustria Albania, z. Sergio Fontana 
5. Z. Enio Jaço, Presidenti i AmCham  
6. Z. Bledar Mankollari, CEO i DIHA, deleguar nga znj. Stephanie Sieg, Presidente e 

Dhomës Gjermane të Tregtisë (DIHA) 
7. Z. Ardian Lekaj, Përfaqësues Ligjor, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës 
8. Z. Ejup Ahmeti, Administrator, Doni Fruits Albania (ad-hoc) 
9. Z. Emiland Skara, Administrator, MEIA shpk (ad-hoc) 

 

Partnerë ndërkombëtarë  

1. Z. Matteo Colangeli, Drejtor i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 
2. Znj. Ledia Muço, Këshilltare për Cështjet Ekonomike dhe Tregtare, Delegacioni i BE-së, 

deleguar nga z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit, Delegacioni i BE-së 
3. Z. Keler Gjika, Specialist i Sektorit Financiar, deleguar nga znj. Maryam Selim, Country 

Manager, Banka Botërore në Tiranë 
 

Të ftuar të veçantë: 
1. Znj. Ermira Gjeçi, Zv/Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
2. Znj. Frida Krifca, Drejtore e Pergjithshme, AZHBR 
3. Z. Spiro Brumbulli, Sekretar i Pergjithshem, Shoqata Shqiptare e Bankave 
4. Z. Agim Rrapaj, Kryetar, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH) 
5. Znj. Edlira Muedini, Menaxhere Projekti, RisiAlbania 

 

Nuk mori pjesë: 

1. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Shqipëri 
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SHTOJCË 

 

Koment i mbërritur me shkrim nga një anëtar i KI: 

 

Z. Bledar Mankollari, DIHA, parashtroi sugjerimet e mëposhtme: 

(1) Kushtet e financimit të sektorit nuk janë perfekte por ndoshta të mjaftueshme për 
momentin (Bankat, AZHBR, AIDA, etj.). Mesa duket ekziston një mungesë informacioni tek 
fermeri për mundësitë që ekzitojnë sot në treg. Bashkitë mund të luanin një rol të madh në këtë 
drejtim, duke marrë ndoshta fonde nga AZHBR vetëm për procesin e informimit dhe të 
kontrolloheshin nga një strukturë qendrore si p.sh. AIDA në lidhje me efikasitetin e këtyre 
fondeve. Ndoshta mund të vendosej një strukturë e posaçme, por kjo do të kërkonte kohë 
edhe për shkak të kuadrit ligjor. 

(2) Problemi i kostove dhe volumit të prodhimit nga fermeri si pasojë e ekonomisë së shkallës (toka e 
fragmentuar).  Sigurisht që subvencionet në makineri-pajisje, farëra dhe pesticide si dhe se 
fundmi në karburant, do të influencojnë pozitivisht, por nuk do të sjellin zgjidhjen 
përfundimtare për të rritur eksportet bujqësore në nivel të kënaqshëm. Problemi i 
ekonomisë së shkallës do të vazhdojë të mbetet. Ligji për kooperativat në fakt duhet ta 
zgjidhte disi këtë problematikë, por mungesa e besueshmërisë dhe hyrja në marrëdhënie 
kontraktuake me fqinjin në mungesë të gjykatave i step fermerët të futen ne ortakëri. Nëse 
kemi disa shembuj sot, ato nuk janë në fakt kooperativa të mirëfillta në frymë të ligjit të 
vitit 2012. Ato janë më shumë një marrëdhënie grumbullues dhe fermer. Dhe kjo 
marrëdhënie funksion sipas rregullave të tregut të lirë ndoshta me disa kontrata paraprake 
për prodhimin e produkteve specifike, por që në fund çmimin dhe rregullat i përcakton 
grumbulluesi, pasi oferta është më e madhe se kërkesa ose ofertuesi (fermeri) nuk e njeh 
kërkesën e vërtetë—kjo është domain e grubulluesit. 

Informacioni mbi tregun, gjetja e klientit është shumë më rëndësishme se të gjithë faktorët e 
sipërpërmendur, sigurisht duke plotësuar standardin që kërkon blerësi. 

 Një zgjidhje e mundshme do të ishte ngritja e një burse bujqësore, kjo do të sillte 
një transparencë të madhe dhe do të përfshinte një numër të madh fermerësh. Kështu 
do të rritej dhe konkurrueshmëria. Në anën tjetër nuk do të hidheshin më produkte në 
lumë për shkak të çmimit të ulet pasi produktet do të tregtoheshin një vit përpara se të 
prodhoheshin nëpërmjet titujve dhe kontratave, të cilat sigurisht duhet të sigurohen në 
kompani sigurimi dhe banka. 

Nëse fermeri ka kontrata të mbylluara një vit përpara prodhimit, edhe aksesi në banka 
bëhet më i lehtë, pasi në këtë rast fermeri ka një plan biznesi. 

 


