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PARATHËNIE  

Në kuadrin e programit OPCA të ADAD të mbështetur nga FERT në bashkëpunim me Ministrinë e 

Bujqësisë është realizuar ky studim në fushën ekonomike, i cili përfshin dinamikën e zhvillimit ekonomik 

bujqësor të prodhuesve të frutikulturës të organizatës tonë, si pjesë e proçesit të zhvillimit ekonomik 

bujqësor në nivel kombëtar. Kjo eksperiencë e ADAD/FERT prezanton një model të një organizate 

profesionale bujqësore të tipit perendimor, të cilat luajnë rol kryesor në zhvillimin ekonomiko-bujqësor e 

rural.  

Në kapitullin e parë, bëhet një analizë mbi zhvillimit rural dhe atë të bujqësisë, sfidat kryesore të saj e 

sidomos të pemtarisë dhe rolin mbështetes të qeverisë dhe BE-së, në zgjidhjen e tyre. Aty jepet një 

informacion i pasur mbi atë, në se qeveria, por dhe aktorë të tjerë do të ketë vizion të përbashkët me atë të 

donatorve e sidomos atë të Bankës Botërore lidhur me synimet, drejtimet e politikave dhe programeve, 

zbatimin e tyre për të shmangur pengesat dhe përballuar sfidat 

Në kapitullin II, III është paraqitur filozofia dhe vlerat më të mira të FERT dhe për rrjedhojë të ADAD, si 

dhe në sfidat dhe rrugët e ndjekura nga ADAD dhe fermerët, si në kuadrin e veprimtarisë së kordinimit 

me aktorët ashtu dhe për shoqërimin e fermerve për zhvillimin e pemtarisë, e sidomos kultivimin e 

mollës. Ky proçes është trajtuar në rolin e vet për rritjen e zhvillimin e fermës, duke u ndaluar në 

shumëllojshmërinë e rrugëve individuale të ndjekura nga fermerët e kontaktuar. Konkluzioni më i 

rëndësishëm i shoqërimit të fermerve, por dhe bashkëpunimi i tyre me ADAD e FERT, është se fermerët 

kanë vlerësuar si hallkë kryesore të suksesit të tyre shërbimin e ekstensionit, duke bërë një dallim të qartë 

midis ekstensionit publik dhe atij privat të realizuar nga FERT-ADAD.  

Autori shprehet se shërbimi efektiv i ekstensionit nëpërmjet organizatave profesionale bujqësore mund të 

ndihmojë fermerët, të rritin konkurrueshmërinë dhe produktivitetin, t’i përshtaten rrethanave të reja, të 

menaxhojnë më mirë bizneset e tyre. 

Qasja e shumëllojtë - duke përfshirë sektorin publik, organizatat jo qeveritare, organizatat e prodhuesve 

ruralë dhe ofruesit e shërbimit të sektorit privat – mund të jetë zgjidhja më e mirë për ofrimin e 

sherbimeve të ekstensionit 

Shërbimi i ekstensionit të organizatave prodhuese siç është ADAD, mbështetet në kontributet e fermerve, 

kontributit të dhënë ose donatorve të huaj si FERT. Efiçenca e shërbimit të ofruar dhe vazhdimësia e tij 

kërkon që të harmonizohet financimi midis burimve të huaja dhe atyre shteterore, mbi bazën e partneritet 

publik privat. Ndërkohë evoluimi i shërbimit të ekstensionit bujqësor nga ofrimi aktual i përqëndruar tek 

këshillave agroteknike, drejt dhe harmonizimit të një menaxhimi sa më të mirë të agrobiznesit, është një 

nevojë e kohës. 

Ky studim përbën një dokument me vlerë dhe që u shërben të gjithë aktorve që veprojnë në zhvillimin 

bujqësor dhe rural në vendin tonë, sepse paraqet, jo vetëm një analizë të dinamikës së zhvillimit bujqësor 

dhe rural, por jep rekomandime dhe zgjidhje që mund të perfshihen në politikat e Ministrisë Bujqësisë, 

programeve të aktorve të ndryshëm, organizatave prodhuese etj.  

Dr. Hafuz DOMI     

Drejtor ADAD 
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I. Hyrje 

Vëzhgimi dhe studimi ekonomik i mëposhtëm është  produkt i angazhimit ndaj z. Zhan Sharl Derong, për 

të hedhur dritë mbi aspektet ekonomike financiare, të zhvillimit të fermave që ka asistuar FERT. Kjo u 

pasua nga një vendim i Këshillit Administrativ të shoqatës ADAD, për kryerjen e këtij studimi. Për më 

tepër z Hafuz Domi, kish përgatitur një fishë me temë: Analiza e Veprimtarisë së fermës për periudhën 

2007-2012, me disa nënçështje dhe me objektiv:-Studim ekonomik i fermës dhe të përgjithësohet përvoja 

e përparuar në frutikulturë mbi bazën e metodologjisë IDPA. Krahas tyre, për çdo vizitë në teren, ishte 

bërë paraprakisht, program i vizitave. 

Në funksion të kësaj detyre u realizua misioni vëzhgues intervistues me fermerët e ADAD në Korçë gjatë 

periudhës 18-20 Shtator 2013 dhe në Dibër gjatë datave 31 Tetor-1 Nëntor. Paraprakisht ishin përgatitur 

një seri tabelash dhe pasqyrash, për evidentimin e prodhimit, të ardhurave dhe shpenzimeve dhe treguesve 

ekonomike. Takimet me fermerët dhe vizitat në teren ishin mjaft intensive, të dobishme. Por në kushtet 

kur një takim shkonte jo më pak se dy orë, sigurimi i një informacioni sistemaktik mbi treguesit 

ekonomik e financiarë të fermës në vite ishte gati i pamundur. Kjo edhe për faktin se pavarësisht se 

xhiroja e fermerve të kontaktuar i kalonte 2 milion lek të reja, në bujqësi nuk mbahet kontabilet por vetëm 

shënime për shpenzime që ka çdo fermer për llogari të vet. Pra mungonin/jnë, pasqyra e të Ardhurave dhe 

Shpenzimeve, Bilanci dhe Pasqyra e të Rrjedhës së Parasë-Cash Flow, ndonse me teper se gjysma e 

fermerve të kontaktuar kanë investuar ne frigoriferë me një vlerë mbi 100 mijë Euro. Në këto rrethana 

metoda mjaft sinjifikative në vetvete IDPA- Identifikim, Diagnose, Perspektivë. Aksione, rrezikonte të 

kufizohej vetëm në një intervistim i drejtpërdrejtë i fermerve, pa mundësuar informacionin e 

domosdoshëm për kryerjen e një vëzhgimi dhe studimi ekonomik. 

Sidoqoftë u sigurua një informacion jo i vogël, për evoluimin e e zmadhimin e fermave nga ferma 

mbijetese për vetkonsum, në ato për treg, dukuritë e kalimit nga ferma familjare (të mbështetura kryesisht 

me punën e familjes) në ato familjare - kapitaliste, duke përdorur punën me meditje sidomos gjatë vjeljes 

dhe krasitjeve, shtimi i sipërfaqes së pemtoreve jo vetëm brenda pronësisë së familjes, por edhe duke 

marrë tokë apo pemtore me qira, apo duke e blerë. 

Në këto rrethana, mbështetur edhe në lejtmotivim e FERT, për kordinimin e aktorve, iu kushtua një 

rëndësi e posaçme takimit me përfaqësues të DBU-ve në Qarqet Korçë dhe Dibër dhe sidomos sigurimit 

të informacionit, mbi Fletoren e Fermerit dhe atë mbi skemat mbështetese ndaj fermerve. Kordinimi me 

aktorët u shtri në kontaktin me bankat që mund të japin kredi për fermerët për të njohur informacionin që 

u jepet fermerve apo se çfarë informacioni kërkojnë këta të fundit para dhe kur vendosin të marrin kredi. 

Një aspekt tjetër për kryerjen e studimit ishte sigurimi, përpunimi dhe përdorimi i informacionit statistikor 

të Ministrisë së Bujqësisë, për zhvillimin e bujqësisë, agropërpunimit frutikulturës etj. Ndërkohë u shtri 

bashkëpunimi me INSTAT, nga u sigurua një informacion i dobishëm statististikor, për bilancet e eksport 

importit të bujqësisë dhe prodhimeve ushqimore në tërësi dhe frutikulturën dhe mollën në veçanti. Aktorë 

të tjerë me të cilët u vendos kontak apo u sigurua një informacion tepër i dobishëm ishin AZHBR apo 

GIZ dhe punonjës të Ministrisë së Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Në këtë 

kuadër dua të falenderoj z. Maksim Përmeti, z. Nevruz Jashari, z.Irfan Tarelli, z.Gëzim Xhixha, znj. Suela 

Popa, z.Roland Çela për mbështetjen dhe informacionin e siguruar, pa të cilin nuk mund të realizohej ky 

studim. 
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Një ndihmesë të madhe për kryerjen e tij ishin bisedat e vazhdueshme dhe shkëmbimi i mendimeve me z 

Hafuz Domi dhe znj Liljana Isakaj. Mbi bazën e informacionit të marrë dhe përpunimit të tij studimi u 

shtri në tre nivele, në atë të fermerve, të shoqatës së tyre ADAD dhe asistuesve të tyre, FERT, dhe në 

nivel makro mbi zhvillimin e bujqësisë në tërësi. Duke patur parasysh se veprimtaria e fermerve të 

vëzhguar dhe intervistuar, përbëjnë një pjesë shumë të vogël megjithse mjaft domethëse në armatën e 

fermerve shqiptarë, u gjykua që studimi të prezantohej në katër kapituj. 

1. Zhvillimet e bujqësisë në Shqipëri, Sfidat dhe Potencialet e Zhvillimit. 

2. Historia e fillimit të zhvillimit të marrëdhënieve të Shoqatave FERT-ADAD- Grupet e zhvillimit 

të pemëtarisë Zëmblak e Dibër. 

3. Disa nga arritjet dhe problemet kryesore të zhvillimit të fermave në Grupet e Zhvillimit në Korçë 

dhe Peshkopi. 

4. Gjetjet dhe rekomandime për një zhvillim të mëtejshëm. 

Gjetjet dhe rekomandimet janë individuale, të autorit të studimit. Cdo sugjerim për përsosjen e tij para 

publikimit (në se gjykohet e dobishme të publikohet) janë të mirëpritura. Në se Këshilli Administrativ i 

ADAD, i gjen ato të sakta, mund  dhe jam i mendimit t’ua përcjellë palëve të interesuara e sidomos atyre 

vendimarrëse. 

Një Falenderim i posaçëm shkon për z. Jean Charles Derongs, këtij Parizieni dhe shqiptari të madh që ka 

dhënë një ndihmese të spikatur për transmetimin e ekperiencës së pasur fermerve francezë tek ata 

shqiptarë. Ky vëzhgim e studim është një vlerësim për z. Jean Charles Derongs dhe FERT Paris. 

 

Koço Broka  15.4.2014 
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II. Zhvillimet e bujqësisë në Shqipëri: Sfidat dhe Potencialet e Zhvillimit. 

II.1 Bujqësia degë prioritare e zhvillimit ekonomik të vendit.  

Bujqësia është një nga degët më të rëndësishme të ekonomisë Shqiptare, dhe një nga degët prioritare për 

zhvillimin e saj. Në programin e qeverisë së re midis të tjerash thuhet:”Sektorët prioritarë…Do të 

ndërtojmë ”profilin”e ekonomisë shqiptare të dy dekadave në vazhdim, të identifikuar  nëpërmjet disa 

sektorëve prioritarë si manifaktura, energjia, turizmi, bujqësia dhe agroindustria, arsimi dhe 

shërbimet…nxitja e prodhimit bujqësor, nëpërmjet uljes së kostos dhe rritjes së konkurrueshmërise 

mbetet një objektiv parësor… 

Mbështetja financiare e bujqësisë është e domosdoshme për të patur pritshmëritë e programuara për 

zhvillimin rural 

Do të rishikohen skemat e mbështetjes financiare për bujqësinë, duke i orientuar ato drejt rritjes së 

prodhimit bujqësor dhe lidhjes me tregun dhe agropërpunimin 

Do të 5-fishojmë financimin publik për mbështetjen e zhvillimit rural 

Do të mbështeten me fondet e garancisë, zbatimi i skemave të sigurimit të prodhimeve nga dëmtimet 

natyre të kulturave bujqësore dhe blegtorisë. 

Do të zbatohet programi i promovimit dhe shpërndarjes së përvojës së historive të suksesit në bujqësi , 

blegtori dhe agropërpunim. 

Do të rrisim efikasitetin e shërbimeve të administratës publike në favor të biznesit të vogël dhe të mesëm 

duke krijuar një partneritet të qëndrueshëm e të sukseshem shtet-biznes 

Do të nxitim dhe mbështetim kulturën moderne të sipërmarrjes për biznesin, me theks të veçantë 

përmirësimin e menaxhimit, kualifikimin e punonjësve, standardet e cilësisë dhe konkurrueshmërinë, 

thithjen e investimeve, thellimin e inovacioneve dhe teknologjive të reja.” 

II.2   Banka Botërore për zhvillimin e bujqësisë.  

Mjaft interesante për zhvillimin e bujqësisë në vendin tone janë idetë e studimit të Bankës Botërore 

“Agriculture and Rural Development in the Western Balkans”, të cilat janë mjaft adekuate dhe për 

Shqipërinë. Për rrjedhojë ato janë bërë pjesë e këtij vëzhgimi dhe studimi, duke shërbyer fillimisht edhe si 

hipoteza por edhe për ravijëzimin e përfundimeve që dolën nga vëzhgimet në teren. 

Një nga vlerat kryesore të ideve të tij është se ai ka patur qëllim të lehtësojë dhe mundësojë qeveritë e 

donatorët (në këtë rafsh dhe fermerët e shoqatat e tyre) të kenë një vision të përbashkët si të qëllimeve por 

dhe drejtimeve të politikave dhe programeve të tyre. Duke identifikuar qartë si vështirësitë e sfidat 

kryesore aktuale e të ardhshme të sektorit ofrohet një kuadër i qartë përfundimesh dhe objektivash për t’u 

patur parasysh nga politikat e ardhshme të qeverisë dhe asistenca e donatorve, për të transformuar 

fermerët dhe zonat rurale dhe për të shmangur kurthet gjatë rrugës. Disa nga gjetjet dhe përfundimet 

kryesore të studimit të Bankës Botërore, që shërbyen si hipoteza u konfirmuan nga vëzhgimi i realizuar në 

Korçë e Peshkopi.  
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II.3  Ecuria e bilancit tregëtar të Produkteve Ushqimore. 

Për të patur një pamje sa më të qartë si për gjendjen por sidomos për objektivat dhe drejtimet kryesore të 

ndërhyrjes e bashkëpunimit nga FERT dhe ADAD ndaj grupeve të zhvillimit dhe fermerve të pemtarisë, 

në Korçë, Dibër, Kukës e më gjerë, fillimisht mendoj se është e nevojshme të mbahet parasysh ecuria dhe 

situata e bilancit tregëtar, të produkteve ushqimore, pije, duhan. Ajo që vihet re lehtësht si një dukuri e 

rëndësishme është fakti se megjithë ritmet e larta të rritjes së eksportit të produkteve ushqimore, pije, 

duhan, sidomos këto vitet e fundit, në fakt volumi i defiçitit tregëtar të tyre vazhdon të thellohet të paktëm 

në terma abolutë. Kjo mund të shihet qartë nga të dhënat e tabelës së mëposhtme. 

Table 1 Bilanci tregëtar i produkteve, Ushqime, pije, duhan 

Bilanci tregëtar I produkteve, Ushqime, pije, duhan 

 Produktet sipas HS (Min 

Lek)  1993 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Importi Ushqime, pije, 

duhan 16,016 34,965 46,055 87,090 91,954 93,177 93,344 

Eksport Ushqime, pije, 

duhan 2,375 3,823 5,386 9,455 11,178 12,819 14,646 

Bilanci tregëtar  -13,642 -31,142 -40,669 -77,635 -80,776 -80,358 -78,698 

Burimi INSTAT  

 

       
 

Siç shihet deficit tregëtar është rritur nga 13.6 miliard lekë, në vitin 1993, në 31.1 miliard lekë në vitin 

2000, 40.7 miliard lekë në 2005, 77.6 miliard lekë në vitin 2010 dhe 80.4 miliard lekë në vitin 2012. 

Megjithë rritjen e dukshme të eksporteve me ritme të larta këto vitet e fundit, shtesa absolute e tyre nuk ka 

arritur të mbulojë shtesën e importeve, me përjashtim të vitit 2013. Duhet thenë se dhe në tërësi për vitet e 

fundit volume i eksporteve eshte rritur, ai i importeve ka rënë dhe bilanci tregëtar është përmirësuar. Kjo 

dëshmon dhe konfirmon nivelin e ulët të konkurueshmërisë të bujqësisë dhe agropërpunimit shqiptar, në 

tërësi, në raport më ndërkombëtar. Një situate e tillë vazhdon megjithse një nga synimet prioritare të 

Strategjisë së Zhvillimit Rural 2007-2013 është: Synimet: Synimet e janë: 1. Rritja e aftësisë 

konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor duke mbështetur ristrukturimin dhe 

zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës (me qëllim rritjen e vlerës financiare të produkteve)…   

Pra konfirmohet teza se importet me kosto të ulët të produkteve ushqimore, në tërësi dhe ato bujqësore në 

veçanti ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit mbeten një faktor i rëndësishëm që gruejnë 

konkurrueshmërinë e tyre, në tregun rajonal, e ndërkombëtar. Kjo situatë është e nevojshme të mbahet 

parasysh si nga fermerët dhe grupet e tyre të zhvillimit, por dhe nga FERT e ADAD. 

Pa u ndalur në masat që mund të marrë qeveria shqiptare, për lehtësira fiskale, për të ulur koston e 

shpenzimeve nga ana e fermerve shqiptarë, këta të fundit dhe Grupet e zhvillimit por dhe asistenca e 

FERT dhe ADAD, duhet të drejtohet për të përballuar këtë konkurueshmëri, në kushtet kur rritet 

produktivitetin dhe formalizimin e bujqësisë, rritjes së mirëqënies dhe të ardhurave të fermerve. 

II.4  Ecuria e prodhimit bujqësor në tërësi dhe ai i prodhimit të pemtarisë në veçanti. 

Në sythin 2.2 është evidentuar se ndër degët prioritare të zhvillimit të ekonomisë së vendit janë: bujqësia 

dhe agroindustria. Kjo lidhet  me disa arsye, siç janë se bujqësia mbetet një degë shumë e rëndësishme në 
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vendin tone, si për peshën që zë në prodhimin e brendshëm bruto, popullsinë dhe krahët e punës që 

jetojnë në fshat. Por ndërkohë pas krizës globale ekonomike financiare, vihet re se ritmet e rritjes së saj 

kanë qënë më të larta se sa ritmi mesatar vjetor i rritjes së PBB-së, në një kohë kur ka ndodhur që degë të 

tilla si ndërtimi janë tkurrur. Kjo duket dhe në faktin se ndërsa deri në vitin 2008, pesha e bujqësisë në 

strukturen e vleres se shtyuar, ka rënë nga një vit në tjetrin duke arritur niveline 18.7 % të saj, me pas ka 

ndryshuar drejtim dhe ka ardhur duke u rritur dhe ne vitin 2011, arriti në 19.5 % Këtu kanë efekte si rënia 

e ritmeve ne disa degë të ekonomisë ashtu dhe stanjcioni dhe ritja e ritmeve të rritjes së prodhimit 

bujqësor. 

Por natyrshëm lind pyetja: si është rritur bujqsia dhe agroindustria gjatë, dekadës së fundit? Për këtë le t’u 

drejtohemi të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë. 

Table 2 Vlera e prodhimit sipas degëve (në milion lekë çmimet e 2006) * 

Nr  Emertimi 2000 2005 2009 2010 2011 2011/2000 

1 Bujqësia  126116 142220 159080 171802 177438 140.7% 

2 Agroindustria  27990 42790 52731 55543 56524 201.9% 

  Total  154106 185010 211811 227345 233962 151.8% 

  Bujqësia\Total 81.8% 76.9% 75.1% 75.6% 75.8%   

  Agroindustria\Total  18.2% 23.1% 24.9% 24.4% 24.2%   

Burimi : Vjetari Statistikori i MB v 2011 

    Nga të dhënat, rezulton se prodhimi bujqësor e agroindustrial është shtuar 51.8 % gjatë periudhës 2000-

2011. Në këtë rritje të bie në sy rritja e shpejtë e industrisë e cila është dyfishuar gjatë kësaj periudhe duke 

pësuar një shtesë prodhimi prej 101.9 %, ndërsa bujqësia gjithsej është shtuar 40.7 %. Në këto kushte në 

strukturën e prodhimit bujqësisë dhe atij të agroindustrisë në tërësi ka ardhur duke u shtuar pesha 

specifike e Agroindustrisë e cila është rritur nga 18.2 % në vitin 2000 në 24.2 % në vitin 2011, duke u 

pakësuar pesha specifike e prodhimit bujqësor gjithsej nga 81.8 përqind në 75.8 përqind. 

Ecurinë e prodhimit bujqësor do e shohim kryesisht në vitet 1992-1999 dhe 2000-2011. 

Gjatë periudhës 1992-1999, sipas të dhënave të Bankës Botëtore tek Albania Rural Development Strategy 

të Nëntorit 2002, ecuri e zhvillimit të degëve të prodhimit bujqësor kanë qënë si më poshtë :  

Table 3 Prodhimi bujqësor në vlerë (çmimet e 1994 në milion lekë)   

Viti 

Bujqësia 

Gjithsej Blegtoria % 

Bimët e 

arave % 

Pemët 

Frutore % 

1992 71602 26693 42% 37829 53% 4080 6% 

1993 84927 37875 45% 42332 50% 4720 6% 

1994 91985 45303 49% 41452 45% 5230 6% 

1995 104157 50581 49% 46979 45% 6597 6% 

1996 107224 51688 48% 49079 46% 6457 6% 

1997 95634 46899 47% 41851 46% 6884 7% 

1998 99027 47830 48% 43946 45% 7251 7% 

1999 103198 51360 50% 44835 43% 7003 7% 
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Burim primar:  Vjetari statitisikor I Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit Qershor 2000 

Sipas të dhenave të tabelës nr 3, rezulton se nga viti 1992 deri në vitin 1999 prodhimi blegtoral është gati 

dyfishuar në vlerë duke u rritur dhe në përqindje ndaj prodhimit total bujqësor, nga 42 % në 50 %.  

Ndryshe ka ndodhur me prodhimin e bimëve të arave, përqindja e të cilit ka rënë nga 53 % në 43 %. 

Ndërkohë prodhimi i frutikulturës ka luhatje të vogla në terma relative nga 6 % në vitin 1992, në 7 % në 

1999. Megjithatë ndonse  prodhimi i frutave në ton në vitin 1999 është dyfishuar në vitin 1999, në fakt 

prodhimi ka qënë 64 900 ton fruta nga 34000 ton në vitin 1992, megjithse prodhimi në vitin 1990 ka qënë 

75300 ton 

Gjatë periudhës së fundit2000-2011ecuria e prodhimit bujqësor në tërësi dhe sipas degëve kryesore ka 

qënë si më poshtë:  

Table 4 Vlera e prodhimit sipas degëve 

Vlera e prodhimit sipas degëve (në milion lekë çmimet e 2006)  * 

Emertimi 2000 2005 2009 2010 2011 

 Rritja 

2011/2000 

Bujqësia /Total 126116 142220 159080 171802 177438 140.7% 

Blegtoria 71460 84276 87727 89770 91837 128.5% 

Bimët e arave 42483 42392 47352 53485 55505 130.7% 

Pemtaria  12173 15552 24001 28547 30096 247.2% 

Struktura në %             

Blegtoria 56.7% 59.3% 55.1% 52.6% 51.8%   

Bimët e arave 33.7% 29.8% 29.8% 31.1% 31.3%   

Pemtaria  9.7% 10.9% 15.1% 16.6% 17.0%   

Burimi  : Vjetari Statistikor  M.B. V 2011 (shënim efekti saktësi, ndryshimi midis vjetarit të Ministrisë 

së Bujqësisë 2008 dhe 2009, në të parin megjithse çmimet janë po të  vitit 2006, niveli i prodhimit 

bujqësor është 132 474 , ndërsa sipas atij të vitit 2009, përsëri  me çmimet e vitit 2006, është 142 220 

milion lekë(me një  diferencë prej 10 miliard lekë)  

 

Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë rezulton se gjatë kësaj periudhe, rritjen më të vogël të 

prodhimit e ka ai blegtoral i cili ka pësuar një shtesë prej 28.5 %, ndërsa ai i bimëve të arave në masën 

30.7 %. Ndërkohë pemtaria ka patur një zhvillim të vrullshëm me një shtesë të prodhimit prej 147.2 

përqind ose është  2.5 fishuar në vitin 2011, ndaj vitit 2000. Ndërsa bimët e arave dhe blegtoria kanë 

pasuar luhatje në disa vite, krej ndryshe ka ndodhur me pemtarine e cila ka patur rritje të vazhdueshme 

nga një vit në tjetrin si në terma absolute ashtu dhe në terma relative. Pra në se në vitin 2000 niveli i 

prodhimit të Pemtarisë ka qënë 12.2 miliard lekë, në vitin 2005 15.5 miliard lekë, ndërsa në vitin 2011 

gati dyfishi i vitit 2005 ose 30.1 miliard lekë.Në kushtet e rritjes së vazhdueshme e me ritme  shumë më të 

larta se sa ato të bimëve të arave, ka ardhura duke u rritur dukshëm edhe pesha specifike e pemtarisë, në 

vëllimin e prodhimit bujqësor gjithsej, nga 9.7 % në vitin 2000, në 10.9 % në vitin 2005, për të arritur në 

17 përqind, në vitin 2011, nga 6 % në vitin 1992 e 7 % në vitin 1999. Kjo është rrjedhojë e rritjes së 

prodhimit të gjithë elementëve përbërës së degës Pemtari si të Pemëve Frutore, Ullinj, Agrume, Pjergulla 

dhe Vreshta. Fermerët shqiptarë kanë kthyer sytë ndaj kësaj degë të bujqësisë që mundëson dhe të 

mailto:info@adadmalore.al
http://www.adadmalore.al/


 Koço BROKA 

 

Email: info@adadmalore.al, web site; www.adadmalore.al  Page 11 
 

ardhurat më të mëdha për njësinë e sipëfaqes. Kjo dhe për faktin se ecuria e rritjes së frutave si mollë nga 

viti 1994-1999 është rritur nga 53.6 lek për kg në 112.5 lek për kg, në një kohë kur ICK me bazë Dhjetor 

1993, ne vitin 1999 ka qënë 218.2. Pra rritja e çmimit të mollëve është rritur me ritme sa indeksi i 

çmimeve të konsumit duke e bere me tërheqës prodhimin e frutave. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për 

qumështin, patatet të cilat janë rritur me ritme më të ulta se Indeksi mesatar i çmimeve. 

Më poshtë po ndalem vetëm në shtimin e prodhimit të pemëve frutore dhe faktorve kryesorë që kanë 

ndikuar në këtë shtim të prodhimit të tyre. Për të patur një ide më të qartë po i referehem të dhënave të 

Tabelës 5 mbi të dhënat e numurit të rrënjëve, gjithsej e në prodhim, rendimentit të tyre dhe prodhimit të 

tyre, nga viti 1970,1990,deri në vitin 2013. 

Table 5 Nr i rrënjëve, rendimenti dhe prodhimtaria në pemtari. 

Emertimi 1970 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2000 /   

1990

Pemë Frutore 

Gjithsej rrënjë(000 

rrënjë) 
11551 13032 12157 3583 3583 5140 5077 5072 4989 5147 5160 5573 42.8%

Në prodhim (000 

rrënjë) 
5286 7498 7174 2867 2867 4065 4061 4012 4107 4009 3875

4179
55.7%

Rendimenti Kg/rrënjë 10 9.4 5.5 11.9 14.7 11.0 12.8 14.5 13.3 13.1 14.0 15.5 165%

Prodhimi  (000 ton) 53.2 75.3 39.3 34 42.1 45 51.8 58.1 54.6 52.5 54.3 64.9 86.2%

Pemë Frutore 

Emertimi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011 / 

2000

Gjithsej rrënjë(000 

rrënjë) 
5573 5726 6029 7120 7699 9310 9398 9882 10190 11225 201%

Në prodhim (000 

rrënjë) 4179 4292 4524 5370 5881 6762 6868 7319 7439 8313 198.9%

Rendimenti Kg/rrënjë 15.5 14.8 16.8 17.2 18.8 17.7 20.8 20.5 22.6 22.6 145.8%

Prodhimi  (000 ton) 64.9 63.8 75.8 90 110 120 133.6 150.4 167.8 188.1 289.8%

 Burimi : Nga viti 1990-2000 Strategjiae Zhvllimit Rural 2002,  Vjetari Statitistikor 1991-1999 

për vitet 200-2011, Vjetari Statististikor I Ministrisë së Bujqësisë 2003,2009,2011 ?

Numuri I rrënjëve, rendimenti, prodhimi në pemtari 

 

Disa nga elementët kryesore që rezultojnë në ecurinë e zhvillimit të pemtarisë në vendin tonë janë: 

Përsa i përket numurit të pemëve gjithsej, vihet re se nga 11 551 mijë rrënjë në vitin 1970, në vitin 1990 

numuri i tyre arriti në 13 032 mijë rrënjë duke shënuar dhe numurin më të lartë të tyre gjatë gjithë viteve. 

Sipas të dhënave të tabelës 5 rezulton se numuri i tyre u ul dukshëm në vitet e para të tranzicionit, duke 

rënë deri në 3583 rrënjë në vitet 1993. Në vitin 1995 numuri i tyre pasqyrohet në statistikat e Ministrisë së 

Bujqësisë me 5140 mijë rrënjë. Ky tregues thuajse ka mbetur në vend deri në vitin 1999, kur numuri i tyre 

ka qënë 5160 mijë rrënjë. Më pas ka vazhduar rritja e tyre, në 5573 mijë rrënjë në vitin 2000, për të arritur 

në nivelin e 7120 rrënjë  në vitin 2005 ose me një shtesë prej 1960 mijë rrënjë në gjashtë vjet, ose me një 

mesatare vjetore prej rreth 330 mijë rrënjë. Më pas kemi një shtesë të përshpejtuar dhe për gjashtë vitet 

2005-2011, numuri e pemëve frutore u shtua me 4105 mijë rrënjë ose me një mesatare vjetore prej 684 
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mijë rrënjë. Kështu në vitin 2011 niveli i rrënjëve të pemëve frutore ishte 11225 ose sa 86.1 % të atyre në 

vitin 1990. 

Por një ecuri paksa më ndryshe ka ecuria e pemëve në prodhim. Ai ka ndjekur të njëjtë prirje nga viti 

1990 në vitin 1993 deri në vitin 2000. Më pas ashtu si numuri i rrënjëve gjithsej ato janë rritur me një 

ritëm mjaft të mirë por më të lartë se sa ai i rrënjëve gjithsej, duke arritur në vitin 2010, 7439 mijë rrënjë 

pemë ose mbi 99.2 përrqind të nivelit të vitit 1990, duke arritur në 8313 mijë rrënjë pemë në vitin ose 

110.9 % e nivelit të tyre në vitin 1990. Për këtë vit numuri i rrënjëve në prodhim ndaj numuri të rrënjëve 

gjithsej arriti në 74.1 përqind nga 57.4 përqind që ishte ky tregues ky nivel, duke hedhur dritë sa mbi 

efektin e statistiskave të vleresimit dhe matjes të këtyre treguesve aq dhe me dukurine se me metodat 

aktuale pemet e reja futen me shpejt ne prodhim. 

Një dukuri tjetër që vihet re nga të dhenat e tabelës është fakti se rendimenti mesatar i prodhimit për 

rrënjë është rritur dukshëm gjatë viteve të tranzicionit, nga 9.4 kg për rrënjë në vitin 1990, në 22.6 kg për 

rrënjë në vitin 2011. Këtu është për të patur parasysh dukuria se kjo rritje ka ndodhur si gjatë dekadës së 

parë të tranzicionit dhe jo vetëm gjatë dekadës së dytë siç vihet re me ecurinë e numurit të rrënjëve. 

Kështu niveli i rendimentit për rrënjë ka qënë 15.5 kg për rrënjë ne vitin 2000, ose 65 përqind më teper se 

san ë vitin 1990, ndërsa nga viti 2000 në 2011, kjo shtesë ka qënë 45.8 përqind duke iu afruar drejt një 

pike limit  Sidoqoftë kjo dukuri kërkon vëzhgim dhe studim më të detajuar. 

Në kushtet kur gjatë dekadës së parë ka ndodhur dukuria e rritjes së rendiment për rrënjë dhe ndërkohë 

pakësimi i numurit të tyre deri në vitin 2000, vihet re se niveli i prodhimit ka patur këtë ecuri. Në vitin 

1990, prodhimi i pemëve frutore ishte 75.3 mijë ton. Ky nivel është afruar në vitin 2001, kur ka pasur një 

prodhim prej 63.8 mijë ton. Ai është arritur dhe tejkaluar disi në vitin 2002, ku prodhimi i tyre arriti 

75.8 mijë ton. Këtu ja vlen të mbahet parasysh se niveli i bilancit të import eksportit të frutave në vitin 

2001 ishte 116 mijë ton. Pra dhe niveli i konsumit ishte rreth 180 mijë ton. Megjithë rritjen relativisht të 

shpejtë të prodhimit të frutave deri në vitin 2008, në kushtet e uljes së bilancit të import eksportit-e 

sidomos rrënies së importit, konsumi i frutave në vend (prodhim i tyre në vend+ bilanci i eksport/ 

importit) ka vazhduar të rritjet. Niveli i tyre në vitin 2008 arriti rreth 204 mijë ton, ndërsa në vitin 

2011, Ndërkohë çmimi mesatar psh i mollëve në tregun me pakicë ishte 121 lek për kg, nga 112.5 lek ë 

ishte ai në vitin 1999.  Në kushtet kur indeksi mesatar i çmimeve të konsumit ka patur rritje shumë më të 

madhe, rezulton se shtysa për rritjen e shtimit të rrënjëve dhe prodhimit të frutikulturës(ose më saktë 

mollëve) nuk ka qënë çmimi për kg por të ardhurat e siguruara për ha dhe për krahë pune si rezultat i 

metodave intesifikuese të prodhimit të kësaj kulture.(Kjo kerkon studime të plota)  

Më pas megjithë thellimin e rënies së bilancit së import-eksportit dhe të importit të frutave niveli i 

konsumit në vend vjen duke u rritur, për të arritur nivelin e 244.4 mijë ton fruta, duke arritur dhe pse jo 

duke tejkaluar konsumin për frymë të mjaft shteteve të zhvilluara në botë.  Po të kemi parasysh se 

sipas INSTAT, popullsia sipas Censusit të Popullsisë dhe banesave , ne vitin 2011, ishte 2800 mijë vetë 

kjo do të thotë se konsumi mesatar i frutave në vendin tonë në vitin 2011, ka qënë 87.3 kg mesatarisht për 

frymë, nga rreth 21 kg në vitin 1990i 

 Në këtë mënyrë konsumi i frutave për frymë në vendin tone është bërë jo vetëm i krahasueshëm me ato të 

vendeve të zhvilluara europiane ku konsumi i tyre ka qënë në vitin 1999, 62 kg për frymë. 
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Për të patur një gjykim dhe vlerësim mbi ecurinë e prodhimit të frutave në tërësi, në vendin tonë është e 

nevojshme t’i drejtohemi të dhënave mbi eksport-importin e tyre, sipas të dhënave të siguruara nga 

INSTAT.  

Table 6  Ecuria e Bilancit të Eksport- Importit të Frutave gjatë viteve 2000-2012 

  Fruta 

 
Eksport Import Bilanci 

  Ton  Min lekë 

Çmimi/ton 

në lekë Ton  

Min  

lekë 

Çmimi/ton 

në lekë Ton  

2000 165 5 0.0303030 99852 3827 0.0383267 -99687 

2001 464 10 0.0215517 116425 4566 0.0392184 -115961 

2002 550 13 0.0236364 92210 4023 0.0436287 -91660 

2003 3191 56 0.0175494 87205 4413 0.0506049 -84014 

2004 4280 38 0.0088785 104063 4994 0.0479902 -99783 

2005 10478 68 0.0064898 114417 5130 0.0448360 -103939 

2006 12319 233 0.0189139 110209 5584 0.0506674 -97890 

2007 13731 251 0.0182798 95559 5464 0.0571793 -81828 

2008 9257 341 0.0368370 79602 4775 0.0599859 -70345 

2009 10613 288 0.0271365 77969 5779 0.0741192 -67356 

2010 23390 401 0.0171441 85464 6489 0.0759267 -62074 

2011 23541 559 0.0237458 79823 5581 0.0699172 -56282 

2012 25426 717 0.0281995 73834 5381 0.0728797 -48408 

Burimi: INSTAT Nëntor 2013 

Shënim çmimi është për kg  

     Nga të dhënat e tabelës nr. 6 rezultojnë disa dukuri ku nga më të rëndësishmet mund të përmendim  

Importi i frutave ka arritur nivelin më të lartë në vitin 2001, me një nivel prej 116 425 ton. Më pas ky 

nivel ka rënë me hope dhe pas vitit 2007, përgjithësisht ka ardhur duke u ulur me ritme më të shpjejta. Pra 

me rritjen e  rritjes së prodhimit të frutave në vend vjen duke u pakësuar importimi  prodhimi i tyre, duka 

arritur në 95559 ton në vitin 2007, për të rënë në 79823 ton në vitin 2011 dhe 73834 ton në vitin 2012. 

Pra gjatë dekadës 2001-2012, importi është ulur nga 116425 ton fruta, në 73834 ton fruta ose  36602 ton 

më pak në vitin 2011 dhe 42591ton më pak në vitin 2012. 

Por kjo ecuri është shoqëruar me rritjen e çmimit mesatar të importit të frutave nga 39.2 lek për kg në 

vitin 2001, në 69.9 lek për kg në vitin 2011. Cmimi relative i frutave të importit me ato të vendit është 

bërë një shtysë tepër e madhe për rritjen e prodhimit vendas se çmimi ka qënë më konkurrues. Natyrisht 

këtu ka efektin e vet periudha dhe cilësia e mollëve të importuara. Por megjithatë duhet thënë se në terma 

nominale ka një rritje jo të vogël prej 30.7 lek për kg, gjatë 10 vjetëve kur çmimi mesatar e shitjes me 

pakicë ka një ndryshim të vogël Edhe në vitin 2011 çmimi mesatar i shitjes të mollëve në tregun me 

pakicë ka qënë 120 lek për kg, pra një ndryshim i vogëll krahasuar ne vitin 1999, mjaft më të vogël se 

rritja e çmimit të inputeve si plehtra kimike, pesticide, insecticide, çmim i karburantit.  
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Ndërkohë rënia e bilancit të  import-eksportit të frutave ka qënë edhe më e madhe për faktin se gjatë kësaj 

periudhe është rritur dukshëm edhe eksporti i frutave i cili nga vetëm 464 ton në vitin 2001, është rritur në 

23 541 ton në vitin 2011 dhe 25426 ton ne vitin 2012. 

Megjithë këtu nuk mund të most ë bëjë përshtypje niveli i ulët i çmimit të eksportit të frutave, nga 21.6 

lek për kg në vitin 2001, në 23.74 lek për kg në vitin 2011 dhe 28.2 lek për kg në vitin 2012. Por është e 

njohur se eksporti dhe shtimi i tij nuk është qëllim në vetvete për të përmirësuar bilancin e import-

eksportit, ndonse dhe ky ka efekte në ekonomi, por para së gjithash dhe mbi të gjitha si një rrugë për 

rritjen e të ardhurave të fermerit dhe konsolidimin e fermave dhe jo për përkeqësimin e tyre. 

-Megjithatë duhet thënë se bilanci i import eksportit të frutave ka një përmirësim të dukshëm në tregues 

fizikë, përsa i përket bilancit të import eksportit në ton. Në se në vitin 2001 ai ishte -115 961 ton në vitin 

2011, ra në -56282 ton, ose është përgjysmuar dhe në vitin 2012 ra në-48408 ton. Ky tregues sidoqoftë 

është një tregues i rritjes së aftësisë konkurruese të këtij sektori, por dhe shprehje e uljes së kostos 

së prodhimit të frutave dhe njëkohësisht rritjes së prodhimit  e produktivitet të të tyre. 

 Pra ky sector ndryshe nga prodhimi i ushqimeve në tërësi, paraqitet me një konkurrueshmëri në rritje që 

ka mundësuar, përmirësimin e bilancit tregëtar duke ulur dukshëm defiçitin tregëtar, duke mundësuar 

rritjene tij më të shpejtë se sa sektorët e tjerë, si dhe rritjen e të ardhurave për fermë, për ha apo për krahë 

pune. 

Një rol të rëndësishëm këtu ka luajtur shtimi i prodhimit të mollëve dhe efeket e tij në ecurinë e bilancit të 

Eksport-Importit të tyre. Për të patur një ide më të qartë dhe konkrete po i drejtohemi të dhënave të Import 

-Ekportit të mollëve të siguruara nga INSTAT.  

Table 7 Bilanci i eksport-import të mollëve 

Eksport Import Bilanci

ton min lek

çmimi për 

ton ton min lek

çmimi 

për ton ton

2000 28162 1119 0.039734 -28162

2001 35214 1319 0.037457 -35214

2002 25708 1075 0.041816 -25708

2003 28397 1326 0.046695 -28397

2004 33456 1420 0.042444 -33456

2005 38417 1611 0.041935 -38417

2006 33723 1437 0.042612 -33723

2007 147 2 0.0136054 22516 1147 0.050942 -22369

2008 34 1 0.0294118 15641 911 0.058244 -15607

2009 109 19 0.1743119 12926 1200 0.092836 -12817

2010 1106 10 0.0090416 17702 1614 0.091176 -16596

2011 2323 36 0.0154972 11448 896 0.078267 -9125

2012 4309 72 0.0167092 11469 900 0.078472 -7160

 Burimi INSTAT Nëntor 2013

Bilanci i Eksport- Importit të mollëve në vitet 2000-2012

 

Shënim çmimi është për kg   
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Në thelb ka ngjashmëri midis të dhënave të bilanc eksport-importit të mollëve me atë të frutave. Kjo për 

shkak të efektit të prodhimit dhe bilancit të eksport –importit të tyre si pjesë e rëndësishme e së tërës, në 

bilancin e import eksportit të frutave në tërësi. 

Karakteristikë për këtë bilanc është se rritja e prodhimit të mollëve është shoqëruar para së gjithash e mbi 

të gjitha me rënien e importit të mollëve të cilat kanë rënë nga 35214 ton në vitin 2001, në 11448 to në 

vitin 2011, ose 23766 ton nga një pakësim prej 36602 ton. Pra pothuaj se 2/3 e pakësimit të importit të 

frutave është produkt i pakësimit të importit të mollëve. Dhe për importin e mollëve vihet re dukuria e 

rritjes në të njëjtën kohë të çmimit mesatar të importit të mollëve nga 37.5 lek për kg në vitin 2001 në 

78.3 lek në vitin 2011 ose mbi dyfish, duke ndikur në këtë dukuri dhe për frutat në tëerësi.  

Por konkluzioni kryesor është se ashtu si në prodhimin e frutave në tërësi kjo degë karakterizohet nga 

rritja e konkurrueshmerisë, duke përmirësor, jo vetëm bilancin tregëtar të degës mollëve por duke u bërë 

dhe faktori kryesor për përmirësimin e konkurrueshmërisë në tërësi të prodhimit të frutave. 

Ndërkohë nuk mund të thuhet e njëjta gjë për eksportit e mollëve sidomos për cilësinë dhe efektet e kësaj 

konkurrueshmerie. Eksporti i tyre ka filluar më vonë se eksporti i frutave, në vitet 2007-2009. Në vitin 

2011 eksporti i mollëve gjithsej ishte2323 ton për tu rritur në 4309 në vitin 2012. Pra megjithë rritjen e 

vrullshme këto dy vitet e fundit në fakt eksporti i mollëve kap një peshë të vogël të eksportit të frutave në 

tërësi. Në vitin 2011, ato kanë përbërë vetëm 10 % të eksportit të frutave gjithsej. Ndërkohë këtu vihet re 

dukuria e nivelit shumë të ulët të çmimit të eksportit të mollëve që ka qënë vetëm 15.5 lek për kg në vitin 

2011 dhe 16.7 lek për kg në vitin 2012. Kjo flet si për problematikat e matjes dhe saktësisë së statistikave 

por edhe për efekt se në përgjithësi eksporti i mollëve duhet të ketë qënë kryesisht për përpunim –

marmallatë por dhe për ndikimin e vogël të tij në. 

Sidoqoftë përsa i përket bilancit të eksport importit të mollëve vihet re dukuria se ky bilanc është 

përmirësuar duke u ulur nga  -35214 ton në vitin 2001 në -9125 ton në vitin 2011 dhe -7160 ton në vitin 

2012, çka flet si për rritjen e konkurrueshmerisë por edhe për uljen e kostos së prodhimit të këtij produkti. 

Megjithatë  kjo e bën imperative atë se ku duhet të bazohet në  vazhdim rritja e konkurrueshmërisë, a do 

të bazohet kryesisht në vlerën e ulët të të ardhurave për fermë, në mospagimin e sigurimeve shoqërore  

dhe përjashtimeve të tjera taksore, apo para së gjithash dhe mbi të gjitha në rritjen e produktivitet për 

krahë pune, fermë dhe ha ?! (kërkohet të ketë një vision i qartë se kjo do të jetë produkt i rritjes se 

produktivitet të punës të punës në bujqësi – si rezultat i rritjes së VBSH-(vlera bruto e shtuar në Euro, për 

fuqi punëtore ). Ky tregues ishte parashikuar të rritej në Stategjitnë e Zhvillimit Rural 2007-2013 nga viti 

2004, në vitin 2013 të rritet 20 %, ose nga 1740 Euro në 2072 euro, në një kohë kur madhësia e   rritjes 

mesatre tee fermës ishte parashikuar 1.1 ha në vitin bazë –në 1.98 ha ose 80% apo nga faktorë të tjerë siç 

janë rritja e prodhimit dhe e të ardhurave për 1 ha pemtore? 

Personalisht i përmbahem mendimit se treguesi bazë i matjes së produktivitet është ai i prodhimit dhe i të 

ardhurave neto për ha, duke mbajtur parasysh, jo thjesht nivelin me të larte të tij në pemtari krahasuar me 

sektoret e tjerë si blegtoria, bimet e arave-përfshirë specilizimin në perime, por dhe midis fermave të 

specializuara në pemtari. Ndërsa me shtimin mesatar të madhësisë së fermës për ha mundësohet rritja e 

dukshme e të ardhurave si për krahë pune dhe për familje. 
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Përsa i përket të dhënave të prodhimit të mollës në përgjithësi nuk gjen të dhëna statistikore për 

prodhimin si Republikë, përveç të dhënave për importin e tyre, të dhënave nga drejtoritë bujqësore të 

rretheve  të veçantsa apo studime të ndryshme, për të cilat po ndalem në vijim.  

II.5   Ecuria e Popullsisë Rurale.  

Popullsia rurale si në terma absolute dhe ato relative ka ardhur duke u ulur gjatë viteve të tranzicionit në 

vendin tonë. Në se në vitin 1989  popullsia banuese në zonat rurale ka qënë dy milion e pesëdhjetë e dy 

mijë veta (2 052 mijë), në vitin 2001 ajo zbrit në një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë  mijë vetë, (1 

787 mijë)  ndërsa në vitin 2011 , në  një milion e treqind e dy mijë(1 302 mijë)  veta. Në përqindje niveli i 

popullisë në fshat është ende i lartë ndaj asaj urbane, krahasuar me vendet e zhvilluara. Në terma relative 

ajoka rënë respektivisht nga 64.5 përqind, në vitin 1989; 57.9 përqind më 2001 dhe 46.5 përqind në 2011. 

Megjithë .rënien e popullisë rurale ajo mbetet nga më të lartat në rajon. 

Table 8 Popullsia banuese në mijë dhe madhësia e familjeve sipas rregjistrimeve 

  1979 1989 2001 2011 

Popullsia rezidente  2590.6 3182.4 3087.2 2800 138 

Zona Urbane 866.6 1129.8 1299.9 1498 508 

Zona Rurale  1724 2052.6 1787.3 1301 630 

Zona Urbane në % 33.45% 35.50% 42.11% 53.52% 

Zona Rurale në %   66.55% 64.50% 57.89% 46.48% 

Numuri i Familjeve 463.3 675.4 728.6 748 053 

Zona Urbane 186.9 289.2 331.8 407 606 

Zona Rurale  276.4 386.2 396.8 340 447 

 Burimi INSTAT 

Nga të dhënat e tabelës, mund të shihet ndërkohë se ritmet e numurit të janë më të larta se sa ato të shtimit 

të popullsisë për shkak të uljes së numurit të frymëve në familje, si në fshat ashtu dhe në qytet apo 

mesatarisht. Megjithatë numuri i familjeve në fshat ndaj vetveteves ka ardhur duke u pakësuar si rezultat i 

migrimit të brendshëm ose të jashtëm Numri i familjeve në zonën rurale në vitin 2011, ishte sa 85.8 % 

e atyre në vitin 2001, ose 56.3 mijë familje më pak.  

II.6  Ecuria e Forcave të Punës dhe pagimi i sigurimeve shoqërore.  

Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë me numurin e krahëve të punës Sipas të dhënave të INSTAT 

megjithse numuri i popullsisë në zonën rurale është ulur nga 2052 mijë veta në vitin 1989, në 1301.6 mijë 

veta në vitin 2011, ose duke zbritur në një nivel prej 63.4 % të atij të vitit 1989, nuk mund të thuhet e 

njëjta gjë me numurin e banorve të punësuar në sektorin rural e bujqësi. Në se numuri i të punësuarve 

në sektorin privat bujqësor në vitin 1991, ishte 524 mijë vetë, në vitin 2011, numuri i tyre sipas 

INSTAT ishte 506.6 mijë vetë ose në një nivel sa 96.7 % të tyre.  

Ndërkohë referuar të dhënave të punësimit nga ana e INSTAT, rezulton se në vitin 2011, 54.6 % e  të 

punësuarve në Shqipëri janë punësuar në sektorin privat bujqësor, ndërsa pjesa tjetër në sektorin privat 

jobujqësor  ose në sektron shtetëror (buxhetor e jo buxhetor).Këtu mund të ketë problem të matjes. 

Megjithatë këto janë të dhënat zyrtare. Është e njohur se sipas zhvillimit ekonomik të vendeve të 

ndryshme punësimi varion dukshëm nga struktura e tij sipas tre sektorve kryesorë:  
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1. Punësimi  primar –ku përfshihen njerzit-krahët e punës të  punësuar në degë të tilla si bujqësia, 

peshkimi, pyjet, industrinë nxjerrse dhe minierat 

2. Punësimi sekondar-ku përfshihen njerzit-krahët e punës në indistrite përpunuese 

3. Punësimi tercal-ku përfshihen njerzit-krahët e punës të punësuar në fusha të tilla si:arsimi, 

shëndetsia, transporti, ndërtimi, financa bankat, qeveria-administrata. Ne vendet më pak të 

zhvilluara pjesën më të madhe të punësimit e zë punësi në sektorin primar siç ndodh dhe në 

vendin tonë. Ndërkohë gjatë viteve të tranzicionit është rritur dukshëm punësi tercial. Por rritja e 

produktivitet në bujqësi lejon lëvizjen e njerzve nga punësimi në ferma  drejt punësimit drejt 

sektorve të tjerë dhe sidomos atij të industrisë përpunuese  

Sidoqoftë në këtë syth ja vlen të evidentohet një fakt tjetër mjaft i rëndësishëm 

Sipas publikimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore Libri i Statistikave 2013, faqe 17, Numuri i 

Kontribuesve të vetpunësuar në bujqësi për vitet 2010, 2011, 2012 ka qënë respektivisht 252604 veta, 

261097 veta dhe 168513 veta. Ndërkohë sqarohet se në të vetpunësuarit në bujqësi janë numuruar 

kontribuesit për të gjitha periudhat që kanë paguar. Kjo nënkupton që pagimi i sigurimeve shoqërore për 

vitin e dhënë mund të jetë shumë më i vogël. 

Ndërkohë masa e kontributit të sigurimeve shoqërore nga i vetëpunësuar në bujqësi është si më poshtë: 

Table 9 Masa vjetore e Kontributit për të paguar nga të vetpunësuarit në bujësi 

Vitet  

Masa Vjetore e Kontributit për 

të paguar (lekë) 

Vitet  

Masa Vjetore e Kontributit për të 

paguar (lekë) 

Zona Fushore Zona Malore Zona Fushore Zona Malore 

Nga 1.10.1993 

deri 31.12.1993 1620 972 2003 6951 4790 

1994 1620 972 2004 7820 5390 

1995 1620 972 2005 9455 6223 

1996 1620 972 2006 10000 6500 

1997 1620 972 2007 12000 7800 

1998 1620 972 2008 14400 9360 

1999 1620 972 1.5.2009 14400 9360 

2000 1620 972 30.06.2010 17200 11232 

2001 1620 972 1.7.2011 21600 14040 

2002 3890 2335 1.7.2012 27000 20400 

2002 5215 3592 17.07.2013 30000 23000 

Malore: Bulqizë, Dibër, Gramsh, Has, Kolonjë, Kukës, Librazhd, Malësi e Madhe, Mat, Mirditë, Pukë,  

Tepelenë, Tropojë, Skrapar.  

Kjo do të thotë se për vitin 2012, nga rreth 518 mijë vetë të punësuar në bujqësi kanë paguar kontributet e 

sigurimeve shoqerore vetem 168 513 pra rreth 1/3 e tyre. Ky fakt shpreh një problem të madh sa social aq 

edhe ekonomik, për zhvillimin e fermave, sidomos në kushtet e thellimit kreshendo të defiçitit të 

sigurimeve shoqërore dhe të rënies në deficit fiscal korrent të buxhetit të shtetit , gjatë vitit 2013 e cila ka 

bërë imperative reformën e sigurimeve shoqërore në tërësi dhe të pensioneve në veçanti. Kjo do të thotë 

se kjo situate nuk mund të vazhdojë më tej. Fermerët dhe zhvillimi i fermave të asistuara nga FERT e 
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ADAD, duhet të mendojnë serioizsht se nuk mund të zhvillohen më tej pa u përfshirë në skemën e 

sigurimeve shoqërore por dhe atë shëndetsore. 

Ndërkohë në zonat rurale vihet re dukuria e ndryshimit të strukturës moshore të popullsisë duke u rritur 

popullsia në moshë të vjetër, ndërsa të rinjtë e zonave rurale emigrojnë jashtë shtetit ose migrojnë në 

qytete dhe nga zonat e thella malore në fushore. Në këto kushte ka lindur dhe dukuria e familjeve dhe 

krahëve të punës pa tokë, të cilët janë të gatshëm të punojnë në njësitë ekonomike-fermat bujqësore, 

ndërsa nga ana tjetër fermat bujqësore mund të gjejnë krahë pune për të punësuar në fermat e tyre 

familjare sidomos kur ato janë rritur dhe zmadhuar.  

Një element tjetër është taksa mbi tokën bujqësore. Kjo taksë rregullohet nga Ligji Nr 9632, date 

30.10.2006 Për Sistemin e Taksave Vendore (ndryshuar) Sipas nenit 9 të këtij ligji në llojet e taksave 

vendore përfshihet taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi tokën bujqësore. Sipas neneve 23-24 të këtij ligji 

niveli i taksës caktohet në lekë për ha  

Table 10 Kategoritë dhe Nivelet Treguese të Taksës Mbi Tokën Buqësore 

Klasifikimi sipas Rretheve 

Emertimi  1 2 3 4 

  Tiranë Shkodër Gjirokastër  Bulqizë 

  Durrës Elbasan Përmet  Has 

  Kavajë Berat Pogradec Kukës 

  Krujë Korçë Librazhd  Tropojë 

  Lezhë Delvinë Dibër  Pukë 

  Lushnjë Kurbin  Mat Mirditë 

  Fier  Peqin  Skrapar  Malësi e madhe   

  Vlorë Kuçovë Mallakastër Gramsh  

  Sarandë   Devoll Ersekë 

      Tepelenë   

 Vlera e Taksës në lekë/hektar/vit 

Klasifikimi  sipas 

kategorisë së tokës          

I 5600 4200 2800 1400 

II 4900 3500 2100 1200 

III 4200 2800 1400 1100 

IV 3600 2300 1350 1000 

V 3000 1900 1250 900 

VI 2400 1600 1200 800 

VII-X 1800 1400 1100 700 

VIII         

IX         

X         

  Nuk ështe vështirë të shihet se niveli i taksës bujqësore nuk shkon më tepër se 3-4 arka  me mollë 
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II.7  Ecuria e njësive ekonomike-fermave bujqësore.  

Me proçesin e privatizimit në vitin 1991, forma mbizotëruese e organizimit të prodhimit në Shqipëri 

rezultuan fermat familjare dhe një numur fare i vogël bashkimesh fshatare dhe entesh shtetërore. Pra si në 

shumicën e vendeve të pazhvilluara ose edhe ato të zhvilluara, njësia bazë e prodhimit në bujqësi është 

ferma familjare. Ato përbëjnë pjesën dërmuese të Njësive Ekonomike Bujqësore Private, termi i  njohur 

dhe përdorur nga  INSTAT. Drejtuesi i Njësisë Ekonomike Bujqësore sipas metodologjisë së INSTAT 

është person fizik ose juridik në llogari dhe dhe në emër të të cilit Njësia Ekonomike Bujqësore (NJEB) 

drejtohet dhe është përgjgjës ligjor dhe ekonomik për të. Ai ka përgjegjësinë kryesore për drejtimin e 

NJEB-së, merr përsipër vendimet kryesore dhe risqet ekonomike që kanë të bëjnë me punët e përditshme 

prodhuese e financiare të NJEB.   Shumica e fermave të krijuara pas privatizimit të tokës e bagëtive në 

vitin 1991, ishin kryesisht prodhuese-plotësuese të nevojave vetjake familjare, të cilat mbarështonin 

blegtori, kultivonin foragjere, grurë, misër, patate dhe perime për konsum familjar, duke shitur pak 

perime pak produkte blegtorale apo bagëti(shumë pak nga fermat arrinin të dilnin në treg) për të siguruar 

të ardhura të nevojshme monetare për të plotësuar nevojat për ushqime të industrializuara, veshmbathje 

dhe nevoja të tjera familjare.   

Sipas Regjistrimit të Bujqësisë të vitit 1998, numuri i fermve bujqësore ishte 466 716, njësi1*. Sipas 

publikimeve të Ministrisë së Bujqësisë në vitin 2002 numuri i fermave ishte -387 930 ferma dhe në vitin 

2011 353 341 ferma**2  Ndërsa me regjistrimin e fundit të përgjithshëm të Njësive Ekonomike Bujqësore 

të vitit 2012, numuri i tyre rezultoi 324 013 njësi. 

Pra dukuria e pakësimit të popullisë rurale është shoqëruar dhe me dukurine e uljes së njësive ekonomike 

bujqësore, nga të cilët 323 259 njësi ose 99.77 % e tyre janë persona fizikë, ndërsa pjesa tjetër persona 

juridikë.  

Pra nuk është shumë vështirë të shihet se numuri i tyre po pakësohet jo pak. Në vitin 2012, rezultojnë 

142.7 mijë ferma më pak krahasuar me vitin 1998, ose kanë rënë në nivelin e 69.4 % të tyre. Në se i 

referohemi studimeve të ndryshme rezulton  se grupimi i njësive ekonomike sipas kriterit të sipërfaqes në 

tre grupe, a) grupi e tyre me sipërfaqe deri në 0.5 ha, b) grupimi nga 0.5 deri në  5.1-1 Ha dhe c)  dhe 

grupi mbi 1 ha; vihet re dukuria  rritjes mesatare në tërësi duke ardhur duke u pakësuar numuri i fermave 

të grupit të parë dhe të dytë dhe duke u rritur në të njëjtën kohë numuri i fermave të grupit të tretë, pra ato 

me një sipërfaqe mbi një ha. Kjo tendencë paraqitet komplekse dhe jo të mjëtrajtshme, për shkak të faktit 

se përveç dhe krahas largimit nga fshati, vihet re dukuria që pasuria-toka që disponon familja, të ndahet 

nga ferma-familja mëmë midis familjeve bija. Megjithatë rritja e numurit të fermave më të mëdha se 

1 ha është prirje kryesore dhe me efekte pozitive si në rritjen e prodhimit për treg ashtu dhe në 

rritjen e të ardhurave bujqësore. Kjo dukuri është komplekse dhe për shkak të matjes dhe rregjistrimit. 

Eshtë e njohur se niveli i tokës bujqësore i cili ishtë mbi ose rreth 700 mijë ha tokë, para privatizimit, u 

tkur për shkak se një pjesë jo e vogël, disa dhjetra mijë ha tokë bujqësore nuk u privatizuan. Ndërkohë 

edhe brenda përbrenda tokës së privatizuar, jo e gjitha përdoret. Kështu që sipas Rregjistrimit të Bujqësisë 

të vitit 1998, ndërsa sipërfaqja tokës së Njësive Ekonomike Bujqësore Private, rezultonte se ishte 451 984 

                                                           
251  INSTAT  Shqipëria në Shifra viti 2000, faqe 25 

2 Ministria e Bujqësisë Vjetari Statististikor 2003, 2011  
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ha nga kjo përdoreshin 397 956 ha ose 88 % e saj. Por dhe kjo sipërfaqe e vogël për fermë bujqësore, prej 

rreth 9.7 dy mesatarisht, në fakt ishte dhe është e fragmentarizuar në disa parcela. 

Në këto kushte sipas studimeve të kohëve të fundit, madhësia mesatare e çdo ferme  në vitet e fundit është 

vetëm 1.1 ha e shpërndarë midis 3.9 parcela mesatarisht, me një vëllim mesatar parcele prej 2.8 dy. Si të 

tilla, përgjithësisht ato kanë shumë vështirësi në shfrytëzimin e ekonomisë së shkallës  dhe në 

investimin e metodave  moderne të prodhimit. 

Bujqësia në Shqipëri karakterizohet nga shumë ferma të vogla, me parcela të fragmentarizuara, me 

një përqindje të lartë të forcave të punës në bujqësi, në shpërpjestim me kontributin e bujqësisë në 

PBB e për rrjedhojë me produktivitet të ulët. Ndërsa me rënien e remitancave shumica e banorve 

ruralë, gjithnjë e më tepër varen nga të ardhurat nga agrokultura.  

II.8  Fermat që Shesin  

Për të patur një gjykim më të plotë, mbi drejtimet e ndërhyrjes dhe asistencës ndaj fermerve dhe grupeve 

të zhvillimit mendoj se do ishte e dobishme të shihej në tërësi ecuria e prodhimit për treg, nga fermat 

bujqësore. Sipas botimit të INSTAT, mbështetur në rregjistrimin e Bujqësisë të vitit 1998, rezulton se nga 

466 716 –njësi ekonomike, fermat që shisnin ishin 240 330 ferma ose 51.5 përqind e tyre. Mbështetur në 

të dhënat e publikuara nga Ministria e Bujqësisë rezulton se në vitin 2002, nga 387930 ferma gjithsej, 

vetëm 2891193 prej tyre dilnin dhe shisnin, pra 76.8 % e tyre. Ndërsa në vitin 2011 nga 353341 ferma nga 

341126 prej tyre shisnin , ose 96.6 % e tyre.  

Pra përqindja e fermave bujqësore që shesin është rritur dukshëm duke u rritur nga 51.5 % në 

vitin 1998, 76.8 %  në vitin 2002  dhe në 96.6 % në vitin 2011. Pra tashmë pjesa më e madhe e fermave 

shesin për treg. Kjo dukuri është shoqëruar me disa dukuri të tjera interesante që lidhen me zhvillimin 

sasior e cilësor të fermave familjare në vendin tonë.  

Ecura e të Ardhurave Bruto të Fermës nga shitjet.  Tipari më i rëndësishëm është se rritja e numrit të 

fermave që shesin në treg është shoqëruar edhe nga rritja e volumit të të Ardhurave Bruto nga shitjet në 

tërësi apo mesatarisht për fermë. Lidhur me treguesin e fundit rezulton se për fermat nga bujqësia e 

blegtoria, të ardhurat mesatare për fermë janë rritur nga 143 691 lekë për fermë në vitin 2002, në 282 256 

lekë në vitin 2011ose 196.4 përqind pra rreth dyfishi. 

Ajo që të bije në sy është se ritmi i rritjes gjatë kësaj periudhe ka luhatje të mëdha nga një Qark në tjetrin 

duke variuar nga rritja më e vogël në qarkun e Tiranës dhe Fierit respektivisht prej 132.1 dhe 137.9 

përqind, në një rritje prej 383.6 % në qarkun e Korçës, 274 % në atë të Elbasanit, 183.9 përqind në 

atë të Dibrës, dhe 222.4 përqind në atë të Kuksit. Pra ritmi i rritjes të të ardhurve bruto nga shitjet është 

shumë më i lartë se në atë të Dibrës (qark) ose dyfishiKëtu mund të evidentohet se në vitin 2002, nivelin 

më të lartë të të ardhurave për frymë e zinte ai i Fierit, që kishte madhësinë më të madhe të sipërfaqes për 

fermë apo që kishte një nivel relativisht të lartë të fermave që prodhonin e shisnin. Pra në se niveli 

mesatar i sipërfaqes për fermë në qarkun e Fierit ishte mesatarisht 14443 m2 mesatarja si Republikë ishte 

9684 m2, me një raport 149.1: 100. Në këto kushte niveli mesatar i të ardhurave për fermë nga shitja në 

                                                           
3 Vjetari Statitistikor 2002, faqe 44, dhe ai 2011, faqe 34 
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qarkun e Fierit ishte sa në raportin 159.8:100. Pra faktori sipërfaqe ka qënë faktori determinues, për 

përcaktimin e nivelit të të ardhurave  bruto nga shitja. 

Megjithse ky faktor mbetet një faktori rëndësishëm edhe në të ardhmen, të bije në sy se në vend të parë, e 

nivelin e të ardhurave bruto nga shitja për fermë në vitin 2011 e zë qarku i Korçës. Niveli i mestar i të 

ardhurave është sa 131 % e mesatares të të gjithë fermave kur sipërfaqja e tyre është rreth 115.3 % me e 

madhe se sa mesatarja. Një ndër faktorët që ka ndikuar është se në se gjatë kësaj periudhe në tërësi 

prodhimi i frutave ështe rritur mesatarisht 2.48 %, në qarkun e Dibrës ështe rritur 266 % dhe në atë të 

Korçës 347.5 % Kjo do të thotë se krahas faktorve të tjerë si rritja e çmimeve, në fakt rritja e të 

ardhurave nga shitja për fermat bujqësore e blegtorale është produkt sa i intesifikimit dhe 

zhvillimit të fermës por dhe aq si rezultat i ndryshimit të strukturës së aktivitetit të fermës, në dobi 

të frutikulturës. (kjo çështje kërkon një studim të plotë dhe të hollësishëm që nuk është objekt i këtij 

vëzhgimi)   

Lidhur ngushtë me sa më sipër duhet thënë se në fermën bujqësore ose fermën familjare në bujqësinë 

shqiptare ja vlen të mbahen parasysh disa element dhe dukuri: 

Siç dihet fermat, si një nga format e organizimit të biznesit në bujqësi, klasifikohen mbi bazën e disa 

kritereve siç janë: a) Sipas drejtimit të prodhimit të tyre; b) Sipas pozicionimit të tyre në tregje ( c) Sipas 

dimensionit; d)  Sipas raporteve që krijohen midis fermës, krahut të punës dhe pronës etj . 

Karakteristikë kryesore për zhvillimin e fermave, në vendin tonë është ecuria e zhvillimi i tyre nga ferma 

për vetkonsum ose vetmbajtje siç ishin ato në vitet e para pas proçesit të privatizimit në ferma që shkojnë 

drejt intesifikimit dhe specializimit të tyre duke u orientuar nga tregu duke e përfshirë gjithmonë e më 

tepër fermën në një sistem agrobiznesi  .  

Të ndërtuara si ferma familjare me privatizimin e tokës në vitin 1991, fermat bujqësore, kishin si objektiv 

bazë sigurimin e nevojave ushqimore të familjes (për vetkonsum) por edhe minimizimin e riskut 

ekonomik. Për rrjedhojë numri i kulturave që kultivonin ishte i shumëllojtë për të plotësuar thuajse vetë 

nevojat për ushqim dhe ndërkohë numuri i fermave që shisnin deri në vitin 1998 ishte sipas Statistikave të 

Ministrisë së Bujqësisë rreth nivelit të 50 përqindshit. Dalngadalë, tipologjia e fermës edhe në vendin tonë 

filloi të ndryshojë, duke zgjeruar si numurin e fermave për shitje por dhe përmasat e volumit të shitjes e të 

evoluojë drejt specializimit në drejtimet e mëposhtme.  Ky specializim lidhet ngushtë me klasikimin më të 

përhapur i fermave bujqësore, atë sipas Drejtimit të Prodhimit që i klasifikon ato në pesë grupe:  

a) Ferma me drejtim prodhimin e bimëve të arave;  

b) Ferma me drejtim prodhimin e perimeve;  

c) Ferma me drejtim prodhimin kulturat drufrutore; 

d) Ferma me drejtim prodhimi foragjero-zooteknik dhe 

e) Ferma me drejtim prodhimi   zooteknik pa tokë. 

Objekt i vëzhgimit tonë ishin kryesisht për të mos thënë vetëm ato ferma që kanë evoluar dhe zhvilluar 

nga ferma të vetkonsumit, në ferma me drejtim kryesor të prodhimit kulturat drufrutore, e sidomos 

mollën. Ky është tipari themelor i pjesës dërmuese të fermave që bashkëpunojnë me FERT-ADAD.  Kjo 

dhe për faktin se në të dy rrethet ku u realizua vëzhgimi ynë, kultura e mollës përbën rreth 80 % të 

pemëve frutore në qarkun e Korçës dhe   % në Qarkun e Dibrës. Për më tepër ky ka qënë një orientim i 

drejtpërdrejtë i Drejtorive të Bujqësisë, SIP-ve të Mollës në Qarkun e Korçës dhe Dibrës.  
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II.9  Evoluimi i fermës familjare dhe pozicionimi i tyre me tregun dhe drejt zhvillimeve të tjera. 

Fermat familjare ose fermat bujqësore në vendin tone ashtu si në vende të tjera paraqiten në pozicionin e 

tyre klasik: prodhuese të produkteve bujqësore e blegtorale dhe plotësimin e nevojave familjare me to. Po 

ky pozicion nuk ua heq mundësinë të synojnë për shitjen për treg. Për më tepër në kushtet e ekonomisë së 

tregun, me zhvillimin ekonomiko-social në tërësi dhe asaj të bujqësisë dhe vetë fermës në veçanti ai bëhet 

nordi zhvillues i tyre duke u përfshirë në sistemin e agrobiznesi. Me rritjen e përqindjes së vëllimit të 

fermave që shesin por dhe të pjesës që ato shesin krahasuar me atë që prodhojnë, edhe në vendin tonë janë 

ravijëzuar dhe dallohen tre etapa të zhvillimit të fermave, në tërësie sidomos ato të specializuara. A ato 

mund të grupohen në tre drejtime: 

 Ferma me konsolidim prodhimin- Etapa e Prodhimit 

 Ferma me konsolidim shitjen orientim tregu- Etapa e Shitjes 

 Fermaqë krahas shitjes kanë fillesat e orientimit nga marketingu-Etapa e Marketingut 

Në se ky process në botë ka ndodhur në mënyrë të sfazuar kohore duke kaluar nga një etape në tjetrën, ne 

vendin tonë, këto moment i gjen të ndërlidhura. Ky proçes ka lidhje me zhvillimin e proçesit të 

marketingut në botë e sidomos në Europë, që është realizuar gjatë shekullit të 19 dhe 20 Në këtë proçes 

siç është e njohur dallohen të sfazuara në kohë tre etapa zhvillimi të Marketingut: a) Marketingu i epokës 

së prodhimit; b) Marketingu i epokës së shitjes; c) Marketingu i epokës së departamentit të marketingut. 

Marketingu i epokës së prodhimit, nënkupton firma që fillojnë të shkëputen nga vet-konsumi duke u 

orentuar nga shitja dhe pjesmarrja në proçesin e këmbimit. Prodhimi është i kufizuar dhe marketingu i 

kufizohet tek shpërndareja fizike të produktit, të produktit. Firmat nuk i kushtojnë vemendje adaptimit 

ndaj kërkesave të konsumatorve. Qëllimi i tyre ishte të rritet prodhimi. Kjo njihet si marketingut të epokës 

së prodhimit. 

Kur firmat rritin aftësitë dhe kapacitet prodhuese, angazhohen gjerësisht dhe në shitblerjen e inputeve dhe 

outputin. Ndërsa zhvillon produktitn e saj sipas llojshmërisë dhe cilësisë shijet dhe nevojat e konsumatorit 

megjithatë merren pak në konsiderate. Veprimtaria e shitjes dhe reklamës synonte për të rritur dëshirën e 

konsumatorve për t’iu përshtatur produkteve të prodhuara.  Kjo njihet si Marketing i Epokës së shitjes. 

Nga ky stad është kaluar në epokën departamentit dhe kompanive të marketingut. Në këtë stad kur 

konkurrenca rritet, oferta fillon ta tejkalojë kërkesën, firma nuk mund të përparojë pa zhvillimin e proçesit 

të marketingut. Proçesi i shitjes, zhvillohet dhe presupozon evoluimin dhe zhvillimin e proçesit të 

marketingut dhe në firmat e mëdha krijimin e departemitit të marketingut. Ky proces nëkupton që vetë 

proçesi i prodhimit orientohet jo thjesht ndaj tregut, por  drejpërdrejt ndaj kërkesave të konsumatorve, 

studimit e mbajtjen parasysh të këtyre kërkesave, duke i kushtor kohë dhe mjete financiare promovimit të 

produktit të prodhuar, reklamës së tij, kanaleve të shpërndarjes, politikës së çmimeve etj Në se firmat nuk 

u përshtatet nevojave dhe kërkesave të konsumatorve, konkurruesit mund të jenë më të aftë të kënaqin 

kërkesat e konsumatorve e për rrjedhojë nuk realizohen çmimi ose të ardhurat e parashikuara dhe një 

pjesë e prodhimit mund të mbetet ose pa shitur ose të shitet me një çmim shumë të ulët. Natyrisht këtu 

nuk mund të mos mbahet parasysh se vetëm para një dekade në fillim të mijëvjeçarit kjo etapë e zhvillimit 

iste shumë e largët për fermen bujqësore në vendin tone. “Fermerët e kanë të vështirë për të mos thënë të 

pamundur që të kuptojnë se mund të marrin vendime strategjike bazuar në informacionin për tregjet”-do 

deklarohet në konferencën kombëtare të 8 qershorit 2001.-Bujqësia Shqiptare në tranzicion Politika 

agrare në fokusin e analizës 1991-2000. F 17 Funksionet e marketingut bujqësor janë karakteristikë për 
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një bujqësi të specializuar ku dominojnë fermat për treg. Për fermat e vetmbajtjes, praktikat e marketingut 

nuk ndeshen, ato shesin dhe blejnë shumë pak. Për fermat që prodhojnë produkte për treg në sasi të 

mëdha dhe që blejnë inpute për nevojat e prodhimit, praktikat e funksionet e marketingut janë një faktor 

mjaft i rëndësishëm që ndikon drejpërdrejt në fitimet dhe të ardhurat e fermës. 

E njëjta gjë në fakt po realizohet edhe në prodhimit e frutave dhe veçanërisht të mollëve në vendin tone. 

Por karakteristike e tyre është se këtu janë të mleksuara e të ndërthurura etapa e prodhimit, shitjes dhe 

marketingut. Megjithatë me rritjen e prodhimit të frutave dhe të mollëve, me rritjen e përqindjes të 

fermave që shesin por dhe volumit dhe përqindjes së prodhimit për treg, ndërtimin e frigorifervë, 

seleksionimit, standartizimit, ambalazhimit etiketimit; numuri i fermave që prodhojnë është shoqëruar me 

zhndrimin e një pjese gjithmonë e më të madhe të tyre, në ferma me orientim shitje- tregu dhe  prej këtij 

grupi një pjesë e tyre ndonse jo në përmasa të mëdha ka filluar të orientohet drejt fermave me orientim 

marketingu. Siç dihet në fermat me orientim marketing, karakterizohen nga fakti se fermerët përveç 

interesimit për metodat dhe cilësinë e prodhimit gjithnjë e më tepër interesohen për të përfituar nga 

sistemi i markengut  të produkteve të prodhuara duke u përfshirë dhe në disa hallka të tjera veç prodhimit 

si:-Magazinimi dhe ruajtja e produktit deri në një kohë të dytë, në pritje kur çmimet mund të bëhen më të 

favorshme për fermerin, trajtimi i produktit duke vjelë në momentin më të përshtshëm, seleksionuar,  

duke i ndarë me variete e cilësi,  duke i standartizuar etj me qëllim rritjen e çmimit të shitjes 

Shitja e produktit, përmes shitjeve me shumicë, pikave të mëdha të shitjes me pakicë si supermarketeve 

ose direkt konsumatorit të fundit (hoteleve dhe resotranteve të mëdha), përfshi eksportin, duke  u 

integruar vertikalisht-fillojnë të realizohen si fuksione mjaft të rëndësishme  tej atij të prodhimit. Në këtë 

rafsh kanë filluar të rritet interesimi deri për krijimin e kooperativat e shitblerjes si ato të furnizmit të 

përbashkët për inpute ashtu dhe për shitjen e produkteve të prodhuara. Evoluimi i zhvillimit të fermave 

bujqësore (të fermave familjare) nga ato me orientim prodhimin në drejtim të atyre me orientim tregun 

dhe më tej me orientim marketingun, lidhet edhe me klasifikimin tjetër të fermave sipas dimensionit të 

tyre. 

Grupimi i fermave bujqësore sipas dimensionit. Sipas dimensionit fermat bujqësore klasifikohen në dy 

grupe: ferma të vogla dhe ferma të mëdha. Fermat ë vogla quhen ato dimensionet e të cilave lejojnë që 

puna e krahut të punës të përballohet nga familja e fermerit. Ndërsa fermat që i kalojnë këto dimensione 

konsiderohen të mëdha. Krahas këtij kriteri rëndësi ka dhe volumi i prodhimit dhe shitjes në vlerë. Këtu 

fermat mund t’i klasifikojmë në ferma të vogla që kanë një nivel prodhimi dhe të ardhurash deri në 2000 

mijë lekë, dhe në ato që sigurojnë një volum prodhim dhe të ardhurash mbi 2 milion lekë të reja. 

Gjithsesi këtu do patur parasysh se madhësia mesatare aktuale e fermës në Shqipëri është 1.3 ha, 

ndërsa në BE 27 Ha 

Grupimi i fermave bujqësore sipas raportit Fermë- krahu i punës.Sipas këtij kriteri fermat 

klasifikohen: (a) në ferma familare, (b) ferma kapitaliste, (c) ferma familjaro-kapitaliste, ose kapitaliste 

familjare. 

 Ferma familjare konsiderohen ato që të gjithë nevojat për punë ose mbi ¾ e tyre mbulohen nga fermeri 

dhe anëtarët e familjes së tij. 

Ferma kapitaliste konsiderohen të gjitha fermat, nevojat për punë të të cilave ose mbi ¾ e tyre mbulohen 

nga punëtorë të siguruar në tregun e punës. Përveç dhe midis këtyre dy grupimeve ekstreme shfaqen 
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fermat familjaro-kapitaliste në të cilat mbizotëron puna e familjes dhe ndërsa në fermat kapitalisto-

familjare mbizotëron puna me page. 

Kështu me evoluimin e fermave bujqësore nga ato me drejtim prodhim në ato me drejtim tregu e më tej 

me drejtim marketing, kemi në të njëjtën kohë evoluimin e zhvillimin e tyre, nga ferma të vogla e 

familjare, në ato të mëdha e familjaro-kapitaliste, e më tej në ferma kapitaliste –familjare apo në ferma 

kapitaliste të mirëfillta. Këto të fundit janë shumë të ralla në vendin tonë dhe nuk ekzistojnë ne sektorin e 

frutikulturës. 

Grupi i fermave me një volum prodhimi apo të ardhurash mbi 2 milion lekë, fillon proçesin e kalimit nga 

fermë familjare në fermë familjaro-kapitaliste. Për volume të mëdha pune si ato të krasitjes apo vjeljes, që 

duhen realizuar brenda një periudhe të shkurtër kohe, pavarësisht nga angazhimi i plotë e krahëve të 

punës së familjes, vihet re dukuria i angazhimit të krahëve të punës me mëditje. Kjo po kthehet në një 

dukur të zakonshme ne fermat e mëdha në frutikulturë.   

Grupimi i fermave bujqësore sipas raportit Fermë-Pronësia mbi tokën. Sipas kriterit të pronësisë 

mbi tokën, grupet e mësipërme mund të rigrupohen: (a) ferma familjare të organizuara në tokën e 

fermerit; (b) ferma familjare të organizuara në tokën e fermerit dhe tokën e marrë me qira; (c) ferma të 

organizuara në tokën e marrë me qira. Ndërkohë në zonat rurale janë shfaqur familje që nuk kanë tokë, 

kjo si për shkak të ndarjes se fermave familjare ose për shkak të migrimit nga zonat malore në ato 

kodrinore dhe fushore. 

 Krahas grupimeve të sipërpërmenduara dhe klasifikimit të tyre sipas pozicionimit me tregun, këto 

të fundit rigrupohen dhe në grupimin e tyre tre nivelesh sipas tre fazave stadeve  kryesore  të 

zhvillimit të fermave bujqësore por dhe zhvillimit social ekonomik të vendit:  

Ferma bujqësore të vetmbajtjes (subsistence-vetëkonsumit)  

 Ferma të kombinuara  (semi- gjysëm subsistence)  

 Ferma të specializuara për treg 

Ky zhvillim i fazave të zhvillimit të fermës bujqësore ashtu si kudo në Europë është i lidhur ngushtë dhe 

në varësi të drejtpërdrejtë të njohurive ku mbështet realizimi dhe menaxhimi i fermës - biznesit bujqësor. 

Rregulli i parë dhe baza e suksesit të një biznesi bujqësor është njohja e zbatimi i metodave dhe 

praktikave që lidhen me aktivitet bujqësore. Njohuritë praktike dhe ekperienca nuk mund të 

zëvendësohen. Ato nuk fitohen thjesht nga librat 

Rregulli i dytë dhe një faktor tjetër në për suksesin bujqësor është njohja e parimeve dhe metodave 

shkencore të prodhimit të bimëve dhe kafshëve. Këto parime dhe metoda zbatohen në përputhje me 

veçoritë e prodhimit të kulturave bujqësore dhe kafshëve, në rajonin ku vepron ferma bujqësore. Në një 

moment të caktuar të zhvillimit të fermes dhe intesifikimit të prodhimitsidoms ne sektorin e frutikulturës 

por dhe kudo, nuk mund të arrihet prodhimi i synuar pa njohuritë dhe trajnimet shkencore të kohës. 

Rregulli dhe faktori i tretë në suksesin e një biznesi bujqësor është njohja dhe përdorimi i parimeve dhe 

njohurive bazë ekonomike financiare e të drejtimeve të biznesit, në përshtatje e harmoni me praktikat e 

parimet e metodat shkencore të prodhimit bujqësore që janë zbatuar. 

mailto:info@adadmalore.al
http://www.adadmalore.al/


 Koço BROKA 

 

Email: info@adadmalore.al, web site; www.adadmalore.al  Page 25 
 

Në se vendimet ekonomike financiare që lidhen me drejtimin e fermës nuk janë aq të rëndësishme e të 

domosdoshme për fermat e vetmbajtjes, të kufizuara kryesish në prodhim e jo për treg, pra për fermat ë 

tilla prodhojnë për vetkonsum e plotësimin e nevojave të familjes apo ato të kombinuara të 

semisubsistencës. Ato blejnë pak inpute e shesin pak prodhime për rrjedhojë nuk interesohen për çmimet, 

ndryshimet në cilësinë e prodhimit, marketingun, koston, vetshlyerjen e kredisë apo financimit të marrë 

nga qeveria dhe Bashkimi Europian. 

Krejt ndryshe ndodh me fermat që prodhojnë për treg, të specializuara, fermat komerciale e të 

marketingut. Për to është jo vetëm i nevojshëm por dhe i domosdoshëm njoha e çmimeve si të inputeve 

por dhe produkteve bujqësore e blegtorale, si e atyre të importit por dhe ashtu ato të tregut të brendshëm 

me shumicë e pakicë, njohja dhe zbatimi i parimeve bazë të biznesit bujqësor, aspektet ekonomike e 

financiare të menaxhimit të fermës. Këto të fundit janë ndoshta “të tepërta”  për një fermer, pa njohuritë 

mbi faktorët kryesorë të suksesit në bujqësi, duke u kufizuar në njohje e familjarizimi me metodat dhe 

praktikat bujqësore tradicionale  të rajonit dhe zonës ku bën pjesë ferma, por pa njohuritë mbi parimet dhe 

metodat aktuale shkencore të prodhimit të bimëve dhe kafshëve. Por në kushtet e maturimit e njohjes dhe 

realizimit të plotë të këtyre faktorve, njohuritë ekonomike financiare se kur dhe si do të zbatohen parimet 

e drejtimit të fermës bëhen sa të nevojshme aq edhe të domosdoshme. Suksesi i një ferme bujqësore 

komerciale që prodhon për treg, i një ferme të specializuar, apo  marketingu është i paplotë ose i 

pamundur, por pse jo dhe shkas për dështimi, pa njohuritë bazë ekonomike -financiare. Siç do sector tjetër 

ekonomisë  ajo i nështrohet kërkesave të ekonomisë së tregut, konkurrencës dhe për rrjedhojë veprimit të 

dorës së padukshme të Smithit. 

Ndonse pasazhi i mëposhtëm është nxjerrë nga analiza e bujqësisë në vendeve të zhvilluara, si Australia, 

mendoj se zhvillimi i fermës bujqësore në vendin tone ka arritur në atë stad ku nuk mund të mos mbahen 

parasysh përvoja dhe praktika të tilla. 

“ Dora e padukshme në veprim 

Në tregjet konkurruese, kërkesa e fortë çon në çmime dhe fitime më të larta, që pastaj çojnë në hyrje dhe 

investime, çmime dhe fitime në rënie. Për ekonomistët, këto forca të tregut janë një pasqyrim I dorës së 

padukshme në veprim, megjithse ky është një ngushullim i vogël për administratorët e biznesit dhe 

pronarët  e industries në fjalë.Këtu është një shembull i kohëve të fundit nga industria australiane e verës. 

Lulëzimi i verës australiane përfundon me dhimbje koke 

Nga Nick Squires 

Industria australiane e lulzuar e verës është bërë viktimë e suksesit të vet me kaq shumë vreshta të reja, 

saqë vendi ka një mbiofertë kronike për rrushin. 

Vreshtat në disa nga rajonet më të famshme të verës duke përfshirë Hunter Valley, Margaret Rvedhe 

Valley, po përballen me perspektivën e mjerueshmërisë të rrushit të tyre që fishket në pjergulla për shkak 

të mungesës së blersve. 

Popullariteti i verës australiane, veçanërisht në Britani ose në Amerikë, inkurajuan mbjelljen e qindra 

plantacioneve të vreshtave nga fundi i viteve 90-të, me shumicën e vreshtave që zgjidhnin varietet e 

rrushit të kuq si shiraz dhe cabernet sauvingnon. Këto vreshta tani po fillojnë të prodhojnë verë. 
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Australia tani ka 370000 akra vreshta , një rritje trefishe , e krahasuar me nje dhjetvjeçar më  

parë.Kërkesa për verën e saj jashtë vendit mbetet e forte, por ngopja e tregut është kaq serizoze, saqë 

mijqëra ton rrush i kuq do të hidhen në pleha në pak javët pasuese. 

Çështja u keqësua nga korrjet e bollshme në vitet 2002 dhe 2004 dhe parashikimet e korrjeve të tjera 

jashtëzakonisht të mëdha këtë vit, për hir të shiut të vazhdueshëm veror dhe shkëlqimit të zgjatur të diellit 

vjeshtor. 

“Është vërtet e dhimbshme” tha Peter Lidgerëood, duke vëzhguar vilet e pjekura të rrushit shiraz në 

vreshtin e tij prej 23 akra në Loxton, Aistralia e Jugut. “Kjo do të thotë që 12 muajt e funditkanë që 

humbje totale e kohës” Pavarësisht nga telefonatat për çdo kompani verërash që I ra ndërmend, zoti 

Lingewood, 55 vjeç, nuk munditë gjente ndonjë blerës. I gjithë prodhimi I tij prej më shumë se 150 tonë 

rrush, të cilin ai kishte shpresuar ta shiste për 40000 £, ton do të kalbet. “Ju keni vënë në të gjithë këtë, një 

punë të mundismshme dhe befas belrësit thonë që nuk duan rrushin... Vitin tjetër do të jetë shumë I 

ngushtë financiarisht. Në qoftë se gjerat nuk përmirësohen, do të ketë shumë, shenaj për shitje, të 

nguluara nër vreshtat këtej rrotull”  

Ata pronarë vreshtash që ia kanë dalë të gjejnë blerës të gatshëm, paguhen me një lëmoshë sepse çmimet 

janë shembur. Në rajonin Riverland të Australisë së Jugut, vreshtarët merrnin deri 340£ për ton për 

rrushin e tyre vitin e kaluar; këtë vit poi u ofrohet 60 £. “Kjo është jashtëzakonisht e hidhur” tha Chris 

Byrne i Shoqatës së Vreshtarve, Riverland. “Nëqoftë se vazhdon spiralja zbritse, nk ka asnjë mënyrë që 

net ë mund të gjejmë të sigurojmë jetesën. Tashmë disa vreshtarë po shkojnë drejt falimentimit” Ai tha se 

disa komapni të verërave po bëheshin pre e dobësisë së pronarve të vreshtave të vogla për t’i detyruar 

çmimet të ulen. Është një garë e ulët përsa u përket çmimeve”, tha z. Buyrne. “Është me të vërtetë një 

situatë qesharake, e tmershme, vërtet e tmershme”  

Nja nga dy million ton rrush që priteshin te mbildheshin këtë sezon, rreth pesë përqind do të lihen të 

kalben.Ngopja pritet të zgjasë edhe për dy vjet të tjerë, pas të cilave oferta e zvogëluar do të fillojë të 

kthehet përsëri në përputhje me kërkesën. 

Vitet e rritjes mresëlënëse kanë marrë fund”, tha Laërie Stanford i Korporatës Austrialiane të Verës dhe 

Konjakut. Ka shumë njërëz që hynë në industri kur ajo ishte në ngitje te cilaët do të digjen” Burimi :Daily 

Telegraf, 23 Prill 2005 N.Gregori Mankië dhe Mark P. Taylor –Ekonomiksi botim shqip faqe 410-411 “ 

II.10  Shërbimi i Informacionit të Tregut. 

Më lart kemi përmendur se në fermat e vetmbajtjes, elementët e praktikat e marketingut nuk ndeshen ose 

ndeshen rrallë, për faktin se ato shesin dhe blejnë shumë pak. Kësaj situate i përgjigjej dhe i përgjigjet 

mentaliteti ku shumë fermerë akoma thonë:-pse nuk na gjen treg shteti, apo pse nuk na i grumbullon shteti 

produktet?! Ky mentalitet  vazhdon të shfaqet jo rallë. 

Megjithatë problematika e marketingut edhe në bujqësi zuri të trajtohet si kapitull i veçantë, në Strategjitë 

e Qeverisë për zhvillimin e bujqësisë, siç janë Strategjia e Gjelbër e vitit 1999, Strategjia e Zhvillimit 

Rural për Shqipërinë e hartuar nga Banka Botërore në vitin 2002 dhe në programe e projekte të tjera 

zhvillimit, në fund të viteve nënëtëdhjetë e fillim të viteve të para të mijëvjeçarit. Filloi ngritja e tregjeve 

fshatare në qëndrat kryesore të zhvillimit bujqësor, si në atë të Lushnjës, Korçës, Shkodrës, Kuksit, u 

zhvillua më tej infrastruktura e Fruta -Perimeve të Tiranës tek ish uzina Dinamo etj Pa u ndalur në 
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zhvillin e gjithë gamës së marketingut, nuk mund të mos evidentojmë se një vemendje e posaçme iu 

kushtua informacionit për tregun. Informacioni dhe çmimet e tregut ka filluar të grumbullohet e 

publikohet fillimisht nga një projekti USAID në mesin e viteve 90. Pas mbylljes së projektit, departamenti 

i statistikave në MBU, duke grumbulluar informacione për çmimet në bazë javore e vazhdoi këtë detyrë. 

Megjithatë siç kanë evidentuar monitorimet e kohës, ky informacion nuk ishte lehtësisht i disponueshëm 

dhe nuk arritne tek objektivi kryesor, fermeri dhe ferma. Sidoqoftë kësaj i shërbeu ngritja e qendrave të 

informacionit deri tek komuna, si një ndër elementët e zhvillimit të Ekstensionit. Megjithatë informacioni 

në dispozicion  të fermave nuk ishte aq bashkëkohor për të qënë i dobishëm në marrjen e vendimeve në 

treg e sidomos për marrjen e vendimeve afatgjata nga fermeri.  

Një moment i rëndësishëm i zhvillimit ishte ngritja e portalit Albamis-platforma e Sistemit të 

Informacionit mbi produktet bujqësore në Shqipëri. Ai dëshmon se shërbimi i informacionit për tregjet 

(MIS-market information services) i ngritur në shumë vende në tranzicion e në zhvillim, mbriti edhe në 

vendin tonë. Kjo u mundësua nga bashkëpunimi i Qëndrës Shqiptare për Tregëtinë Ndërkombëtare 

(ACIT) me programin agrar të GDZ-së “Mbështetje për Sektorin Shqiptar të Bujqësisë dhe Përafrimin e 

Shqipërisë me BE-në. Por çfarë përfaqësonte Albamis për përdoruesit e saj ? Siç thuhej dhe në faqen 

prezantuese: Qëllimi i kësaj platform është të ofrojë një informacion të detajuar dhe në kohë reale lidhur 

me çmimet e produkteve bujqësore që prodhohen ose tregëtohen në Shqipëri nëpërmjet një portali në 

internet dhe publikimeve periodike. 

Publikimi i këtij informacioni synontë, të rritet mundësia e eksporteve të produkteve shqiptare, të nxitet 

konkurrenca në treg e për rrjedhojë zhvillimi i sektorit bujqësor në tërësi. Edhe nëpërmjet projektit më 

të hershëm ”Ngritja e një Sistemi të tregëtimit të prodhimeve bujqësore “ GTZ ka kontribuar për ngritjen 

e një sistemi për tregjet e fruta perimeve të fresketa. Nëpërmjet tij u hodhën themelet e Sistemit të 

Informacionit mbi Tregun e Fruta-Perimeve në Shqipëri (AMIS). U kontribua në ngritjen e skemës dhe 

strukturave për grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave mbi informacionin e tregut nga 

fermerët-duke mundësuar informacionin mbi çmimet e prodhimit, d.m.th. mbi çmimet e shitjes me 

shumicë nga fermerët dhe grupfermerët e Divjakës, Fierit, Maminasit, mbi sasitë e prodhimit që ofronin 

për tregjet e shumicës e sidomos atë të Dinamos në Tiranë.  

Si rezultat u bë i mundur që të sigurohej informacioni javor mbi sasitë e ofruara sipas rajonit, llojit të 

produktit dhe kohës së disponueshmërisë; personat e kontaktit; informacioni javor  e ditor për fermerët 

mbi çmimet e përditshme ofruar nga tregu me shumicë Dinamo në Tiranë, si për produktet e vendit dhe të 

importit.  

Me mjaft interes ishte krahasimi i çmimeve të shumicës, nga prodhimi vendas dhe ai i importit si brenda 

tregut me shumicë të Tiranës ashtu dhe krahasuar me tregjet e shumicës të Lushnjës, Fierit, Shkodrës, 

Korçës, Divjakës. Sistemi i informacionit mbi tregun e fruta perimeve të fresketa në Shqipëri-2003, ishte 

mjaft konstruktiv. Problem  ishte dhe mbetet vazhdimësia e e portalit :www.alabamis.com 

ACIT-Qëndra Shqiptare për Tregëtinë Ndërkombetare -i  krijuar në vitin 2002 ishte një project tjetër i 

sukseshëm i njohur për kontributin në ofrimin e një informacioni tregu, të shpejtë, të përshtatshëm dhe 

real. Kjo ishte mundësuar duke integruar  në mënyrë bashkëkohore sidomos informacionin që zotëron 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Qëndrat Ndërkombëtare të Informacionit  Tregëtar me internetin. 
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Në rubrikën  e tij Tregtia e Jashtme gjendjej një informacion i bollshëm mbi sasinë vlerën e eksport 

importit të prokteve bujqësore, fruta perimeve, të  realizuara nga viti 2000. Ky informacion jepej për të 

gjithë produktet e frutave perimeve sipas kërkesës së përdoruesit për import dhe eksport jo vetëm në tërësi 

por edhe veç e veç për çdo lloj të tyre. Ai ishte mujor e vjetor dhe njëkohësisht jepej për çdo pjesë apo për 

gjithë periudhën sipas kërkesave të përdoruesit si gjithsej apo për çdo shtet të veçantë. Në rubrikën 

çmimet e prodhimit ose çmimet e fermës jepeshin çmimet e prodhimit për produktet bujqësore në fermat 

kryesore të vendit.  

Në rubrikën çmimet e shumicës jepeshinn çmimet minimale, mesatare, maksimale me të cilat janë shitur 

produktet bujqësore  fruta-perime në tregjet e shumicës si për produktet vendase duke filluar nga qershori 

2001, ashtu dhe për produktet e importit duke filluar nga nëntori 2002 Të dhëna ishin në Lek, USD, Euro. 

Vlerat e këtij portali ishin të dukshme lehtësia në përdorim, akses i shpejtë e në kohë i cili zor se 

realizohej nga publikimet e Ministrisë së Bujqësisë ose INSTAT. Por edhe këtu doli problemi i 

vazhdimësisë. 

Sigurimi i informaciont për fruta –perimet u realizua nga projekte të tjera  si portali i ngritur me 

mbështetjen e USAID Greenmarket Albania, ëëë.greenmarket.al, nga publikimet e gazetës Agrobiznes, 

dhe në nivel vjetor e në mënyrë sintetike jepet dhe nga Vjetarët Statistikorë  të Ministrisë së Bujqësisë. 

Psh nga publikimi fillestar i eksportit dhe importit të produkteve bujqësore dhe ushqimore,  psh në vitin 

2002 kalohet në publikimin e çmimeve mesatare të shitjes me pakicë të disa produkteve në lek/kg, apo 

çmimet mesatare të shitjes me pakicë të disa produkteve për vitin 2002. Nga to më poshtë po japim vetëm 

informacionin për mollën 

Table 11 Cmimi mesatar i shitjes me pakice i mollës 

çmimi mesatar i shitjes me pakice i mollës në lek për kg 

1994 1996 1998 2000 2001 2002 2009 2011 

53,6 61,4 100 100 98,9 114 113 120 

Vjetarë statististikorë të Ministrisë së Bujqësisë   

 

Nga të dhënat e tabelës rezulton se nga viti 1994 është rritur ose dyfishuar çmimi mesatar i mollës. Më 

pas nga viti 2002-2009  ka patur stanjacion ose më vonë luhatje. Një situatë e tillë ka ndikim të 

drejpërdrejtë në rezultatet ekonomik-finaciare të fermës dhe shërben si sinjal për sjelljen e fermerëve. 

Ndërkohë jepet çmimi mesatar  i shitjes me pakicë mesatarisht në muaj dhe mesatarisht në vit për disa 

produkte për vitin 2002. Pra përdoruesit e interesuar si prodhuesit e mollëve që prodhojnë dhe dalin 

gjerësisht në treg marin një informacion mjaft të dobishëm. 

Ky informacion  është zgjeruar  dhe shtrirë me tej në publikimin e çmimeve mesatare të shitjes me 

shumicë të importit dhe çmimet mesatare të shitjes me shumicë  të disa produkteve të vendit, të 

prezantuara për disa vite në tabelën nr   
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Table 12Ecuria e çmimeve sipas muajve 

Nr Viti  Janar Shk. Mars Prill Maj  Qersh.r Korr. Gusht Shtat. Tetor Nënt. Dhjet. Mes 

  çmimet mesatare të shitjes me pakicë të mollëve sipas mujave 

1 2002 109,9 109,8 109,7 113,1 120,0 123,5 123,3 118,6 116,6 108,3 108,0 106,7 114 

2 2009 108 111 117 120 120 119 118 112 107 105 107 110 113 

3 2011 115 120 123 132 142 144 137 122 106 100 96 97 120 

  çmimet mesatare të shumicës të mollëve të importuara sipas muajve 

1 2009 97 95 97 98 97 98 96 99 98 97 95 97 97 

2 2011 102 105 108 110 119 120 118 118 109 107 104 105 111 

  çmimet mesatare të  shitjes me shumicë të mollëve të ivendit sipas muajve 

1 2009 61 59 64 65 67 81 68 60 57 56 53 56 60 

2 2011 56 57 62 72 76 83 62 56 51 56 57 56 59 

 

Është e tepërt të flasim këtu për dobinë e këtij informacioni kur kushdo dhe çdo fermer mund të shohë se 

sa kushton psh një kg mollë sipas çmimit mesatar të shitjes në tregun me shumicë duke e krahasuar atë  

me çmimin e importit dhe me atë të pakicës. Ai ka mundësi të ndjekë dinamikën dhe ndryshimet në në 

vite nga një vit në tjetrin por dhe brenda vitit nga një muaj në tjetrin. Duke parë ndryshimin midis çmimit 

te shitjes me shumicë ne muajin Tetor kur është maksimumi i prodhimit të mollëve ai ka mundesi ta 

krahasojë atë me çmimin e tyre në muajin Dhjetor, Janar, Shkurt e me pas Për rrjedhojë mund të gjykojë 

mbi efektet ekonomike që ka ndërtimi i frigoriferve, apo ruajtja e mollëve në frigorifer (shpenzimet 

operative për ruajtjen e tyre në frigorifer)  në rastin e fermave të specializuara për mollë. Pra ai është në 

kushtet kur disponon informacion bazë për tiu përgjigjur  pyetjeve konkrete dhe  të ndërmarrë vendimet e 

duhura efektive lidhur me çështje të tilla: 

Kur është më mirë që ferma dhe fermeri ta shesin prodhimin ? Do ta shesë drejtpërdrejt me vjeljen e tij, 

apo do ta shesë më vonë për të siguruar avantazhet e ndryshimit të çmimeve ?! 

Është e njohur se ka disa mënyra për shitjen e prodhimit të mollëve, a) Shitja drejtpërdrejt nga parcela 

mbi bazën e kontraktimit paraprak me pronarë frigoriferesh apo tregëtarë shumice.b) shitja me para në 

dorë në periudhën e vjeljes së prodhimit, c) magazinim apo ruajtje e prodhimit për ta shitur në të 

ardhmen. 

Për produktet e magazinueshme siç është molla, që ka si karakteristike se prodhohet dhe është gati për 

shitje brenda një periudhe të caktuar kohe, zakonisht në Tetor (ose në një cikël më të gjërë Korrik-Tetor e 

ndërvarur kjo nga shumllojshmëria e variteteve në varësi të pjekjes), por konsumohet thujse gjatë gjithë 

vitit lind e nevojshme të krahasohet mundësia e shitjes me para në dorë menjëherë pas vjeljes  me atë të 

çmimeve të mujave të tjerë që do realizohen më vonë duke patur parasysh dhe koston e magazinimit e të 

ruajtjes. Praktikat tregojnë se ruajta dhe magaziniminjë element i nevojshëm dhe i domosdoshem për 

konsumin gjithvjetor të mollës,  nuk është apriori për çdo fermë të veçantë varianti më i mirë i zgjedhjes, 

pasi çmimi  i realizuar në momentin e vjeljes mund të jetë më i mirë ose i krahasueshëm se ai që pritet në 

të ardhmen. Në qoftë se çmimi që pritet në të ardhmen përballon koston e magazinimit ruajtjes, atëhere 

pritja për shitje të mëvonshme vlerësohet më e prefereshme ekonomikisht nga vendimarrja për këtë ose 

atë fermeri. Por kjo presupozon nga njëra ana një informacion tepër të saktë mbi ecurinë sezonale të 
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çmimeve qoftë në të kaluarën, por dhe një informacion tepër të saktë të mbajtur nga fermeri, lidhur me 

shpenzimet dhe firot e prodhimit gjatë magazinimit dhe ruajtjes së prodhimit për shitje të mëvonshme. 

Ruajtja dhe magazinimi i prodhimit shoqërohet me një kosto të caktuar që ka të bëjë me rujatjen dhe 

trajtimet e tij. Krahas saj kjo kosto rritet kur i shtohet kostoja e shpenzimeve të transportit dhe shitjes, në 

tregun lokal apo atë qëndror. 

Krahas mënyrave të mësipërme të shitjes, disa fermerë, e shesin prodhimin e tyre drejtpërdrejt nga 

paracela mbi bazën e kontraktimit paraprak ose jo. Kjo metodë përdoret për të siguruar avantazhin e 

çmimeve të favorshme, që mund të ndodhin para se produkti të jetë prodhuar Këtu ka efektin e vet, 

kontrata paraprake me likuidim të pjesshëm paraprak dhe likuidim të plotë me evadimin e prodhimit, apo 

kontrata paraprake për blerje ose shitje me likuidim të mëvonshëm. 

Jo më pak e rëndësishme është pyetja  Ku fermerët duhet t’a shesin prodhimin ose të blejnë inputet, 

në tregun ndërkombëtar apo atë kombëtar, në tregun lokal apo atë kombëtar, në atë me shumicë 

apo atë me pakicë ?! Një moment tjetër jo më pak i rëndësishëm është politika e çmimeve për blerjen e 

inputeve dhe shitjen e prodhimit. 

Në këtë rafsh rëndësi ka informacioni tjetër që përmbahet në tabelën e mësimpërme  ai midis ndryshimit 

të çmimit mesatar të shitjes me shumicë të mollëve të vendit, çmimit mesatar të shitjes së mollëve të 

importuara, dhe çmimit të shitjes së tyre me pakicë. 

Sejcili fermer mund të shohë qartë shkallën dhe shkaqet e konkurueshmerise së prodhimit të mollëve nga 

ana e tyre me ato të importit. Është e njohur se ndryshimi midis çmimit i shumicës se mollëve të vendit 

me ato të importit, për të njëjtën cilësi, buron dhe nga dallimet fiskale. Kjo do të thotë se niveli me i lartë i 

konkurrueshmerisë nga ky shkak nuk është produkt i fermës dhe produktivitet të fermerit, apo nivelit të 

kostos së punës. Në çdo rast duhet bërë analiza e konkurrueshmërisë se sa ajo është produkt i 

produktivitet, sa i kostos  relativisht të ulët të punës dhe sa i faktorve fiskalë. Informacioni i mësimpërm i 

harmonizuar me informacionin në fermë  lidhur me çmimet e shitjes dhe kostot përkatse do e mundësonte 

këtë analizë e cila sot në rastin më të mirë bëhet me hamëndje. 

Një moment jo me pak i rëndesishëm është informacioni mbi imputet dhe çmimet e inputeve shpenzimet 

për të cilat rriten me thellimin e intesifikimit të prodhimit në fermë. Për këtë le të shohim të dhënate 

tabelës   

Table 13 Përdorimi i Plehrave Kimike 

Përdorimi i Plehrave Kimike (në ton) 

Plehra Kimike 1990 1995 2000 2002 2009 2011 

Ure 93290 18607 25939 33896 35564 41193 

Nitrat Amoni 93420 37564 50186 46293 38465 36736 

Fosfat diamoni 0 3474 12871 39537 44795 49937 

Superfosfat 151000 31832 40112       

Potas 6000           

Të tjera         1650 2468 

Total 343710 91477 129108 119726 120474 130334 

Përdorur për fermë kg       399 371 399 
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Vjetare Statistikorë të Ministrisë së Bujqësisë 

Sipas të dhenave të tabelës, rezulton se megjithë rritjen e përdorimit dhe ndryshimit të strukturës së 

përdorimit të plehrave kimike, në tërësi për bujqësinë shqiptare, niveli i tyre mbetet mjaft më i ulët se sa 

ai në vitin 1990. Psh përdorimi plehrave azotike është sa gjysma e tyre. Ndëkohë përdorimi i superfosfatit 

është zëvendësuar nga ai fosfat diamonit. Një dukuri tjetër mjaft e rëndësishme është këtu informacioni 

mbi rritjen e dukshme e çmimit të inputeve në tërësi , plehrave kimike apo karburantit. Kjo duke qartë nga 

të dhënat e tabelës së mëposhtmte  

Table 14 Cmimet e plehrave kimike 

Cmimet e plehrave kimike(Lek/Kg)    

Plehra Kimike 2002 2009 2009/2002 2011 

Ure 29 51 175,9% Mungon 

Nitrat Amoni 25 42 168,0% Mungon 

Fosfat diamoni 42 68 161,9% Mungon 

Superfosfat 21 36 171,4% Mungon 

Burimi Vjetari Statistisikor iI MB,2002,2009,2011 

Siç shihet rritja e çmimit të inputeve –plehra kimike nga viti 200-2009 ka qënë nga 62-76 % në një kohë 

kur çmimi i shitjes së mollëve nuk ka ndryshuar. E njëta gjë është përsa i përket çmimit të karburantit i 

cili në vitin 2008 ishte mbi dyfishin e atij në vitin 2002. Kjo do të thotë se ndërsa shpenzimet e inputeve 

rriten me ritme të shpejta ndërsa çmimi i mollëve nuk ka ndryshuar. Por kjo do të thotë se të ardhurat neto 

për një kg janë pakësuar. Por synimi kryesor i fermës është  jo thjesht rritja e prodhit apo qoftë dhe e të 

ardhurave bruto por rritja e të ardhurës neto, për fermë dhe familje fermere. Në këto kushte  nga njëra anë 

bëhet imperative që informacioni për çmimet e inputeve të jetë i plotë dhe të mos mungojë të publikohet 

si në rastet e plehrave kimike apo karburanteve por ndërkohë po bëhet imperative  rregjistrimi i saktë i 

shpenzimeve si monetare (ato që kanë të bëjnë me blerjen e inputeve apo dhe pagesat e punës) dhe 

shpenzimeve gjithsej por dhe ai i pasqyrave financiare të tilla si ai i të ardhurave shpenzimeve apo 

bilancit. Siç është e njohur  fermeret person fizik deri tani nuk kanë mbajtur dhe nuk mbajnë bilanc. Por 

kjo është një mangësi që pengon fermerët për të marrë vendimet e duhura për rritjen e te ardhurave të tyre 

në përgithësidhe ato të të ardhurave neto –fitimit të fermës në veçanti. 

II.11  Mbështetja shtetërore në bujqësi faktor dhe element shumë i rëndëshëm për përshpejtimin e 

zhvillimit të pemtarisë. 

Nga sa më sipër rezulton sezhvillimi i pemtarisë dhe sidomos shtimi i mbjelljeve të reja e rrënjëve në 

prodhim është përshpejtuar vitet e fundit. Kjo situatë lidhet sa me rritjen e interesimit të fermerve, për t’i 

kushtuar gjithnjë e vemendje më të madhe përcaktimit të një structure mbjelljesh që u mundëson të 

ardhura sa më të mëdha, duke u specializuar sidomos në pemtari, perime etj (pra me katorët që kanë të 

bëjnë me ndikimin e tregut, ekonomisë së tregut mbi agrobiznesin) por dhe me qëndrim dhe mbështetjen 

e shtetit, ndaj mbështetjes së agrobiznesit dhe sidomos atij që zhvillon veprimtarinë në agrobiznes. Në 

vitin 2007, është kryer studimi “Fondi i investimit në vreshtari dhe pemtari” Mbi atë bazë u miratua 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr 3 datë 10.01.2007 “Për nxitjen e zhvillimit të vreshtarisë, pemtarisë 

dhe Ullirit “Me këtë vendim u miratua fondi prej 400 milion lekë, i ndarërë sipas qarqeve për nxitjen e 

zhvillimit të pemtarisë, vreshtarisë dhe ullirit. Sipas këtij vendimi fermerët që ngrenë vreshta dhe pemtore 

me sipërfaqe, jo më pak se 3 dynym, masa e përfitimit të jetë: për ngritje pemtore 350 000 lekë/ha. Ndërsa 

krietert dhe proçedurat e dhënies së mbështetjes përcaktohen me udhëzim të veçantë dhe Ministrit të 
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Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Volumi gjithsej i skemave mbështetse gjatë viteve 

2007-2011, ndaj bujqësisë ka qënë: 

Table 15 Buxheti i skemave mbështetse gjatë viteve 2007-2011 

Në Min leke 

Nr Emërtimi  2007 2008 2009 2010 2011 

 Shpenzime për skemat mbështetese 450 860 1350 1003 723 

Burimi Vjetari Statististikor i MBUMK viti 2009 dhe 2011 

Pra me gjithë rritjen që pësoi mbështetja bujqësore nga viti 2007-2009, më pas me vështirësitë fiskale të 

qeverisë, renien e ritmit të rritjes dhe me pas stopin dhe renien e të ardhurave buxhetore në tërësi, ka 

ardhur duke u ulur dhe mbështetja bujqësore për bujqësinë. 

Por krahas volumit të mbështetjes jo më pak rëndësi ka dhe mënyra e kësaj mbështetje që shprehet sa me 

objektivat aq dhe strukturën e kësaj mbështetje 

Objektivat e përgjithshëm dhe të veçantë, të skemave mbështese kanë qënë: 

 Përmirësimi i kushteve për rritjen e të ardhurave të fermerëve dhe përmirësimi i jetesës së 

familjeve të tyre;  

 Zhvillimi i orientuar në vreshtari, pemtari dhe ullirin dhe rritjen e sipërfaqeve me to; 

 Rajonizimi i specieve dhe variteteve në përshtatje me kushtet klimatiko-tokësore;  

 Specializimi i rajoneve dhe mikrorajoneve bujqësore në përputhje me prioritet e zhvillimit të 

bujqësisë; 

 Rritja e qëndrueshme të prodhimit të rrushit, frutave dhe ullirit për treg dhe për përpunimin 

industrial, me qëllim plotësimin e nevojave të vendit, minimizimin e importit dhe rritjen e 

mundësive për eksport. 

Këto synime flasin për harmonizimon e interesave të zhvillimit të agrobiznesit nga shtysat e tregut, me 

rolin rregullues dhe mbështetës të shtetit. Ky rrol rregullues ka synuar të përmirësojë një sërë aspektesh 

që nuk i realizon vetvetiu faktori treg (psh burimet e investimit për mbjelljet e reja në frutikulturë). Kjo 

është nga dukuritë më pozitive të mbështetjes shtetërore, ndaj fermave bujqësore që materializohet edhe 

në drejtimet e mëposhtme të zhvillimit të pemtarisë. 

Gjatë viteve të ndryshme është zgjeruar gama e skemave mbështetëse në përputhje me prioritet e 

zhvillimit për çdo vit të veçantë. Por në ndrejtim të fermave fermave të specializuara në frutikulturë janë 

realizuar midis të tjerash këto skema mbështetse: 

a. Për ngritje të vreshtave, pemtorve dhe ullishteve 

b. Për ujitjen me pika në pemtore intensive; 

c. Subvencion i normës së interesit për kreditë, i orientuar në : 

c.1) Kriteret dhe proçedurat e mbështetjes për kompanitë që grumbullojnë, ruajnë e përpunojnë 

produkte bujqësore; 

c2) Kritert dhe proçedurat e mbështetjes për Shoqeëritë e Prodhimit dhe Tregëtimit në bujqësi të 

regjistruara në mbështyetje të ligjit nr. 8088, date, 21.03.1996 ”Për shoqëritë e Bashkëpunimit 

Reciprok” të ndryshuar. 
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Krahas zgjerimit të gamës së skemave mbështetse kanë ndryshuar dhe janë zhvilluar më tej kriteret e 

aplikimit dhe përzgjedhjes se fermave dhe fermerëve për mbështetje. Midis të tjerash të bije në sy se 

krahas përmirësimit të kritereve agroteknike, nga një projekt i thjeshtë kalohet në kërkesa dhe kritere për 

plane zhvillimi biznesi dhe me kërkesa të qarta për formalizimin e ekonomisë, pagimin e tatim -taksave 

apo sigurimeve shoqërore etj. Psh në vitet e fundit, fermerve që ë mbështeten me grante nga shteti iu 

kërkohet vërtetimi për pagimin e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe tatim taksave. Ndërkohë janë 

zhvilluar proçedurat duke kaluar në fazat e mëposhtme: 

1. Faza e informimit 

2. Faza e aplikimit 

3. .Faza e përzgjedhjes 

4. Faza e verifikimit 

5. Faza e pagesës. 

Të gjitha këto janë shoqëruar nga një proçes i qartë të monitorim- vlerësimi të mbështetjes direkte të 

zhvillimit bujqësor në Shqipëri, siç shihet dhe në tabelën e mëposhtme: 

Table 16 Objektivat, indikatorët dhe mënyrat e verifikimit të efekteve të politikave në vreshtari, 

pemë frutore dhe ullinj 

Nr  Qëllimi/Objektivat e 

politikës 

 Indikatorët Mënyrat e Verifikimit 

1 Rritja e Sipërfaqeve të 

mbjella 

Sipërfaqe të mbjella në haNivel 

më i lartë rritje se sa përpara 

subvencionit 2007 

Statististika 2004-2012 

2 Minimizimi i importi Volumi i importit (ton) në rënie INSTAT- Statististikat e 

Ministrisë së Bujqësisë 

3 … … … 

X Përmirësimi i cilësisë së 

varieteve të mbjella, në 

përputhje me tregun dhe 

kërkesat e konsumatorit 

Sipërfaqet e mbjella (ha) për 

sejcilin lloj pjestuar me 

siperfaqen totale të mbjelle % e 

struktures mbjellese sipas 

varieteteve 

Strutura varietore para 2007 

dhe pas 2007, në vite. 

 

Në funksion të matjes së realizimit të objektivave të realizuara, shërbejnë të dhënat nga AZHBR dhe 

Drejtoritë përkatse të Bujqësisë në qarqe e rrethe. Por megjithse në faqen e Internetit të AZHBR-së, 

pretendohet se informacioni mbi mbështetjen në bujqësi, shtrihet deri tek Lista e fituesve për skemat 

kombëtare 2011, (Ndryshe është transparenca e e Fondeve të IPARD-LIKE) në fakt  nuk  mund të 

gjesh  të dhëna të plota jo vetëm në vlera por dhe në tregues natyrore, pa të cilat zor se mund të 

gjykosh mbi thelbin real të politikës mbështetëse të shtetit ndaj fermave bujqësore, si ato më poshtë, 

në tabelat 12, 13 e 14-të 
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Table 17 Të dhëna për aplikimet dhe fituesit në qarkun e Dibrës,  viti 2008 

Aplikimet e fituesit, vlerësimi i projekteve në zyrë dhe në terren, në Qarkun, Dibër  

EMERTIMI 

  

GJITHSEJ 

  

NR APLIKIMEVE SIPËRFAQJA E APLIKUAR HA  

Vresht Pemëtore Gjithsej  Vresht  Pemëtore 

 Aplikime 236 68 168 107.5 27.5 80 

Fitues > 70  166 33 133 79.95 13.75 66.2 

Skualifikuar 70 35 35 27.55 13.75 13.8 

Kontrolluar  191 42 149 88.72 16.53 72.19 

Fitues   166 33 133 79.72 13.53 66.19 

Të skualifikuar  25 9 16 9 3 6 

 

Nga të dhëat e mësipërme, mund të gjykosh në nivel qarku apo rrethi se sa mbështetja për, pemtari, 

vreshta, ulishte në total është drejtuar psh për pemtari. Dhe prej saj mund të kalohet se sa prej mbjelljeve 

tee reja për pemtari janë, për mollë, kumbulla, qershi, ftoj etj  

Jam i mendimit se për të gjykuar mbi politikën mbështetese në nivel qarku dhe kombëtar janë të 

nevojshme dhe të dhënat e tabelave nr 13 dhe 14, jo vetëm për një vit të veçantë, por  nga viti 2007-2013, 

si në tërësi në nivel kombëtar por dhe për qarqet dhe rrethet përkatse në analizë. Pa këto zor se mund të 

mendohet e vazhdohet për një përmirësim të duhur të skemave të mbështetjes së qeverisë ndaj fermave 

bujqësore. Por për të gjykuar për këtë përmirësim mendoj se është e dobishme t’i hidhet një vështrim i 

shkurtër dhe një instrumenti tjetër shumë të rëndësishënm siç është ai SIP-eve, dhe mbështetjes në 

kuadrin e programit IPAR-Like, për frutikulturën jo vetëm në nivel qarku por dhe ai në nivel 

kombëtar  

II.12  SIP-et e Zhvillimit të frutikulturës.  

Analiza e Filierës së Pemtarisë. 

Një element tjetër i rëndësishëm i menaxhimit të bujqësisë-pemtarisë dhe fermave të specializuara në 

pemtari, gjatë viteteve të fundit janë hartimi i SIP-eve ose Filierës në Pemtari në nivel qarku. Krahas 

studimit në nivel kombëtar “Fondi i investimit në vreshtari dhe pemtari” mbi bazën e të cilit u ndërmorën 

politikat mbështetse për zhvillimin e pemtarisë dhe bujqësisë në tërësi, në disa qarqe si në atë të Korçës 

dhe Dibrës janë hartura SIP-et përkatse, pra Programet e Investimeve Strategjike (SIP) – ose Analizë e 

Filierës Aktuale të Pemtarisë-“Analiza e Zinxhirit Ushqimor për sektorin e Frutikulturës  në Rajonin e 

Dibrës” (Rrethet:-Dibër, Bulqizë dhe Mat)  të hartuar nga z Hafuz DOMI Drejtor  Ekkzekutiv i Shoqatës 

së zhvillimit bujqësisë Dibër-ADAD dhe “Analiza e zinxhirit ushqimor për sektorin e  pemëve frutore 

Prefektuara Korçë “ (rrethi Korçë, Pogradec, Devoll, dhe Ersekë),  të kryera të dyja mbi bazën e TOR-

Termave të Referencës të përgatitura nga PSD&MADA-Zhvillimi i Sektorit  Privat&Agjensia e 

Zhvillimit të Zonave Malore 

Ndër objektivate kryesore të SIP-eve ishin: 

i. Do të bëjë një analizë të gjendjes dhe filierës aktuale, problematikës dhe do të përcaktohen 

aksionet kryesore, nevojat për një plan investimesh individuale dhe në grupe, nevojat sektoriale 
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dhe financiare të detajuara si dhe do të përcaktohen akset kryesore të zgjidhjes dhe zhvillimit të 

pemtarisë. 

ii. Mbështetja e aktorve privatë në pemtari në proçesin e prodhimit, grumbullimit, ruajtjes, 

përpunimit dhe marketingut të prodhimit dhe të përcaktohen aktorët dhe partnerët publik në 

planin strategjik të realizuar të filierës për një periudhë tre deri pesëvjeçare. 

Ecuria e zhvillimit të Pemtarisë në vite, dëshmon se mbas rritjes së numurit të rrënjeve dhe prodhimit të 

tyre deri ne vitin 1990, ka patur një rënie të tyre deri në vitin 1995, stanjacion me një ritje fare të lehtë 

deri në vitin 2000 dhe më pas vihet re një rritje e tyre dhe para se të fillonte mbështetja buxhetore e 

Qeverisë në vitin 2007. 

Në Qarkun e Korçës psh është arritur numuri i rrënjëve të prodhimit nga 2 007 000 në vitin 1990,  në 582 

000 rrënjë në vitin 1998 dhe 2169 mijë rrënjë nga 2007 mijë rrënjë. E njëjta gjë në thelb ka ndodhur edhe 

në Dibër. Në Korçë vihet re ndërkohë dyfishimi i prodhimit krahasuar me vitin 1990 si rezultat i rritjes së 

rendimentit për rrënjë. (Ndërkohë duhet evidentuar se del problemi i matjes – në rrënjë dhe ha, diku matet 

me rrënjë diku me ha pa përcaktuar qartë koefiçentin e kthimit të numurit të bimëve për ha)  

 Në SIO-et jepet struktura e specieve-llojeve të pemeve frutore për çdo qark dhe për çdo rrethe 

komunë.Analizohet në mënyrë të posaçme molla, si lloji më kryesor i frutave në këto qarqe. 

Nga analiza konkludohet: “Fruit trees cultivation and particularly apple tree in this region, remains one 

from main economic priorities in agriculture activity” 

 Pra analizohet problemtika e prodhimit të mollës duke analizuar, varietet ekzistuese dhe varietet e 

mbjelljeve të reja; teknologjia e kultivimit të saj deri në vitin 2007 (sidomos në Dibër), futja dhe 

transferimi i teknologjisë së re në pemtari, përdorimi i pesticideve, deri tek kostoja sipas metodave të 

kultivimit dhe intesifikimit të prodhimit të mollës. 

 Lidhur me transferimin e teknologjisë së re, evidentohet se ka konsistuar në: 

i) rritjen e dëndësisë së bimëve/ha, nga 500 deri në 3500 bimë/ha, ose në zvogëlimin e 

distancave në 4x1.4,1.5m, 3.5x0.8m etj. 

ii) futjen e varieteteve të reja të mollës Garand Smith, Gala, Red Chief krahas Gold Delicious 

dhe starking që kultivohesheshin më parë. Fidanë me nëshartesa vegjetative 

iii)  përmirësimi i teknikës së mbjelljes, formimit të kurorës dhe mirëmbajtjes së pemtores së 

prodhimit 

iv) futjen e sistemit mbështetës dhe ujitjes me pika në pemtari 

v) futje e shpejtë në prodhim, rendiment 40/50 ton/ha, kurorë e ulët shumë e adaptueshme dhe e 

thjeshtë për aplikim, cilësi të prodhimit dhe vlerësimin e çmimit etj 

Rritja e shkallës së intesitet të pemtores paraqitet si më poshtë: 

4 Teknologji superintesive  2500-3500 bimë /ha 

5 Teknologji intesive  1666-2250 bimë/ha 

6 Teknologji e permirësuar 840/1000 bimë /ha 

7 E zakonshme (tradicionale) 400-600 bimë /ha 
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Ndërkohë jepet, prodhimi, të ardhurat, kosto, fitimi për teknologji të zakonshme, të përmirësuar, intesive 

dhe kontoja kulturore për ngritjen e 1 ha pemtore intesive. Në këtë konto llogaritet dhe pagesa e 

specialistit. Me interes të posaçëm është bilanci i prodhimit, përdorimi i tij nga ferma për konsum dhe 

treg, tregëtimi brenda vendit dhe jashtë tij (import-eksport) dhe konsumi përfundimtar. Në SIP-Dibër 

evidentohet se “Nevojat e paplotësuara të konsumatorit dhe tregut janë 59 %, kjo do të thotë se në nivel 

qarku ka hapësira për rritjen e siperfaqes dhe prodhimit”. Kjo do të thotë se megjithë zhvillimet e 

dukshme tee pemtarisë gjatë viteteve tee para të mijësvjeçarit etapa e zhvillimit të frutikultures në këto 

rajone paraqitet ende në atë të prodhimit, ku etapat e shitjes dhe marketingut shfaqen vetëm në mënyrë 

sporadike në ferma të veçanta. 

Me tej trajtohen vështirësite dhe pengesat, në infrastrukturë, prodhim, periudhën e vjeljes dhe pasvjeljes,  

duke trajtuar në mënyrë të posaçme hallkat: prodhim; përpunimin, (reçelra, komposto, raki, tharje 

frutash); ruajtje e frutave ( përfshi-kosto e dhomave frigoriferike); marketing- mënyrat e shitjes, 

seleksionimin, paketim, ambalazhimin dhe kapërximin e vështirësive në çdo stad të tyre. Në SIP-in e 

Korçës evidentohet se”Meanëhile beside successes and good achievements in fruit trees cultivation, is 

evident too that constraints and bottle-necks are present in this business, as some time these devolved as 

big problem that sensitive influence in favorably of fruit trees cultivation and qualitative fruit production. 

Some of constraints and bottle-necks category identified are: 

i) Necessary to transfer the existing technology cultivation and production in advanced manners. 

Need to increase the technical capacity into to the technology cultivation;  

ii) In harvesting and preparation of goods for marketing;  

iii) In road, irrigation, etc, infrastructure; 

iv) Other constrains as ëell: non-honestly competition, high interest rate and autocratic crediting bank, 

small surface of land for farms and high fragmentarisation, risks by different development politics, 

etc.” 

 

 Në kapituj pasues evidentohet se:- Aktivitet dhe investimet që janë të nevojshme për të përmirësuar  

zinxhirin e vlerave: 

1. Rritjen e sipërfaqes dhe prodhimit dhëe përmirësimin e teknologjisë 

2. Rritjen e kapaciteteve grumbulluese dhe ruajtëse  

3. Rritjen e kapaciteteve përpunuese 

4. Përmirësimine kaciteteve tregëtare. 

Mbi këtë bazë  në një kapitull të veçantë janë trajtuar: Aktivitet dhe investimet që duhen realizuar për 

zinxhirin ushqimortë frutikultërës në qarkun e Dibrës apo të Korçës dhe se kush do i përballonte ato 

Në kushtet kur ofruesi i TOR, ishte MADA, financues të aktiviteteve dhe investime janë parashikuar 

donatorë dhe përfituesit.. 

The total value of forecasted activities in production chain in fruit sector of Korca prefecture, is round 

628000 USD, from ëhere round 493250 USD (or 79%) are planed to investment by different donors and 

round 134750 USD (or 21%) will be investment by beneficiaries. 

Nuk është vështirë të shihet se SIP-et sjellin mjaft dukuri pozitive për analizën dhe zhvillimin e filierës 

dhe zinxhirin e vlerës së frutikulturës, duke evidentuar dhe fermerë dhe grupfermerë të frutikulturës, 

sidomos ata të prodhimit të fidanëve, koston e ngritjes së pemtores së re sipas teknologjive të ndryshme 

(kjo kërkohej nga TOR), duke e bërë atë një nga instrumentat më të dobishëm, për zhvillimin e 

frutikulturës. Ndërkohë megjithë aspektet e shumta pozitive zor se mund të pohohet se SIP-et e realizuara 
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deri tani kanë vendosur në qëndër të vemendjes gjendja reale konkre e fermave të frutikulturës, 

angazhimet e përgjegjësitë e fermerit si epiqendra për zhvillimin e frutikulturës. Mjafton ti drejtohesh për 

këtë SIP-it të qarkut Korçë ku evidentohet se të ardhurat për ditë pune për 1 ha rezultojnë 746 477 lek në 

pemtoret me 500 bimë për ha dhe 1096450 lek për 833 bimë për ha (shih SIP i Korçës), Në këto kushte 

zor se realizohet roli e kordinimin e lidhjeve ndërmjet gjithë aktorve që marrin pjesë direct dhe indirect në 

realizimin dhe zhvillimin e  filierës se frutikultures: fermer- përpunës-tregëtar-konsumator, nga njëra anë 

dhe aktorët e tjerë si shteti-qeveria-donatorët e gjithë aktorët e tjerë si shoqata të fermeverve të angazhuar 

me pemtarinë siç janë Fert-ADAD. Por kjo nuk përjashton por presupozon zhvillimin e SIP-eve në 

momentin actual. 

 

II.13  Programi i skemave mbështetëse financiare për fermerët-nga mbështetja shtetërore e bujqësisë 

edhe nga BE. 

Që nga viti 2007 edhe në vendin tonë u krijuan pagesat e drejpërdrejta për bujqësinë, si një politikë e re 

shtetit shqiptar, në mbështetje të bujqësisë, program buxhetor i ngjashëm nga natyra dhe mënyrat e 

implementimit që do të kryejë në të ardhmen –Agjensia e Pagesave-AP; bazuar në eksperiencat dhe 

principet e BE-së, për pagesat dhe mbështetjen e drejtpërdrejtë të bujqësisë. Lidhur me këto principe dhe 

në Vendin tonë u krijua, Agjensia e Pagesave, Agjensia e Subvencionimit të sektorit të bujqësisë që në 

vitin 2009, do të merte emrin Agjensia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, (AZHBR) e krijuar në bazë të 

V.K.M. Nr. 1443 datë 31.01.2008 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim 

Bujqësor dhe Rural (AZHBR), si Agjencia e Pagesave, një Agjensi në varësi të Ministrit të MBZHRAU. 

Kjo agjensi e subvencionimit të sektorit të bujqësisë, si instrument i zhvillimit të bujqësor e rural, ka për 

detyrë marrjen e përpunimin e aplikimeve, autorizimin dhe kontrollin e pagesave, kryerjen e pagesave dhe 

mbajtjen e llogarive për pagesat e kryera. Akreditimi i AZHBR është hapi i parë paraprak i bërë para se 

bujqësia shqiptare të përfitonte fonde nga BE. Në bazë të Rregullores  së KE 1663/95, Rregullores 

1258/99 me detajime nga Rrëgullore 885/2006, çdo vend që aspiron të bëhet anëtar i BE-së dhe që të 

përfitojë mbështetje financiare prej tij , në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, duhet të ngrejë një 

institucionqë quhet Agjensiae Pagesave(AP). Akte të tjera bazë për AP-në janë edhe Rregullore e KE 

1698/2005, Rregullore e KE 1290/2005. AP është instrument i CAP (politika Bujqësore e perbashkët e 

BE-së). Përmes saj, BE mbështet zhvillimin bujqësor dhe rural. Krijimi i saj ka krijuar gradualisht 

kapacitetet teknike e menaxhuese, përmes rekrutimeve të studjuara, marrjes së përvojave të huaja dhe 

trajnimeve të planifikuara.  

Nisur nga përvoja e vendeve të tjera që janë bërë kandidate të BE-së dhe më vonë janë anëtarësuar, 

agjensitë e pagesave kanë filluar të veprojnë në periudhën para–aderimit; në periudhën e vendit potencial, 

siç është vendi ynë, ato kanë punuar me fonde kombëtare; ndërsa më vonë ato kanë menaxhuar edhe 

fonde komunitare, krahas atyre kombëtare, duke vazhduar të funksionojnë edhe në periudhën, kur vendi 

të jetë anëtar, duke iu nënshtruar rregullave komunitare. 

Më konkretisht, disa vende të ndryshme që sot janë anëtare apo kandidate të BE-së, si Polonia, Bullgaria, 

Rumania, Maqedonia etj., kanë krijuar përvojat e tyre në thithjen e fondeve të BE-së kohë më parë se të 

anëtarësohen Psh që nga viti 1994 (10 vjet para aderimit në BE), Polonia kishte krijuar një agjensi 

shtetërore (ARMA) që implementonte mbështetjen shtetërore për bujqësinë. Në vitin 2001 ARMA u 

akreditua si një agjensi SAPARD  dhe pas 1 Majit 2004 u akreditua si një agjensi pagese. Polonia ka 
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krijuar që herët dhe gradualisht përvojën e saj në mbështetjen direkte të bujqësisë dhe për këtë 

arsye ajo nuk ka pasur probleme serioze në absorbimin e fondeve të BE-së. Ndërkohë vende të tjera 

si Rumania, Bullgaria, Maqedonia etj nuk i kanë prirë sa duhet në kohë krijimit të AP-së dhe për 

pasojë kanë pasur probleme në absorbimin e mbështjes së BE-së. 

Për zhvillimin bujqësor dhe zonat rurale, BE ka institucionalizuar programin IPARD-(Instrumenti i 

Ndihmës para Anëtarësimit për Zhvillimin Rural) dhe për Shqipërinë IPARD-Like. Ky program ka qënë 

parashikuar të bëhej i disponueshëm kur Shqipëria të fitonte statusin vend kandidat i BE-së, dhe do të 

vazhdojë të funksionojë edhe për periudhën kur të jetë vend anëtar. Fondet e IPARD burojnë kryesisht 

nga EAGF (Fondi i garantimit të bujqësisë evropiane) dhe EAFRD (Fondi i bujqësisë europiane për 

zhvillimin rural), ndërsa Agjensia e Pagesave do të jetë struktura implementuese e këtij programi. Nga 

fondi i parë (EAGF) mbështeten masat strukturore për zhvillimin e tregut:i) Pagesat direkte, ii) rregullimi 

i tregjeve bujqësore, iii) informacioni dhe promocioni tregëtar (përfshirë dhe statistikat), iv) Pagesat për 

eksportin e produkteve në vendet e treta. Nga fondi i dytë, mbështeten masat për zhvillimin rural. 

Megjithatë programi IPARD-Like, është bërë i aksesuseshem edhe para se të bëhemi vend kandidat, i BE 

Në këto kushte sfida kryesore e AZHBR-së që në fillim ishte dhe është  ajo në së kjo agjensi do të jetë një 

agjensi që do të ndihmojë e nxitë realisht zhvillimin e sektorit bujqësor apo do të zhndrohet në një agjensi 

për zbutjen e varfërisë, duke i kthyer këto fonde në fonde sociale, pa bërë fjalë se ato mund të rëshqasin 

deri në përdorim klientelist e partiak të tyre ?! Ideja për të çuar këto fonde në zona e komuna të caktuara, 

me synim se përmes këtyre fondeve të mund të zbutet varfëria, sigurisht që është e papranueshme. BE-ja 

dhe donatorët zor se mund të japin fonde për këtë qëllim. Përvoja e vendeve të tjera si Rumani apo 

Maqedoni  përfshi edhe Greqinë  siç nënvizuam edhe më lart tregon se në një moment të caktur nuk 

mungojnë fondet  dhe financimet  në bujqësi, por absorbimi i tyre. Kjo ka filluar të ndodhë edhe për 

vendin tonë po të kemi parasysh se masa e fituesve të parë të skemës së granteve IPARD-like, ishte 3 

milion euro nga të cilat 50 përqind subvencionohen nga fondi i BE-së dhe qeverisë shqiptare, pra rreth 1 

milion e gjysmë euro, kur fondet në dispozicionishin 8 270 000 euro, nga të cilat , 6 200 000 eurojanë 

pjesa e kontributit të komunitetit dhe 2070 000 euro janë pjesë kontributit kombëtar. 

Çështja shtrohet në se kjo njësi: 

 Do t’i bëjë të qëndrueshme  në kohë politikat e zhvillimit dhe programet specifike  që lidhen me 

bujqësinë, që  ndërmerren nga nivelet politike, nga Ministria e Bujqësisë, apo nga Qeveria, apo 

do të jetë thjesht një njësi që do të bëjë pagesat, te cilat urdhërohen dhe vendosen në nivel politik 

e pse jo edhe partiak ?!  

 Do të jetë një pikë kontakti tepër e rëndësishme midis fermerit, prodhuesit bujqësor dhe 

agroindustrisë ? do të vendosë një raport të drejtë midis atyre që marrin vendime dhe atyre që 

përfitojnë, apo nuk përfitojnë në drejtimin e duhur nga politikat e ndërmarra ?! 

Një njësi e tillë e specializuar e aftë dhe kompetente përbën një premisë të jashtëzakonshme, në radhë të 

parë për fermerët por dhe për ekonominë, sepse ata me propozimet e aplikimet e tyre do dinë të orientojnë 

fondet në ato sektorë dhe në atë mënyrë që kanë nevojë për t’u financuar, kanë nevojë për t’u mbështetur 

por dhe të japin efektivitet afatgjatë e të qëndrueshëm si për fermerët dhe për bujqësinë dhe ekonominë e 

vendit në tërësi, duke përjashtuar rastet e përdorimit joefiçent pa bërë fjalë për shpërdorimin politik e 

abuziv të skemave. 
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Kjo skemë mundëson ndërthurjen e sektorit bankar me grantet. Kjo ndërthurje merr një rëndësi të 

posaçme në sektorin  e bujqësisë, ku niveli i kreditimit bankar është i ulët jo më shmë se 2 % të kreditimit 

gjithsej, kur ky sektor jep 20 % të PBB. Ndërkohë interesat e tyre janë shumë të larta duke patur parasysh 

sidomos specifikat e këtij sektori, periudhën e gjatë që investimet e përfunduara duhet të hyjnë në 

prodhim. Për të patur kredi me interesa të ulta ose zero interes, kjo do të thotë që interesat duhen përballur 

me politikat e granteve. Por kjo nuk përjashton por presupozon se ato dyhet të kryhen në atë mënyrë 

që mos realizohen në dëm të rritjes së produktivitet dhe pa marrë në konsideratë llogaritjet 

financiare, por duke i realizuar këto të fundit. 

Edhe nga ky rafsh presupozohet që kjo njësi të ketë sa kapacitet e duhura aq edhe proçedura trasparamte 

si për fermerët, për ata që japin fonde, por pse jo dhe për aktorët e tjerë që mund të ndikojnë në ecurinë e 

duhur të këtij proçesi siç janë donatorët të ndryshëm, komunat e bashkitë apo shoqata të pëmëritësve. 

Akreditimi i Agjensisë së Pagesave fillimisht bëhet nga Qeveria, por më pas edhe nga BE, duke marrë 

parasysh kapacitet e saj për shqyrtimin e kërkesave të aplikantëve dhe zbatimin e proçedurave të pagasave 

dhe ndihmës në pajtim me rregullat e Bashkimit Europian, para se të autorizohen pagesat, mbajtjen e 

llogarive të plota dhe të sakta për pagesat e realizuar, kryerjen e kontrolleve, sipas ligjeve të BE-së etj  

Akreditimi kërkon që agjensia të jetë e aftë të mbajë dokumentet, në atë mënyrë të tillë që ato të jenë të 

aksesueshme, që siguron plotësinë, vlefshmërinë dhe lexueshmërinë e tyre në kohë e për çdo kohë, duke 

përfshirë edhe dokumentimin elektronik, sipas kuptimit të rregullave komunitare. 

Në këtë aspekt, publikimi i të dhënave të mëposhtme jo vetëm që s’ka përse të konsiderohet konfidencial, 

por është më se i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të gjithë aktorët e interesuar në bujqësi. 

Table 18 Grantet për bujqësinë në vitin 20xx (mijë lekë) 

Nr Qarku 

 Projekte të 

financuara Plani Realizimi 

Realizimi në 

% 

1 Berat 391 96925 87494 90,3% 

2 Dibër 221 48910 42272 86,4% 

3 Durës 235 69484 59568 85,7% 

4 Elbasan 319 72846 67726 93,0% 

5  Fier 387 109600 95950 87,5% 

6 Gjirokastër 134 35615 21740 61,0% 

7 Korçë 558 102087 85779 84,0% 

8 Kukës 105 28510 26631 93,4% 

9 Lezhë 215 46220 40496 87,6% 

10 Shkodër 333 70060 66474 94,9% 

11 Tiranë 283 79400 68229 85,9% 

12 Vorë 337 100343 7623 7,6% 

  Totali 3518 860000 669982 77,9% 
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Table 19 Përmbledhse e granteve për bujqësinë sipas llojeve për vitin 20xx (në mijë lekë) 

Nr Drejtimi i përdorimit të fondve të sukseshme Plani  Realizimi 

Realizimi 

në % 

1 Për pemtari, vreshtari, ullishte 573416 522699 91,2% 

2 Për suvbvencionimin e normës së interesit në kreditë 12000 2861 23,8% 

3 Për shtegëtimin e dhënve 27800 25250 90,8% 

4 Për lopët e qumshtit 116350 96160 82,6% 

5 Për ndryshimin të sistemit të ngohjes në serra 58000 32338 55,8% 

6 Për prodhim fidanë hardhije 2010 1402 69,8% 

7 Për ujitje me pika  44448 39746 89,4% 

8 Për mbrojtje ullishte nga miza 18376 18375 100,0% 

9 Për vaj ulliri extra-verg 6200 880 14,2% 

  Totali  858600 739711 86,2% 

Burimi AZHBR ose Ministria e Bujqësisë. 

Kjo aq më tepër që në faqen e AZHBR, në sythin Informacion mbi bështetjen në bujqësi, ështe deri në një 

syth: Lista e fituesve për skemat kombetare 2011. Megjithatë nuk mund të mos vihet re se kjo nuk është e 

aksesueshme.  

Një nga komponentët e granteve të AZHBR për vitet 2012-2013 ka qënë  skema e granteve IPARD-Like. 

Kjo skemë bashkëfinacohet nga Qeveria Shqiptare dhe BE edhe zbatohet nga AZHBR dhe GIZ. Ajo është 

në kuadrin e projektit EU-IPA 2011”Mbështetje për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural” (SARD). Projekti 

EU-IPA 2011) financohet nga BE dhe bashkëfinancohet nga Qeveria Gjermane, zbatohet nga GIZ.  

Instrument i BE-së për Asistencën Para-Anëtarësimit (IPA) 2007 – 2013 është mjeti kryesor që BE-ja 

përdor për t‘u ofruar mbështetje financiare dhe teknike vendeve në kuadër të zgjerimit. Komisioni 

Evropian ia ka deleguar GIZ – Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – zbatimin e 

Projektit IPA 2011 “Mbështetje për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural” (SARD–IPARD) përmes 

marrëveshjes së Delegimit Nr. 2012/295-403 (projekti mbaron më: 06/ 2014). SARD-IPARD mbështet 

Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK) dhe Agjencinë e Zhvillimit 

Bujqësor dhe Rural (AZHBR) për forcimin e kapaciteteve menaxhuese dhe zbatuese për fondet e 

ardhshme të BE-së në Kuadër të IPA Zhvillimi Rural (IPARD), dhe ndërgjegjësimin mbi Standardet e 

BE-së. Një nga Komponentët e Projektit është Skema e Grantit për agro-ushqimin bazuar mbi rregullat e 

IPARD (“IPARDlike”) në përgatitje të përfitimit të ardhshëm të Fondeve të BE-së për Bujqësinë dhe 

Zhvillimin Rural. 

Për vitin 2013në mbështetje për fermerët shqiptarë nga skema e Granteve “IPARD-like”  u caktuan 8.27 

milion euro, nga te cilat 6.2 milion euro (75 %) financohet nga BE si dhe 2.07 milion euro (25 %) nga 

qeveria shqiptare dhe zbatohet nga GIZ dhe AZHBR 

 Objektivat kryesorë të kësaj skeme Granti janë: 

 Të kontribuojë bë rritjen e konkurrencës të sektorit bujqësor dhe industrisë ushqimore shqiptare 

nëpërmjet mbështetjes së rikonstruksionit dhe modernizmit. 
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 Të kontribujojë në përgatijen e sektorit bujqësor dhe industrisë ushqimore shqiptare për aderimin 

e saj në Bashkimin Evropian duke mbështetur përafrimin me standartet e komunitetit 

 Të mbështesë ndërtimin e kapaciteteve të strukturave përgjgjse shqiptare për implementimin e 

programit IPARD në të ardhmen  

 Ky Grant shrihet në dy drejtime kryesore: Masa 1: Investime në Fermat Bujqësore; Masa 2: 

Investime në Përpunimin dhe Tregëtimin e Produkteve Bujqësore. 

Objektivat e përgjithshme të Masës 1 janë: 

 Përmirësimi gradua i fermave bujqësore shqiptare në drejtim të përmbujshes së standarteve të 

Komunitetit, kryesisht në fushat e mbrojtjes së mjedisit , cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, 

mirëqënies së kafshëve si dhe shëndetit të kafsshëve dhe bimëve 

 Përmirësimi i performancës së përgjithshme dhe i konkurrencës në prodhimin e produkteve bazë 

bujqësore. 

Subvencionimet e fermerëve bëhen në dy drejtime kryesore: në investime në ferma , në ndërtimet e 

brendshme dhe blerjen e mekanikës bujqësore  si dhe në investime në agropërpunim që ka të bëjë me 

përmirësimet dhe ngritjen e strukturave përpunuese të frutave, perimeve, mishit qumëeshtit etj  Granti i 

jepet aplikuesit pas realizimit të projektit mbi 50 përqind  e shumës, kur shuma minimale e shpenzime te 

pranueshme është 2500 Euro ndërsa shuma maksimale e shpenzimeve totale të pranueshme 150 000 Euro. 

Por ajo që të bie në sy në përfitimin e këtyre granteve janë nga njëra janë se ato mund të përfitohen krahas 

një dokumentacioni të shumtë e të detajuar, vetëm mbi bazën e një plani biznesi të mirëfilltë, real e 

shkencor që parashikon deri në llogaritjen – Norma e Brendshme e Kthimit (IRR) dhe Vlera Aktuale Neto 

(NPV) –pra kërkon njohurie trajnime të të mirëfillta ekonomike financiare. 

Sipas njoftimeve në shtyp, në fazën e parë ka pasur 1 mijë e 500 aplikues në gjithë Shqipërinë. Por më lart 

pamë se sa ishin përfitimet. Pra kemi hyrë në fazën: në një moment të caktuar nuk mungojnë fondet 

dhe financimet  në bujqësi, por absorbimi i tyre. 

Ndërkohë megjithse volumi i kredive është minimal në bujqësi, edhe në këtë sektor janë  shfaqur kreditë 

me probleme, vonesa ose mosafëtsi për shlyerjen e tyre. 

Ndërkohë specializimi e fermave drejt frutikulturës dhe rritja e madhësisë së fermës ka kërkuar që fermeri 

të bëjë llogaritjet se si është më mirë, të marrë tokën me qira, apo ta blejë, të rritë shpenzimeve operative 

për inpute, por dhe të adresojë shpenzime jo të vogla për investime.(shpenzime jo te vogla fillestare për 

ngritjen e pemtoreve intesive) duke  ravijëzuar qartë se veprimtaria e fermës bujqësore tashmë zhvilluar 

në  tre drejtime të saj: 

 Aktivite operative 

 Aktivite Investuese 

 Aktivite Financuese 

Krahas veprimtarisë operative për realizimin e shitjen e prodhimit të frutave- çka ishte karakterisë dhe 

mbetet e tillë për shumicën e fermave të paspëecilizuara, fermeri i frutikulturës duhet t’i kushtojë një 
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vemendje e posaçme kryerjes së investimeve të cilat janë rritur mjaft në sasi por kërkohet nje vemendje e 

posaçme dhe për cilësinë e tyre. 

Ndërkohë përballimi jo vetëm i shpenzimeve operative por sidomos ato për investime, nxjerrin në pah dhe 

problemin e sigurimit të burimeve të financimit të tyre,  zgjedhjen dhe harmonizimin  professional midis 

burimeve të veta, burime të huajtura nga miq e të afërt, burime të huajtura nga kreditë bankare ose  

burime grant nga qeveria shqiptare  apo Bashkimi Europian-IPARD-Like. 

Realizimi i tyre përfshi ato të marketingut kërkon jo vetëm njohuri agroteknike por dhe njohuri  dhe aftësi 

ekonomike- financiare, të cilat nuk mund të sigurohen vetëm nga përvoja praktike, por nga njohuri të 

mirëfillta të siguruara nga trajnimet dhe asistenca e organizmave të ndryshme, siç janë shërbimi i 

ekstensionit në tërësi apo FERT-ADAD, në veçanti 

II.14  Nga asistenca agroteknike drejt asistences integrale-agroteknike-marketuese dhe ekonomike-

financiare.  

Duke u mbështetur në zhvillimet e bujqësisë në tërësi dhe në stadin e zhvillimit të fermës bujqësore që jo 

vetëm shesin por janë të orientuara për treg e aspekte  të poasçme të marketingut, kur nga ferma të 

vetmbajtjes  po zhndrohen e transformohen në ferma komerciale, në fermat e mëdha, që janë mbështetur 

gjithnjë e më tepër jo vetë në punën e familjes por kryesisht në punën me mëditje; jo vetën në fermat të 

organizuara mbi tokën pronë  e fermerit, por dhe në tokën e marrë me qira ose të blerë, edhe para fermerit 

shqiptar dhe fermave bujqësore në tërësi dhe për ato të frutikulturës në veçanti janë shtruar për njohje dhe 

zgjidhje  kërkesa të tilla të përgjithshme:  

a) Njohja e situatës dhe tendencave të çmimeve të inputeve dhe produkteve bujqësore e blegtorale. 

b) Zgjedhja e aktiviteteve të fermës se çfarë kultura bujqësore do të kultivojë apo çfarë lloji të gjesë 

së gjallë do të mbarështojë. 

c) Caktimi i strukturës së aktiviteteve dhe drejtimit të fermës sipas drejtimit e specializimit të 

prodhimit 

d) Blerjen e inputeve  teknikës dhe paisjeve 

e) Metodat e kultivimit të bimëve dhe mbarështimit  të kafshëve(agroteknikës)  

f) Marketingun e produkteve bujqësore 

g) Financimin e biznesit bujqësor (me burimet e veta apo nga të afërmit, krediti bujqësor apo grantet 

dhe subvencionet e ndryshme nga shteti, BE e donator të tjerë 

h) Menaxhimi i Kapitalit dhe të Ardhurave.  

 

Këto aspekte nuk mund të mbështeten vetëm në njohuritë empirike dhe eksperiencat e fituara përvojat 

praktike të fituara nga fermerët gjatë punës së tyre. Këto njohur kanë nevojë të harmonizohen me njohuri 

dhe aftësi të përfituara sa nga njohuritë e përftuara nga shkolla por dhe nga ekstensioni dhe trajnimet e të 

gjitha llojeve në dobi të fermerëve. Në këto kushte fushat e aspektet drejtimit të fermës bujqësore për treg 

dhe asistencës për to dhe në vendin tonë nuk kufizohen e nuk duhet të kufizohen më thjesht apo kryesisht 

tek prodhimi por duhen shtrirë dhe harmonizuar në të tre aspektet e mëposhtme: 

-Prodhim 

-Blerje-Shitje-Marketing 
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-Njohuri dhe aftësi ekonomike –financiare. 

 Kjo përbën një moment të rëndësishëm për asistencën e FERT-ADAD, ndaj fermerëve të shoqatës. Por 

ajo nga ana e vet kërkon një mabshkëpunim të ngushtë me aktorët e tjerë dhe sidomos Ministrinë e 

Bujqësisë, INSTAT, AZHBR, DBU në Qarqe. Ashtu si në kaden e Libihut ku niveli maksimal i ujit që 

mund të mbajë kadja arrihet sa me i lartë të jetë niveli i listesël më të shkurtër, dhe për të rritur nivelin 

maksimal të ujit rëndesi ka jo thjesht përmirësimi Idhe zgjatja e listelave më të lartë por më të ulët, ky 

integrim dhe harmonizim merr një rëndësi të posa♪5me. Duke patur parasysh këtë harmonizimin dhe 

integrim FERT-ADAD, kanë përcaktuar qartë dhe kanë marrë përgjejgesinë e tyre për shtrirjen e 

asistencën jo vetëm në atë të prodhimit por dhe në atë të markengut dhe atë ekonomike financiare. 

II-Historia e fillimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve të Shoqatave FERT-ADAD- Grupet e 

zhvillimit sidomos ata të pemëtarisë.  

 II-1 Lindja dhe zhvillimi i ADAD 

 II-2 C’është  FERT ? 

 II-3 Aspekte konkrete të mbështetjes së FERT: 

 II-4 Aspekte  të punës së ADAD. 

Para se të ndalem në angazhimin në një fazë të re të veprimtarisë së FERT dhe ADAD, nuk do ishte e 

tepërt të rievidentohen roli i tyre deri më sot. 

II-1 Lindja dhe zhvillimi i ADAD.  

ADAD është një organizatë profesionale bujqësore (OPB), që përbëhet e drejtohet nga vetë prodhuesit 

dhe ka një staf teknik në funksion të aktiviteteve të tyre. Misioni i saj është:-Të shoqërojë dhe mobilizojë 

inisiativat e prodhuesve për përforcimin e aktiviteteve bujqësore dhe ekonomike për rritjen e të ardhurave 

të ekonomisë bujqësore dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural. ADAD është themeluar në Dibër dhe kjo 

organizatë i ka fillesat e saj nga inicimi dhe mbështetja FERT. 

Vizita e parë nga FERT në Shqipëri është realizuar në maj 1994 nga një ekip i përbërë nga Michel 

Mollard, J.C.Derongs - FERT, Sylvain Bernard dhe Oliver Mouroux - CA Digne, A. Likaj France-

Albanie, të cilët u njohën me situatën e bujqësisë në Dibër dhe veçanërisht me aktivitetin e prodhuesve në 

zonën e Kalasë së Dodës. Shkas për këtë vizitë ka qënë z.A. Likaj i cili është një shqiptaro-francez i 

lindur në Francë. Me fillimin e tranzicionit në vitet 1990, z. Likaj është angazhuar të sjellë ndihma të 

shumta humanitare për banorët e Peshkopisë e sidomos të Kalasë së Dodës. Herët a vonë krijoj bindjen se 

në vend të “peshkut” ishte më mirë të ofroje “metodën e kapjes së peshkut”. Për këtë arsye u lidh me 

FERT, një shoqatë e fermerve francezë, për të asistuar fermerët e Kalasë së Dodës në Peshkopi. 

Mbi bazën e kësaj filozofie në vitin 1995, FERT/CA ndërmoren disa aksione konkrete, për përmirësimin 

e farës së patates (300 kv patate, të varieteteve Resy, Fannet, Bitnje), të misrit 10 hibride (Clarica, Dunia, 

Nastia,etj..) për 50 ha, pajisje bujqësore pompa, impiante ujitës etj.. Këto u shoqëruan me asistencë 

teknike për gjallërimin e prodhuesve për t’u organizur për zgjidhjen e nevojave të përbashkëta. 

Rezultatet e para ishin inkurajuese, qoftë në përmirësimin e teknikave të kultivimit, ashtu dhe në 

rendiment e prodhim. Produkt i këtij bashkëpunimi ishte krijimi i ADAD Shoqata e Zhvillimit të 
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Bujqësisë Dibër, që është miratuar me Vendim Gjykate nr. 1, date 4 nëntor 1996 në Diber. Ajo ka pasur 

një aktivitet nga 1996-2003 në Dibwr, ndërsa nga 2004 e në vazhdim edhe  në rajonet dhe Korçë, Kukës. 

 Mbështetur dhe nga arritjet në Dibër, nëpërmjet një programi IM (Iniciative Malore) në 2003, ADAD e 

zgjeroj aktivitetin e tij dhe në Rajonet, Korçë e Kukës. Grupet e ADAD  janë  përqëndruar në frutikulturë, 

por në rajonin e Dibrës vepron dhe me grupet e vreshtarisë, drithëra, perime, blegtori etj., ku ka arritur 

rezultate inkurajuese në shkallë rajoni dhe vendi.  Kjo organizatë është anëtare e KASH që prej 2009. 

Ndër disa aktivitete të spikatura të organizatës  janë prezantimi në nivel kombëtar të arritjeve në 

frutikulturë për teknologjine e re të zbatuar, ku FERT-ADAD  është prezantuar si aktori i parë dhe 

kryesor në futjen dhe përhapjen e teknologjisë së re intensive në frutikulturë dhe veçanërisht në atë 

të mollës. Aktiviteti ADAD është i shtrirë kryesisht në  tre rajone lindore të vendit si Kukës, Dibër, 

Korçë, por ndjek dhe iniciativa të vecanta në Tirane, Shkodër, Durrës, Kavajë dhe Lushnjë. 

II-2  C’është  FERT ? 

FERT është një shoqatë e fermerve franceze për bashkëpunim ndërkombëtar për zhvillimin bujqësor në 

vendet në zhvillim e në tranzicion. 

Qëllimi i tij është që të kontribuojë në drejtim të krijimit të kushteve që do u mundësonin fermerëve për të 

përmirësuar jetesën e tyre dhe të kushtet e punës  si dhe për të kontribuar në arritjen e sigurisë së ushqimit 

për vendin e tyre . 

FERT mbështet fermerët në krijimin e organizatave (grupet e zhvillimit, organizatat e prodhuesve, 

kooperativat, unionet e kreditit të fermave, qëndrat e trajnimit  etj.) duke u lejuar atyre për të gjetur 

zgjidhje të qëndrueshme për problemet që hasin, si  të ushtrojnë tregtinë dhe të mbrojnë interesat e tyre . 

FERT po kryen aktualisht rreth njëzet programe në terren në 13 vende ku ajo mobilizon operatorët 

fermerë dhe teknikë në një qasje të solidaritetit në mënyrë që ata mund të ndajnë përvojën e tyre dhe 

angazhimin profesional në drejtimin e organizatave të tyre. Misioni FERT për veten është të kontribuojë 

në përmirësimin e ekonomive bujqësore në zhvillimin dhe këto vende. 

Qasja e tij është bazuar në tri konsiderata kryesore : 

Ekonomia bujqësore e një vendi është i bazuar kryesisht në fermerët e saj. Ata janë përgjegjës për të 

ushqyerit vendin e tyre dhe për të bërë këtë ata duhet të jenë në gjendje për të siguruar jetesën nga 

aktivitetet e tyre . 

 Fermeri është një sipërmarrës përgjegjës i aftë të vendosë vetë,  në lidhje me vendimet e shumta 

që ai ka për të bërë, sipas objektivave të tij dhe kufizimeve. Ai duhet të konsiderohet dhe të 

respektohet si i tillë. 

 Çdo fermeri vetëm ka fuqi të kufizuara. Duke u bashkuar së bashku në organizatat e 

përshtatshme, fermerët mund të gjejnë zgjidhje të përbashkëta për problemet e përbashkëta dhe 

për të menaxhuar zbatimin e këtyre zgjidhjeve duke realizuar ndikim në mjedisin teknik, 

ekonomik dhe politik, nëpërmjet pjesëmarrjes apo negociata, për të mbrojtur interesat e tyre të 

përbashkëta. 

 FERT mbështet krijimin ose zhvillimin e organizatave të prodhuesve me bindje të fortë që ato 

mund të krijohen dhe konsolidohen vetëm nëpërmjet ndërveprimit të vazhdueshëm në mes të 
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programeve konkrete që  ofrojnë  anëtarët e tyre me shërbime të qëndrueshme (veprimet teknike, 

komerciale dhe financiare) dhe nëpërmjet përpjekjeve të këtyre anëtarëve në lidhje me njëri 

tjetrin. Në zhvillimin e organizimit të prodhuesve i është kushtuar rëndësi e posaçme strukturave 

të tilla si, grupet e zhvillimit, shoqatat e prodhuesve, shoqëritë e bashkëpunimit reciprok-

kooperativave. Sipas fermerve francezë, grupet shoqatat, janë vendi ku shkëmbehen eksperienca, 

ide që na ndihmojnë për të zgjidhur problemet tona. Në Shqipëri FERT realizon dy programe: 

“Mbështetje për strukturimin e sektorve agrikulturorë në Shqipëri nëpërmjet organizimit të 

prodhuesve dhe kordinimit të aktorve” dhe “Veprim i bashkërenditur i zhvillimit të Komunave të 

Voskopojës, Vithkuqit dhe Drenovës. 

 

II-3Aspekte konkrete të mbështetjes së FERT: 

Së bashku me axhentë lokale, FERT-i, përfshihet në veprimtari për të inkurajuar inisiativa lokale. Për 

rrjedhojë FERT-i ndihmon të sigurohen burime njerzore, teknike dhe ekonomike, që janë thelbësore për 

rritjen e vazhdueshme dinamike të strukturave të zhvillimit bujqësor e rural. Të tilla ishin dhe rezultuan 

kontrat-programet e hartuara nga ana e FERT-ADAD-MADA dhe prodhuesve të grupit  të fermerve, të 

Zëmblakut, si për ngritjen e pemëtores mëmë për marrjen e kalemave dhe ngritjen e pemëtores pilot, 

Zemblak Devoll ne vitin 2004. Mjafton të shihen disa nga elementët e Kontrat –Programit, të hartuar 

midis tyre. Në se i referohesh Objektivave mund të lexohet: 

Objektivi: Nëpërmjet ngritjes së një ha pemëtore intensive të mbështesim dhe orientojmë rajonin e 

Korçës në përhapjen dhe zhvillimin e pemëtarisë sipas kërkesave teknologjike të kohës. Ndërsa si 

nënobjektiva u parashikuan: Të nxisim dhe përhapim në pemëtarinë në Korçë, për përcaktimin e 

elementëve të domosdoshëm që në mbjellje si; për dëndësinë, format e kurorave etj. Të trajnojmë 

fermerët për të gjitha teknikat e krijimit dhe vazhdimësisë në pemëtari si dhe të mbështesim organizimin 

në struktura për të zgjidhur problemet e tyre. Të demostrojmë teknikat e reja në pemëtari për format e 

mbjatjes së pemëtores, kurorës, plehrimit, vaditjes, mbrojtjes fitosanitare etj 

Këto objektiva janë shoqëruar me një plan konkret veprimi, ku përcaktohen qartë dhe në afate, aksionet 

konkrete lidhur me atë se çdo të realizohej psh; gjatë ngritjes së pemëtores pilot si nënshartsat, varietet, 

distancat format e kurorës, mbështetjen financiare dhe parashikimin e shpenzimeve se çfarë merrte 

përsipër të realizonin, nga njera anë fermerët dhe nga ana tjetër-MADA-FERT-ADAD.  Ajo shoqërohej 

nga kriteret e vlerësimit, por dhe rezultatet e pritshme të saj. Ky qëndrim i mirëstrukturuar nuk ishte 

rastësi 

Gjatë udhëtimeve studimorë në Francë, ishte transmetuar qartë roli i secilit aktor në zhvillimin e 

bujqësisë. Aty perceptoje qartë, se shteti merr përsipër detyrimet e veta ndaj qytetarve të vet që paguajnë 

taksat, në rolin e politikëbërsit, arbitrit dhe kontrolluesit, duke bërë një rishpërndarje që t’i shërbente si 

qytetarve (fermerve) që realisht kishin nevojë, por në të njëjtën kohë duke mbështetur njëkohësisht 

zhvillimin ekonomik e social të Francës.  Këtë e ndjeje kur vizitoje fermerin tek parcela, ku rruga deri tek 

to ishte e shtruar me asfalt dhe brenda tyre me zhavor, qoftë edhe duke parë në televizor një nga grevat  

që zhvillohej ato ditë në Paris lidhur me barazinë e kontributit të sigurimeve shoqërore në sektorin privat 

e publik. Rolet  ishin mjaft të qarta dhe përsa u përket strukturave dhe partnerëve të tjerë. Këtë e ndjeje 

deri tek emisionet televizive, ku nëna mësonte djalin apo vajzën 10-12 vjeçare si të mbjellin trëndafilin e 

si të krasitin mollën. E shihje si gruaja fermere 73 vjeçare e cila mbante bilancin e fermës dhe në se ja 
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kërkoje ta jepte si në franga ashtu dhe në euro. E perceptoje konkretisht duke u njohur me rolin dhe 

funksionet e Dhomës së Bujqësisë dhe organizimet e fermerve duke filluar nga grupet e zhvillimit, 

shoqatat, sindikatatat, kooperativat, përveç Departamentit dhe Drejtorisë së Bujqësisë së Rajonit. Grupet e 

shoqatat e fermerve ishin vendi ku shkëmbeheshin eksperiencat, idetë, që ndihmonin për të zgjidhur 

problemet e tyre.  

E shihje rolin e shtetit në sistemin e subvencioneve të ndryshme për fermerët  apo në funskionimin dhe 

elementët e kreditit agrar. Mjafton të thuhet ndërsa interesi i depozitave ishte në varësi të inflacionit 2-6 

%, interesi i kredisë varionte nga 6-8 %. Ndërsa për ato lloj kredish për të cilat realizohej mbështetje 

shtetërore interesi ulej deri në 2 %. Në se kredia ishte dhënë për pemëtore, në tre vitet e para kredimarrësi 

paguante vetëm interesin gjatë tre viteve të para dhe pas vitit të tretë fillonte pagimi i principalit. Pra në 

thelb gjithçka që nga kredia, subvencionet, organizimi i prodhuesve, dhomat e bujqësisë, roli i 

teknicienëve-agranomit-ekstensionistëve, ishte ndërtuar me një mekanizëm të tillë që efekti të shkonte tek 

përfituesi real, fermeri, anëtari i grupit të zhvillimit, shoqatës, kooperativës, ndërsa ky nga ana e tij jepte 

kontributet duke plotësuar detyrimet përkatëse për shtetin dhe mbarë shoqërinë. Në këtë mënyrë fermeri 

francez duke ndërtuar ekonominë e vet ndërtonte dhe zbukuronte njëkohësisht Francën ndërsa Franca 

mendonte edhe për fermerin e zonave më të thella malore, që ky të punonte me metoda sa më efiçente dhe 

efektive duke realizuar dhe sherndarjet përkatse. 

E tillë është dhe sinergjia midis ekstensionistit, teknikut, nga njëra anë dhe bujkut na ana tjetër. Për të 

qënë efikase kjo lidhje nuk kufizohej vetëm tek miqësia midis tyre. Për këtë është vendosur edhe një 

kuatizacion. Kjo i ka përgjegjësuar të dy palët: tekniku duhej të ishte dhe jetë serioz e kompetent dhe të 

mos humbiste fermerët e tij, ndërsa ky i fundit duhet t’i bënte reale e rentabël këshillat e teknikut. 

Natyrisht kjo marrëdhënie nuk shkon gjithmonë fjollë. Ka njerës që nga natyra janë kompetent e 

performant, që janë ndërmarrës e dinamik ka dhe të tjerë që kuptojnë më ngadalë ose besojnë se dinë 

gjithçka ”unë e di, nuk kam nevojë për teknik, gjithmonë kështu e kam bërë, jam i informuar nga vëllai në 

Greqi apo Itali...” Edhe në Francë nuk ka qënë e lehtë të përmirësohej puna rutinë dhe të arrije diçka që 

ishte më e përshtatshme për prodhimin. Ishte tadicionale të punohej për të prodhuar, pa kuptuar shumë. 

Më pas kanë ardhur këshilluesit bujqësorë, të cilët na kanë bërë shërbim të madh, do të na tregonin 

fermerët francezë - ata na kanë mësuar të llogarisim racionet (sidomos për lopët), pasi nuk dinim t’i 

llogarisnim...Fermeri i kërkon teknikut (ekstensionistit) ta informojë për të gjithë atë që ai nuk ka kohë të 

informohet vetë. Më pas diskutojnë për këtë gjë dhe është fermeri ai që vendos. “Është e ngjashme  si kur 

ke një fëmijë. Duhet të zbulosh tek ata motivet e thella dhe pastaj të përpiqesh të ndihmosh ata në 

funksion të këtyre aspiratave, por nuk mund të vendosim ne në vend të tyre” do të deklaronin teknikët 

francezë.  

Roli i parë i teknikut është të japë ide. Ai ka kohë, ai paguhet për të pasur ide. Dhe jo vetëm të pyesë çfarë 

mund të bëj unë për ju? Ai duhet të propozojë dhe pastaj të diskutojmë, e të biem dakort se çfarë duhet 

bërë. Duhet t’i nxisim njerëzit. Puna jonë ishte të përpiqeshim në maksimum për të dalë nga kjo ose ajo 

gjendje.  

Njëkohësisht duhej të përpiqeshim për të bërë atë fermerët të kuptonin se ishte në interes të tyre të 

shkonin në këtë ose atë mënyrë kultivimi, tregtimi, administrimi. Roli im ishte të jetoja mes bujqërve, ti 

ndihmoja ata për teknikë, ekonominë, financë, administrim...deklaronin tekniket dhe ekstesionistet 

franceze, pavarësisht se ishin privatë ose publikë. Bujqërit nga ana e tyre më testonin gjithçka...Gjëja më 
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e rëndësishme është që të gjithë palët të marrin përgjegjësitë. Kur merren përgjegjësi, kuptohet mund të 

bëhen edhe gabime, por e rëndësishme është të kuptohen ato në mënyrë që ta bëjmë më mirë punën herën 

tjetër. Nuk mund të krijojmë në se kemi përgjegjësi jo të plotë, nuk jetojmë me vështirësitë, për të qënë i 

detyruar të gjemë zgjidhje. Kemi bërë çmos që CIREA (Qëndër Interrajonale e studimit bujqësore), të 

konsiderohej zonë prove e cila u lejon të tjerve, të konstatojnë atë çka është arritur për të bërë ndryshimin 

e gjërave. Bujku që shikonte  se me 50 unitete azot në atë kohë mund të dyfishoje prodhimin, një vit ose 

dy vjet më pas, ishte vetë ai që blinte një thes me pleh. Besojmë se zhvillimi bujqësor ka qënë i shpejtë 

për shkak të provave, dëshmimve, më shumë se sa nga shpjegimet teknike teorike” Tashmë sa më sipër 

janë parë e dëgjuar, jo vetëm në Francë gjatë stazheve të formimit të fermerve, por këtë e ka prekur 

kushdo nga zbatimet e përvojave të FERT në Shqipëri e sidomos nga demostrimet e z. Jean Charles 

Derongs  dhe z PATRICK HEINEMANN  gjatë misioneve të tyre në Shqipëri. 

FERT- nje shoqatë kompetente dhe fleksibël. Tipar i FERT-it është se ai është sa një organizëm 

kompetent për mbështetjen e prodhuesve francezë me knoë-hoë për fermerët e vendve të tjera, po aq dhe 

fleksibël: Lejtomotivi i ndihmesës së saj ka qënë dhe është: Ju duhet të mos kopjoni, por të shihni, 

analizoni, shqyrtoni, të frymëzoheni për të zgjidhur problemet tuaja, në përputhje me kushtet tuaja. 

Zgjidhni atë që iu intereson më shumë dhe është në interesin tuaj. Udhëtime të shumta studimi për të 

njohur dhe për të transplantuar përvojën franceze, në krijimin e konsolidimin e organizmeve të 

prodhuesve agrarë dhe bujqësisë edhe në Shqipëri. 

II-4 Aspekte  të punës së ADAD. 

Metoda e ndjekur është IDPA një metodë që bazohet në intervistat direkte me prodhues dhe aktorë gjatë 

të cilave vleresohet situata nëpërmjet metodës Identifikim, Diagnostikim,  Perspektivë,  Aaksioneve 

Mbi bazën e të dhënave bëhet një analizë, ku përcaktohet dhe strategjia përgjithësisht afat mesme pesë 

vjeçare. Në këtë strategji përcaktohen prioritetet kryesore, periudha dhe mobilizimi i aktoreve të 

brendshëm dhe të jashtëm, në mënyrë për të realizuar objektivat e përcaktuara, kryesisht të prodhuesve 

për përmiresimin e aktivieteve dhe të ardhuarve të prodhuesve. 

Veprimtaria 

ADAD veprimtarinë e vet e mbështet në strategjinë pesë vjecare dhe programet e saj vjetore dhe i ushtron 

kompetencat e tij, nëpërmjet organeve vendimarrese AP dhe KAD dhe që shoqërohen nga një ekip teknik-

administrativ. Tre jane fushat kryesore:  

1. Shërbime ndaj anëtarsisë së ADAD në sektorin bujqësor, që përfshin ndërhyrjen sipas kërkesës së 

prodhuesve që dëshirojnë të përdorin eksperiencen e vendit dhe të prodhuesve francez.  

2. Zhvillim territorial rural, që ka konsistuar në hartimin e planeve stategjike dhe shoqërim të 

projketve në këtë aspekt.  

3. Si kompetence profesionale ne frutikulture nëpemjet studimeve, ekspertizave dhe kontratave me 

programe zhvillimi në vend. 

Ka realizuar aktivitete me rëndësi rajonale dhe kombëtare në:  

1. Bujqësi (frutikulturë, perime, grurë, vresht, bletari etj). 
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2. Në zhvillim lokal, në shoqërimin e projektit të Delegacionit Europian për Zhvillimin territorial të 

Voskopojes e më gjërë.  

3. Studime progamesh strategjike në Dibër e Kukës.  

Prioriteti 

Është performanca e filierës në frutikulturë, e cila konsiston në rritjen e rendimetit, prodhimit dhe cilesisë 

së frutave për të qënë konkurrent në tregun global. 

Stadi Aktual 

Gjatë kësaj periudhe veprimtaria e ADAD është shtrirë dhe zgjeruar me 500 anëtare, 3000 përfitues, 200 

ha pemëtore. 17 grupe, 11 grupe formale, 6 grupe informale. Ka 5 grupe profesionale me 65 veta dhe 12 

grupe prodhuese me 435 veta. Krahas zgjerimit ka ndodhur zhvillimi, zgjerimi dhe konsolidimi ekonomik 

e financiar i fermave, të cilat janë shëndruar nga ferma të vogla mbijetese, në ferma të konsoliduara, me 

një perspektivë zhvillimi dhe konsolidimi të mëtejshëm. 

Në këto kushte duke patur parasysh stadin e zhvillimit të veprimtrisë së ADAD dhe zhvillimit ekonomik e 

shoqëror të vendit e veçanërisht të zhvillimit bujqësor rural KA-Këshili Administrativ, vendosi: të 

zgjeroje dhe thellojë veprimtarine e ADAD dhe ne aspektin ekonomik –financiar të mbështetjes së 

prodhuesve. 

Në funksion të këtij objektivi u realizua misioni  sipas metodologjisë IDPA  në Korçë gjatë periudhës 18-

20 Shtator 2013 dhe në Dibër gjatë datave 31 Tetor-1 Nëntor.  
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III. Disa nga arritjet dhe problemet kryesore të zhvillimit të fermave në Grupet e Zhvillimit në 

Korçë dhe Peshkopi.  

HYRJE 

III.1 Takime me aktorët bashkëpunës në qarqe dhe rrethe. 

III.2 Sigurimi i informacionit statistikor mbi zhvillimin e pemtarisë dhe fermave, element i nevojshëm 

dhe i dobishëm për axhustimin e veprimtarisë së ADAD-FERT  

III.3 Kade e Libihut dhe Kordinimi i Aktorve.  

III.4 Forcimi i lidhjeve, bashkëpunimit e bashkëveprimit me aktorë të tjerë, sot e në të ardhmen  

III.5 ADAD dhe bashkëpunimi me fermerët 

III.6 Disa tipare të funksionimit dhe veprimtarisë së ADAD. 

III.7 Partneriteti Publik- Privat 

III.8 Stadi i ri i bashkëpunimit të ADAD- FERT me anëtarët e saj   

III.9 Ndërveprimi midis stafit teknik të ADAD- FERT me anëtarët e saj dhe sidomos me agrobiznesin.  

Nga Data 18-20 Shtator 2013, së bashku me z Hafuz Domi realizuam një udhëtim vëzhgimi në Grupin e 

Zhvillimit të Pemëritsve në Korçë. Ndërsa nga data 31.10.2013-1.11.2013 së bashku z. Hafuz Domi u 

realizua një udhëtim vëzhgimi më grupin e Pemëritësve Dibër 

Në përputhje me programin të hartuar qysh më parë në qëndër të vizitës u mbajtën parasysh dy momente 

kryesore:  

Së Pari, Filozofia  dhe  misioni i ADAD:-“ Të shoqërojë dhe  mobilizojë inisiativat e prodhuesve për 

përforcimin e aktiviteteve bujqësore dhe ekonomike për rritjen e të ardhurave të ekonomisë 

bujqësore dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural”  

 Së Dyti, Programi i FERT “Mbështetje për strukturimin e sektorve agrikulturorë në Shqipëri 

nëpërmjet organizimit të prodhuesve dhe kordinimit të aktorve” Mbi këtë bazë takimet e 

përqëndruan dhe u orientuan në dy drejtime: 

a. Në takimet me fermerët dhe grupfermerët që bashkëpunojnë dhe asistohen nga ADAD-FERT; 

b. Në përputhje me filozofinë e FERT për  kordinimin e veprimtarisë së aktorve, u realizuan 

takime me me aktorët  kryesorë në Qarqe-a) përfaqësues të DBU-ve në Korçë e Dibër b) dhe u 

realizua simulimi si kredimarrës, duke u paraqitur si klient  në një Bankë për të marrë kredi për 

aktivitet bujqësore. 

c. Më pas gjatë përpunimit të materialit, iu kushtua rëndësi e posaçme aktorve të tillë si a) 

INSTAT, b) AZHBR; c) Ministria e Bujqësisë- Ekstensioni; d) punonjës të IPARD-LIKE; e) 

Universiteti Bujqësor i Tiranës etj. 

d. Njohjes së a) Programit të Qeverisë- b) Strategjive të Zhvillimit Rural apo Bujqësisë në vite c) 

Veprimtarisë së Donatorve-BE, BB, etj 

II.14.1 Takime me aktorët bashkëpunës në rrethe dhe Qarqe. 

Rezultatet e fermave bujqësore të specializuara në pemtari, janë produkt i punës dhe veprimtarisë së 

fermerve, por dhe rezultat i rolit të aktorve të tjerë, produkt i kapitali social, produkt i  bashkëveprimi 

mailto:info@adadmalore.al
http://www.adadmalore.al/


 Koço BROKA 

 

Email: info@adadmalore.al, web site; www.adadmalore.al  Page 50 
 

midis fermerve (grupet e prodhuesve) dhe shoqatave  të  tyre siç është ADAD e FERT, DBU-të në qarqe e 

rrethe, Komunat, Ministria e Bujqësisë, Qeveria, Universitet, AZHBR, Qëndrat e informimit të tregut 

bujqësor si Alabamis, INSTAT, IPARD-LIKE, BE, Bankat, të gjithë donatorët e tjerë që kanë mbështetur 

e mbështetin zhvillimin bujqësor e rural etj  

Në këtë rafsh duke patur parasysh bashkëpunimin e frytshëm të ADAD me DBU- si një nga aktorët 

kryesorë me ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin dhe zhvillimit e fermave të specializuara në pemtari 

sidomos për trajnime të përbashkëta, ky bashkëpunim gjatë vizitës vëzhgimore-studimore u përqëndrua 

vetëm në një aspekt, sigurimin e informacionit që mbajnë DBU-të në qarqe. 

Kjo kërkesë u bë sin ë DBU e qarkut Dibër ashtu dhe në DBU-në e qarkut Korçë. Por ndërsa në Qarkun 

Dibër u vendos një kontakt i ngrohtë dhe bashkëpunues me Drejtorin e DBU-së deri tani nuk është bërë i 

mundur sigurimi i ndonjë informacioni statistikor. Ndryshe ka ndodhur në Qarkun e Korçës. Aty u 

mundësua sigurimi i statistikave dhe një informacion i pasur mbi mbështetjen e fermerve nga programet e 

Qeverisë. : 

Të dhënat e Siguruara: 

1. Të dhëna Vjetore 2012 Treguesit kryesorë për Fermat Bujqësore në Prefekturën e Korçës dhe 

Rrethin e Korçës. Dinamika e tyre . 

2. Të dhëna mbi ecurinë e Skemave për Mbështetjen e Prodhimit Bujqësor dhe Blegtoral Qarku 

Korçë për vitet 2007-2012. 

3. Fletorja në Fermë. 

4.  Kartela e Fermës 

5. Marrja e Shpejtë e të dhënave për Llogarinë e Fermës –viti 20xx 

Pasqyrat përkatse janë pjesë e këtij vëzhgimi dhe një kopje e tyre është depozituar në arkivin e ADAD si 

pjesë e këtij vëzhgimi. 

Siç mund të konstatohet lehtë, informacioni i mësipërm mund të grupet në dy grupe të mëdha: 

a. Informacionet e pasqyrave 3, 4, 5, që përmbajnë pasqyrat që duhet të ketë dhe të plotësojë çdo 

fermer për mirëmenaxhimin e fermës së tij dhe 

b. grupi i informacionit statististikor në nivel  Qarku (rrethi), lidhur me nivelin e arritur në një vit të 

dhënë të prodhimit të frutikulturës, pemëve frutore por dhe dinamikës së tyre, por edhe 

informacioni lidhur me mbështetjen (skemat mbështetse) të qeverisë shqiptarve në fushën e 

bujqësisë. 

Informacioni i mësipërm duhet të jetë i plotë dhe në vazhdimësi  për të gjithë qarqet ku ka shtrirë 

veprimtarinë e vet ADAD:-Korçë; Dibër, Kukës, Shkodër, i harmonizuar me informacionin në nivel 

Republike, i siguruar nga Raportet Statistikore të Ministrisë së Bujqësisë dhe INSTAT 

Eshtë e tepërt se ky informacion është tepër i dobishëm si përsa i përket veprimtarisë së ADAD- për të 

mirëorientuar bashkëpunimin dhe asistencën e tij ndaj fermerve por dhe tepër i nevojshëm për ta 

shkëmbyer atë me anëtarët e saj në qarqe e rrethe e grupet e zhvillimit, ku sejcili siguron një informacion 

sistematik për të realizuar vendimarrjen e vet.. 
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Ndërkohë kryqëzimi informacionit të siguruar nga SIP-et, Programet e Investimeve Strategjike   i 

realizuar në bashkëpunim me Agjensinë e Zhvillimit të Zonave Malore, me informacionin e siguruar nga 

DBU-të, mundëson të axhustohen nga njëra anë si Programet e Investimeve Stategjike, (duke u ricikluar 

hartimi i tyre) dhe veprimtaria e ADAD-FERT por dhe harmonizimi i tyre me politikat mbështetse ndaj 

fermerve, pra të përcaktohet qartë Strategjia e veprimtarisë së ADAD-it dhe Fertit, për të qënë ajo 

sa më frytdhënëse. Kjo bëhet më e plotë kur sigurohen të dhënat nga Ministria e Bujqësisë, AZHBR, 

INSTAT dhe kryqëzohet informacioni i marrë prej tyre. 

II.14.2 Sigurimi i informacionit statistikor mbi zhvillimin e pemtarisë dhe fermave- element i 

nevojshëm dhe i dobishëm për axhustimin e veprimtarisë së ADAD-FERT  

Në kushtet kur në faqen ekzistuese të internetit  ekzistojnë Vjetarët Statistikorë per Bujqësinë në vitet 

2008, 2009, 2010, 2011 ato mund të shkarkohen dhe të ruhen në arkivin e ADAD.  

 Siç përmendëm më lart një nga formulartët kryesorë të siguruar ishin Të dhënat për vitin 2012, ku 

përfshiheshin këto tregues këto pasqyra kryesore: 

1) Numuri i familjeve dhe popullsia sipas gjendjes civile 

2) Aftësia Ujitëse 

3) Mjetet mekanike. 

4) Sipërfaqja, Rendimenti dhe Prodhimi i kulturave të Arave 

5) Perimet sipas llojeve të tyre  

6) Të dhëna për Pemtarinë, nr e rrënjeve gjithsej dhe sa prej tyre në blloqe, ha dhe rrënjë; sa rrënjë 

janë në prodhim prej tyre në blloqe në ha dhe rrënjë, rendimenti, rendimeti i tyre kg/rrënjë, kv/ha, 

prodhimi në ton, bjelljet e reja rrënjë gjithses dhe sa prej tyre jane në blloqe,  në ha dhe rrënjë. Të 

gjitha këto janë si për pemë frutore gjithsesj ashtu dhe për çdo lloj, mollë, dardha, qershi. 

7) Të dhëna për blegtorinë, për numurin e krerëve dhe prodhimit blegtorale 

8) Krahas këtij informacioni është dhënë informacioni në dinamikë, në vite nga viti 2005-2012, për 

çdo rreth dhe për qarkun. 

Siç dihet ky informacion ka në themel të tij Vjetarin Statistikor të Bujqësisë për rrethin, të detajuar dhe 

për komunat (ky informacion nuk është siguruar). Mbi bazën e këtij informacioni është ndërtuar 

informacioni i dhënë nga Ministria e Bujqësisë në Vjetarët Statistikorë, të cilët janë publikuar deri në vitin 

2011. Mbas këtij viti, publikimi i statistikave bujqësore i është ngarkuar INSTAT. Por nuk mund të mos 

evidentohet qartë se ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis Vjetarit Statististikor të Bujqësisë, në Rrethe 

Qarqe dhe atij të prezantuar nga Ministria e Bujqësisë. Në përgjithësi janë të njëjtat shifra. Ndryshimi 

paraqitet në shkallën e detajimit të tyre. Për rrjedhojë lind e nevojshme sigurimi i Vjetarve Statistikorë të 

Qarqeve.  

Në kushtet kur vjetari Statistikor i Bujqësisë së qarqeve (rretheve) përmban dhe të dhënat për çdo 

komunë, është e tepert të theksohet nevoja e sigurimit të këtij informacioni, për çdo qark ku zhvillon 

veprimtarinë e vet ADAD, pra në Korçë, Dibër Kukës. Këtu nuk mund të evidentohet se megjithse janë 

kërkuar këto të dhëna dhe për qarkun e Dibrës ato nuk janë mudësuar ende. Ky është një element i 

bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me aktorët, ADAD-DBU 

mailto:info@adadmalore.al
http://www.adadmalore.al/


 Koço BROKA 

 

Email: info@adadmalore.al, web site; www.adadmalore.al  Page 52 
 

Një moment jo më pak i rëndësishëm është njohja e metodikës të sigurimit të të dhënave. Siç thamë të 

dhenat në rang republike mund të detajohen në të dhëna në nivel qarku dhe rrethi.ndërsa këto të fundit në 

nivel komune. Por natyrshëm lind pyetja si grumbullohen këto të dhëna në nivel komune?! 

Nga vëzhgimet dhe bisedat e zhvilluara në disa komuna, si në atë Bulgarec Korçë u njohëm me sa më 

poshtë: Midis funksioneve të ndryshme të pushtetit vendor në nivel komune, ato bazohen në ligji Nr 

8652, date 31.7.2000”Për organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” në nenin, në Kreun IV-

Funksionet dhe kompetencat e komunës, Bashkisë, Qarkut, tek neni 10 paragrafi : III. Zhvillimi 

ekonomik vendor, midis të tjerash parashikohet : a) përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik 

vendor; ç) organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni,struktura 

dhe infrastruktura e nevojshme; Në zbatim të tyre, pranë çdo komune  lidhur me informacionit mbi 

strukturen e mbjelljeve,pemtarisë, blegtorisë dhe prodhimet bujqësore blegtorale operon nje specialist i 

derguar nga Drejtoria Rajonale e Bujqesise i cili merr informacion dhe e dërgon të përpunuar tek 

Drejtoria Rajonale e Bujqësisë pranë Qarkut X. Ky përbën burimin e statistikave, në nivel komune, rrethi, 

qarku dhe republike. Kjo metodologji do patur parasysh gjatë përdorimit të tyre. 

Përveç këtyre të dhënave nga DBU Korçë u sigurua informacion mbi skemat për mbështetjen e prodhimit 

bujqësor, të ndarë sipas skemave dhe gjithsej, nga viti 2007-20012; si përsa i përket nr të përfituesve, 

siperfaqes ose nr të krerëve dhe vlerën e tyre, vetëm në nivel qarku të padetajuar në nivel rrethi apo 

komune.  

Table 20 Disa tregues mbi skemat mbështetse dhe efektin e tyre 

Disa tregues mbi skemat mbështetse  dhe efektin e tyre në prodhimin e pemtarisë në qarkun e Korçës 

 

Nr   Emërtimi  

Njësia e 

matjes  2007 2008 2009 2010 2011 2012  Gjithsej  

1 

Mbjellje pemtore nga 

skemat mbështetse  Fermerë 234 345 281 379 216 ? 1455 

2 

Mbjellje Pemtore  nga 

skemat mbështetse  Ha 120 215 172 165.03 66.5 ? 738.53 

3 

Mbjellje Pemtore  nga 

skemat mbështetse  000/Lek  42227.5 64701 45236 52945 16625 ? 221734.5 

4 Mbjellje të reja  rrënjë 151568 262352 224404 206992 117266 93005   

5 

Siperfaqja  e 

mbjelljeve të reja Ha 164.1 315.9 270.9 268.04 177.59 114.6   

6 Pemë frutore gjithsej  rrënjë 2168848 2063972 2305633 2484664 2596968 2669873   

7 Pemë në prodhim  rrënjë 1373444 1423192 1556576 1676590 1910850 2097123   

   Koefiçenti 7/6 në %  63.3% 69.0% 67.5% 67.5% 73.6% 78.5%   

8 Sipërfaqja në Prodhim  Ha 1723.8 1779.75 1895.4 2029.75 2244.23 2458.38   

9  Prodhimi  ton  31814.2 31344.3 33679.6 38215.6 44087.4 51766   

10 Rendimenti  kg/rrënjë 23.16 22 21.63 22.79 23.9 24.7   

Krahas tyre po punohet me AZHBR për të siguruar të dhënat e mësipërme në nivel kombëtar dhe në vlerë 

dhe në nivel Qarku. 
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Ndërkohë të dhënat për mbjelljen e pemtorve janë në total të paspecifikuar në lloje. (këto përbëjnë pjese 

të anekseve të këtij vëzhgimi). Për vlerat e ketij informacioni nuk po ndalem por besoj se ato janë të 

qarta nga vetë tabela 3.1   

 Një element tjetë i rëndësishem ishte vizita në një bankë që jep kredi per fermerët, duke u interesuar të 

njihem me planin e amortizimit të një kredie (për këtë shih më poshtë sythi 3.13). 

II.14.3 Kade e Libihut dhe Kordinimi i Aktorve .  

Kordinimi i aktorve është një nga elementët kryesorë të filozofizë së punës FERT-ADAD, por dhe 

ndërkohë rezultoi një nga mësimet dhe drejtimet kryesore të përmirësimit të punës e rritjes së efiçencë të 

vetë ADAD si rezultateve të prodhimit të fermerëve dhe bujqësisë në tërësi. Si prodhimit bujqësor në 

tërësi, apo qoftë edhe prodhimi i një ferme të veçantë janë produktit i ndërveprimit dhe bashkëveprimit të 

ndërsjelltë të shumë faktorve dhe aktorve, ashtu si në kaden e Libihut 

Kade e Libihut 

Siç mund të shihet, nga figurat Kade 

e Libihut, mund të konstohet lehtë se 

kadet për depozitimin e verës apo të 

djathit, janë përbërë nga një numur i 

caktuar listelash të vendosura krahas 

njëra tjetrës. Duke u bashkuar dhe 

duke u vendosur në harmoni me 

njëra tjetrër, të gjithë listelat së 

bashku formojnë një enë. 

Karakteristikë e lestelave të Kades së Libihut është se çdo listelë e saj në fakt përbën nje element dhe për 

rrjedhojë një faktor për mirëfunksionimin e kades. Në se sipas fig 2, një listelë është dëmtuar dhe ka një 

gjatësi deri në nivelin që tregohet në këtë figure, në fakt kade mund të mbushet me ujë deri në atë nivel, 

megjitse listelat e tjera mund të jenë të padëmtuara dhe janë deri në nivelin e kades. Siç mund të 

konstohet lehtë dhe nga fig 1, dhe 2, kade është mbushur me ujë deri në atë nivel në të cilin është listela 

me e shkurtër e kades.Siç është e njohur Libihu ka argumentuar se ashtu si në një kade veprojne dhe 

faktorët nga e cili varet ky ose ai prodhim bujqësor. Mbartësit dhe realizuesit e këtyre faktorve-aktorët 

dhe bashkëpunimi dhe bashkeveprimi i tyre, përcaktojnë në fundit të fundit fatin e prodhimit bujqësor, 

qoftë për blegtorinë, bujqësinë, pemtarinë, apo brenda saj prodhimin e mollëve afo llojeve të tjerë të 

frutave. Për të realizuar filierën psh të mollës gjithë etapat, që nga prodhimi, shpërndarja, shitja, konsumi, 

nuk mjafton vetëm roli i fermerve  i cili natyrisht është vendimtar dhe më kryesori, por krahas tyre dhe në 

varësi dhe nga stadet e zhvillimit, roli ADAD-Shoqatatev-kooperativave të fermerve, FERT- si një 

shoqatë simotër me rol të spikatur trajnues por edhe financues, DBU-të, Ministria e Bujqësisë, Qeveria, 

AZHBR, IPARD-LIKE, BE, BB e donator të tjerë, Bankat, INSTAT etj  

Por ashtu si në kaden e Libihut rëndësi, jo të vogël ka mënyra e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit midis 

aktorve që përcaktojnë fatin e prodhimit bujqësor. Në se në një moment të caktuar rritja e prodhimit 

shitjes dhe e të ardhurave është ndikuar drejtpërdrejt nga faktorë që varesishin kryesisht fermerët nga 

anazhimi i tyre personal dhe bashkëpunimi me ADAD e FERT, aftësitë e tyre agroteknike, nga 

bashkbisedimi shqyrtimi dhe analiza e rezultateve të tyre, rezultoi se zhvillimi i mëtejshëm i sukseshëm i 

tyre varet nga njohuritë dhe aftësitë e tyre ekonomike financiare por dhe bashkeveprimi me aktorë të tjerë. 
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Mbështetja financiare e fermereve nga shteti apo IPARD-LIKE, krahas dhe përveç donatorve të tjerë apo 

marrja e kredisë ka patur ndikimin si direkt me rezultatet e tyre por edhe indirekt sidomos në momentin e 

shitjes (sasisë dhe çmimit të shitjes) nga efektet e tyre tek fermerët e tjerë. Shtim i mbjelljeve, numurit të 

pemve dhe sidomos atyre në prodhim ka ndikuar gjatë këtij viti ne rezultatet e shitjes dhe të ardhurat e 

arketuara. Pra me gjithe shpenzimet, jo të vogla për ruajtjen dhe magazinimin e prodhimit në frigorifer, ka 

patur problem në shitjen e prodhimit të futura në frigorifer dhe për rrjedhojë në të ardhurat e arkëtuara. 

Kjo dhe elementë të tjerë e bëjnë evidente kordinimin më të mirë të aktorve, midis ADAD-FERT nga 

njëra anë-fermerve nga ana tjetër, por dhe midis tyre së bashku kordinimin me gjithë aktorët e tjerë. 

Kjo për faktin se nga vetë zhvillimi marrëdhëniet midis tyre janë bërë e bëhen më komplekse, dhe 

kërkojnë angazhime të tjera që ti përgjigjen stadit të zhvillimit por dhe se në këtë bashkëveprim dhe 

bashkëpunim ka mjaft elemente që mund të përmirësohen, në se aspekti ekonomik e financiar merr rolin 

dhe rëndësinë që merritojnë. 

Aktualisht është e pranuar se në kordinimin e aktorve ruralë, bashkëpunimin e bashkëveprimin  midis 

fermerve-grupeve të interesit nga njera anë- aktorve të tjerë ruralë- Qeverisë dhe donatorve  të tjerë si BE 

nga ana tjetër, një element i rëndësishëm janë bërë skemat mbështetse, të Qeverisë, BE-së dhe 

Donatorve të tjerë, ndaj fermerve dhe shoqatave të tyre. Ato kanë mundësuar kalimin nga 

marrëdhëniet e varësisë (dependence, e kushtëzuar nga kufizimet e burimeve) në ato të ndërvartësisë.  

Nga ana tjetër, kërkohet që duke iu përgjigjur kësaj situate të re, emergjencave dhe problemeve të 

zhvillimit bujqësor e rural të së tashmes, të punohet për të nesërmen dhe të ardhmen.  

Në këtë kordinimin, bashkëpunim e bashkëveprim ka ndodhur që fermerë e aktorë ruralë, të jenë lënë në 

mëshirën e fatit, madje të jenë penguar ose të mos gjejnë veshë të vemendshëm për t’u dëgjuar. 

Përjashtimi i fermerit, gjithë forcave sipërmarrëse e aktorve të tjerë në këtë fushë, si mbartës i një dijeje 

që administrata nuk e ka, vlerësohet se  nuk është asgjë tjetër, veçse heqja nga vetja e një mundësie të 

jashtëzakonshme për zhvillim e rritje. Qeveria do me patjetër ta vërë në shfrytëzim-këtë dije, eksperiencë 

Në këtë kuadër është evidientuar se këto situata duhet tja lëshojnë vendin dialogut. Kjo jo vetëm se nga 

kjo kanë për të përfituar të gjithë, që nga qeveria, administrata, aktorët e tjerë ruralë, partneret 

ndërkombëtare por mbi të gjithë-fermerët dhe grupet e interesit. 

Jo veprimi i njëanshëm, por ndërveprimi si kordinim, bashkëpunim e bashkëveprim vlerësohen si 

parakusht i suksesit. Shumëçka që sot duket e pamundur, mund të bëhet, pa shumë vështirësi e mundur. 

Nga Qeveria vlerësohet se lidhja mes saj dhe gjithë autoriteteve shtetërore që mbulojnë këtë sektor dhe 

njerëzve protagonistë të fushës, duhet të shkojë duke u forcuar dhe përmirësuar vazhdimisht dhe ka për të 

qënë një sinergji, me përfitim absolutisht reciprok. 

“Pa këtë dialog është vështirësisht e mundur të besohet se edhe ndihma, financimi, asistenca e miqve dhe 

partnerëve tanë, mund të ketë suksesin e dëshiruar. Ndërthurja e eksperiencave, ndërthurja e opinioneve, 

ndërthura e veprimeve është rruga e vetme që mund të garantojë sukses, për qeverinë, për politikat 

qeveritare në këtë fushë, për fermerin, për të gjithë investitorët e kësaj fushe dhe për të gjithë donatorët e 

kontributorët e tjerë që në këtë fushë janë të angazhuar.”  

Nuk mungohet të evidentohet se një element i rëndësishëm i politikave evropiane, është njohja dhe 

pranimi i fermerit si krijues i dijes, në fushën e bujqësisë. Kjo filozofi e mirënjohur e FERT-it, me sa 
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duket kërkohet të shtrihet gjerësisht edhe në Shqipëri, duke u mbështetur dhe përkrahur nga qeveria 

Shqiptare. 

Në këtë rafsh siç është dëshmuar dhe në kapitujt e parë veprimtaria e ADAD, duhet përmirësuar për t’iu 

përgjigjur, kësaj filozofie e vizioni, kërkesave të kohës të zhvillimit të sotëm por edhe të ardhshëm. Këtu 

po ndalem vetem në bashkëpunimin me bankat  

II.14.4 Forcimi i lidhjeve, bashkëpunimit e bashkëveprimit me aktorë të tjerë, sot e në të ardhmen.  

Gjatë turit në Korçë dhe Dibër, u evidentua nga njëra anë se fermeret janë para investimeve të mëdha, si 

në zgjerimin e sipërfaqeve të mbjellja, investimet për mbjelljet e reja dhe sistemin mbështetës dhe vaditës 

të pemtorve intensive ashtu dhe per magazinimin e prodhimt dhe ndërtimin e frigoriferve. Burimet e 

financimit kanë qënë burimet e veta nga të zhvillimi i fermës, mbështetja nga të ardhurat nga emigracioni 

personal apo familjar, financime grant nga donator të ndryshëm apo mbështetja nga skemat mbështetse të 

Qeverisë dhe IPARD-LIKE. Karakteristike e fermerve që bashkëpunojnë me ADAD-FERT është se 

vetëm një pjesë e tyre, 2 nga 11 fermerë të kontaktuar kanë marrë kredi. Por njohuritë e nevojshme mbi 

marrjen e një kredinë nuk janë ato të duhura dhe ndërkohë gjatë shlyerjes së kredive janë vënë re dhe 

problem vështirësi në kthimin e tyre. 

Një arsye tjetër që ky process duhet njohur nga fermerët e ADAD është se një nga format e mbështetjes se 

Qeverise për fermeret është mbështetja e fermerve lidhur me interesat e kredisë. Ndërkohë përthithja e 

fondeve nga IPARD-LIKE, kërkon që në një moment të caktuar fermeret të kene nevojë për mbështetje 

për financime që mund të sigurohen kryesisht nga kredia. Në këto kushte nga njëra anë fermerët kanë 

nevojë të kenë njohuritë elementare bazë për marrjen e kredisë nga ana tjetër ka ardhur koha që ADAD-

FERT të angazhohet për t’i asistuar edhe në këtë aspekt përveç aspekteve agroteknike. Sipas Udhëzuesit 

për Aplikantët e Skemave grant “IPARD-Like”, përfituesit e tyre fermerët duhet të njohin NPV dhe IRR 

Në këtë rafsh gjatë vizitës në Korçë siç kam përmëndur më lart, u interesova në një bankë për marrjen e 

kredisë nga një fermer. 

Duke u paraqitur si nje fermer që ka nevojë për të marrë një kredi 5 vjeçare, përgjigja oshte se interesi për 

nje kredi 5 vjeçare ishte 14.6 % Tribor 6.6 %+8 %= 14.6 %. Rreth kesaj mund të kishte negociata. Banka 

ishte e gatshme në se plotësoheshin dokumentat. 

Nuk është vështirë të shihet se niveli i kredisë është shumë i lartë në vendin tonë. Megjithatë edhe sipas 

Bankës së Shqipërisë, niveli mesatar i kredise në lek për një periudhë 1-3 vjet gjatë vitit 2013 ka qënë 

15%-13%-14%. 

Ndërkohë në bankën në fjalë-ProCredit-Bank u njoha me faktin se në faqen e saj mund të përllogaritësh 

depozitat dhe interest përkatse, në se ke shumën e depozituar, psh 1000 000 lek, normën nominale të 

interesit, psh 14.6 % (aktualisht është rreth 2-2.5 %., dhe numurin e ditëve tee depozitimit. 5 vjet-365 

ditë=   1825 ditë. 

Në se deppziton në bankë me këto kushte aëhere pas 5 vjetësh do të kesh nje vlerë të interesit të përfituar 

prej 730 000 lekë.  

Ne se do të meret kredi natyrisht kësaj shume i duhen shtuar dhe kosto të tjera të kredise e cila përbëhet 

nga interesi + komisionet dhe shërbimet e transaksionit. 
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Duke patur parasysh transparencën aktuale të bankave, problemet që kanë lindur në shlyerjen e 

kredisë sugjeroj që bashkëpunimi i ADAD-FERT me fermerët të shtrihet edhe në këtë aspekt. 

Në kapitujt e tjerë jam ndalur në zgjerimin e bashkëpunimit me INSTAT duke siguruar një informacion të 

dobishëm për kultivuesit e frutave dhe sidomos të mollëve. Sigurmi sa më i plotë i këtij informacioni, 

përpunimi i tij dhe shkëmbimi me fermerët është një element tjetër i përsosjes se kordinimit të aktorve, 

forcimit të lidhjeve por dhe përmirësimit të bashkëveprimit. 

Një aspekt tjetër është që sigurimi i informacionit të marrë në një DBU- të shtrihet për DBU-të e tjera dhe 

ky informacion të bashkërendohet me atë të marrë nga AZHBR. P.sh. nga DBU e Korçës është marrë 

informacion për financimin e mbjelljeve të reja pemtore, duke filluar nga viti 2007. Ky informacion ështe 

i nevojshëm të merret dhe nga gjithë qarqet e tjera. Ndërkohë si rezultat i vendosjes së lidhjeve me 

AZHBR u mundësua sigurimi i imformacionit për financimin e fermerve sipas qarqeve dhe skemave të 

mbështetjes. Ky informacion është shumë i dobishëm por mund të përmirësohet me tej në se nga 

financimi i mbjelljeve të pemeve gjithsej specifikohet se sa ka qënë për vit p.sh për mollë-qershi. 

Përmirësimi i mbajtjes se këtyre evidencave nga institucionet përkatse do ishte i dobishëm si për vetë këto 

institucione, ADAD-FERT- fermerë por dhe për të gjithë aktorët për të rritur efiçencën e mbështetjes se 

skemave mbështetse të qeverisë, duke shmangur çdo mundësi që nga faktor stimulus të kthehen në një 

faktor dëmtues për fermerë ose grupe fermerësh. 

E njëjta gjë do ishte në se në grupet e monitorimit të efiçencës se fondeve të përdorura nga AZHBR do të 

angazhohej dhe ADAD-FERT. Kjo aq më tepër që ADAD është angazhuar me hartimin e SIP-

it:”Programi i Investimeve Strategjike - Analiza e Zinxhirit Ushqimor për Sektorin e Frutikulturës në 

Rajonin e Dibrës-Rrethet: Dibër, Bulqizë-Janar 2008. 

Analiza e monitorimit të rezultateve të këtij SIP-i dhe atij në Korçë, është një rrugë konkrete, për 

përmirësimin e bashkëpunimit dhe kordinimit të aktorve, për të evidentuar çfarë është realizuar, çfarë nuk 

është realizuar, çfarë është bërë mirë nga ajo që është realizuar dhe çfarë nuk është bërë mire nga ajo që 

është realizuar ?! 

 Dua ta nënvizoj këtë moment. Në Nëntor 2008, është zhvilluar Seminari Kombëtar: Pemtarët një force 

reale për zhvillimin e frutikulturës që kërkon vemendje të organizuar nga FERT-ADAD-MADA më 26 

Nëntor 2008. 

Në fjalën e vet z Patrick Heinemann, është ndalur në evidentimin e  

a) Specifikave të ndërhyrjeve të FERT dhe rezultatet e saj 

b) Krahasimi i mbjelljeve të reja nga ADAD dhe në nivel rajonal, sipërsa i përket pemtoreve 

intensive me ato ekstensive dhe sa prej tyre janë në Aks, Brenda ADAD dhe në nivel rajonal. 

c) Skemat mbështetse të MBUMK për frutikukulturën një impact madhor që duhetvlerësuar   

d) Rekomandimet mbi avantazhet e përvojës ADAD-FERT 

Monitorimi, krahasimi-ballafaqimi i rezultateve pozitive por dhe atyre negative mendoj se është një nga 

detyrat më imperative që mund e ja vlen të bëhet gjatë vitit 2014, nga ADAD.-FERT. E dëshirueshme 

është të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, AZHBR, DBU në qarqe-MADA. Por mund të 

realizohet qoftë dhe si bashkëpunim i ADAD-FERT-DBU-MADA  
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Bashkëpunimin pas turit në Korçë e Dibër u shtri dhe në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kjo për faktin 

se është e njohur se fermat në Shqipëri nuk mbajnë kontabiliet. Por në kushtet kur të ardhurat nga shitja e 

disa fermave të ADAD- tejkalojnë shumën e 2 milion lek të rejave lind e nevojshme që edhe fermat të 

mbajnë një kontablitet të thjeshtë. Në fakt tani për tani në Universitenin Bujqësor të Tiranës jepen vetëm 

standartet kombëtare dhe nuk ka ka ndonjë lëndë që të japë njohuritë fillestare të kontabilitetit bujqësor 

duke patur parasysh specifikat e fermerit shqiptar. Gjithsesi ky bashkëpunim mbetet një bashkëpunim 

potencial në të ardhmen. Tani për tani ndoshta mund të shtrihet në Universitetin e Korçës dhe Peshkopisë 

lidhur me temat e kursit të studenteve sidomos në Master lidhur me përgjithesimin e përvojave të 

fermerve të ADAD-FERT. 

Në kuadrin e kontabiliteti ne fermë bashkëpunimi u realizua me DBU-në Korçë sidomos z Maksi 

Përrmeti por dhe me Ministrinë e Bujqësisë z Gëzim Xhixha. Ata dhanë një ndihmesë të madhe lidhur me 

fletoret që mban një fermer jo vetëm në rafshin teknik agroteknik por dhe atë ekonomik e Financar. 

Modeli i siguruar prej tyre i është dërguar Astritit në Bulgarec. Në se realizohet me sukses kjo 

përvojë dhe ky bashkëpunim me fermeret duhet shtrirë më gjerësisht. 

Një moment tjetër i kordinimit me aktorët ishte ai vendosjeve të lidhjeve dhe bashkëpunimit me AZHBR 

dhe IPARD-LIKE i cili ka qënë i sukseshëm. E rëndësishme është që ai të vazhdojë dhe të thellohet më 

tej në interes dhe përfitim të fermerve që aderojnë në ADAD por dhe mbarë shoqërinë dhe ekonominë 

shqiptare. 

Ndjekja e aktiviteteve të AZHBR-se dhe IPARD-Like gjatë vitit 2014 dhe sidomos gjatë transhit të tretë 

të këtij të fundit është një moment mjaft i rëndësishëm, për të mundësuar hedhjen e bazave për një 

mbështetje të drejtpërdrejte edhe nga ADAD për sigurimin e mbështëtjes financiare të fermerve, por dhe 

që skemat e AZHBR-së të mbajnë parasysh arritjet me të mira të fermerve të ADAD-FERT.  

Në çdo rast shtrirja dhe bashkëpunimi i ADAD-FERT me fermerët jo vetëm në aspektin 

agroteknik por dhe atë ekonomik financiar synon por ndërkohë presupozon njohjen dhe 

pervetesimin e metodave të realizuara nga AZHBR-IPARD-LIKE-Banka. 

Nga ana tjetër, ekperienca e fermerve dhe ADAD, në Kultivimin e mollëve por dhe frutave në tërësi është 

e tillë që ajo mund të kontribujojë dhe ja vlen të merret në konsiderate nga organet politikbërse.   

II.15 ADAD dhe bashkëpunimi me fermerët 

II.15.1 Disa tipare të funksionimit dhe veprimtarisë së ADAD. 

Eshtë e njohur se ADAD-malore është një shoqatë që e ka origjinën nga Shoqata e Zhvillimit të Bujqësisë 

Dibër që ka për mision të mobilizojë dhe shoqërojë inisiativat e prodhuesve për forcimin e aktiviteteve 

bujqësore dhe ekonomike, për rritjen e të ardhurave të ekonomisë bujqësore dhe zhvillimit të 

qëndrueshëm rural. Si e tillë ajo përgjithëson dhe kryen veprimtarinë në këshilla, trajnin dhe ndihmë për 

zhvillimin e projekteve individuale ose grupeve të fermerve në fushën e pemtarisë, drithrave, të perimeve, 

të bletarisë, dhe tregut të prodhimeve bujqësore. Një vend të posaçëm në të zë fakti se në bashkëpunim 

dhe ndihmesë të drejtpërdrejtë nga FERT , ka eksperiencë dhe kapacitet e duhura  teknike e profesionale 

për të ofruar konsulencë teknike, mbi bazën e ekperiencës së prodhuesve francezë e të vendit,  direkt 

pranë grupeve të pemtarisë,  apo duke kryer studime, duke dhënë ekpertizë, asistencë për teknologjitë e 

mailto:info@adadmalore.al
http://www.adadmalore.al/


 Koço BROKA 

 

Email: info@adadmalore.al, web site; www.adadmalore.al  Page 58 
 

reja në prodhim dhe pasvjeljes së frutave, formimin e pemtarve (trajnime, shkëmbime) dhe specialistëve 

për aplikimin dhe përhapjen e teknikave të reja, përgjithësimin e publikim e tyre.  Mund të pohohet se 

prioritet i ADAD është performanca e filierës në frutikulturë, e cila konsiston në kultivimin intesiv të 

pemtarisë, rritjen e rendimetit, prodhimit dhe cilesisë së frutave për të qënë konkurrent në tregun global, 

duke krijuar një reputacion solid lidhur me shërbimin këshillimor dhe teknik ofruar fermerve. 

Krahas tyre vepron si operator zhvillimi teritorial në vend, nëpëmjet studimeve, ekspertizave, planeve 

strategjike të komunave- bashkive si Kolonjë- Voskopojë dhe shoqërimin e projektit të Delegacionit 

Europian për Zhvillimin territorial të Voskopojes e më gjërë, apo SIP-eve-Programi i Investimeve 

Strategjike..Ajo operon njëkohësisht dhe si organizatë profesionale bujqësore e përbëhet e drejtohet nga 

vetë prodhuesit, duke pasur dhe një staf teknik në funksion të aktiviteteve të tyre  

Veprimtarinë e vet ADAD e mbështet në strategjinë pesë vjeçare dhe programet vjetore dhe i ushtron 

kompetencat e tij, nëpërmjet organeve vendimarëse AP (Asambleja e Përgjithshme) dhe KA-Këshilli 

Administrativ. Mbi bazën e të dhënave bëhet një analizë, ku përcaktohet dhe strategjia përgjithësisht afat 

mesme pesë vjeçare. 

Në këtë strategji përcaktohen prioritetet kryesore, periudha dhe mobilizimi i aktoreve të brendshëm dhe të 

jashtëm, në mënyrë për të realizuar objektivat e përcaktuara, kryesisht të prodhuesve për përmiresimin e 

aktivieteve dhe të ardhurave të prodhuesve. Lejtmotivi e veprimtarisë së ADAD është :  

 Kordinim aktorësh 

 Shoqërim 

 Inovacion 

 Mobilizim inisaitivash. 

Kjo filozofi gjen pasqyrimin e vet dhe në bilancin e të ardhurave të ADAD i cili paraqitet si më poshtë:  

Burime e të ardhurave të ardhurave të ADAD për vitin 2013 në përqindje: 

 Gjithsej  FERT  Programi VVD* UNDP ADAD 

100 % 63 % 13 % 7 % 17 % 

 Programi VVD = Programi Voskopojë, Vithkuq, Drenovë 

 Nga analiza e tabelës rezulton qartë se burimet kryesore të financimit të kësaj shoqate të fermerve 

shqiptarë, janë burime të huaja si nga Shoqata e Fermerve francezë FERT, Delegacioni i Bashkimit 

Europian apo UNDP. 

Një karakteristikë tjetër është se mbështetja e këtij financimi është realizuar dhe realizohet mbi bazën e 

objektivave të qarta, të  projekteve apo programeve të ndjekura  si pas metodës të mirënjohur si SMART. 

Ndërkohë ajo që të bije në sy është pesha jo e vogël e kontributit të anëtarve të shoqatës, në trajtën e 

kuotave  të anëtarve, kontributit të anëtarve apo të ardhurave nga kontrata shërbimi. Që nga viti 2004 

ADAD ka patur kontrata shërbimi me MADA, SNV, PNUD, USAID, Agritera etj dhe bashkëpunim me 

Ministrinë e Bujqësisë Tiranë, Drejtoritë e Bujqësisë të Dibrës, Korçës, Kuksit. Pra mund të shihet qartë 
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se ajo është një shoqatë që funksionon mbi bazën e parimeve me të cilat funksionojnë instutucionet 

këshillimore, trajnuese, kërkimore në Francë apo në Europë.  

II.15.2 Parneriteti Publik- Privat 

 Sa më sipër është një shëmbull konkret e funksionimit të disa elementëve të zhvillimit të ekstensionit 

privat por dhe të partneritet Publik- Privat.  Në sigurimin e buxhetit të nevojshëm të kësaj shoqate nuk 

mund të mos mbahet parasysh volumi i shumë i vogël i fermës shqiptare. Eshtë e njohur se përsa i përket 

dhënies të asistencës teknike- trajnuese për fermerët fakt nuk ka shumë rëndësi madhësia e fermës, ajo në 

thelb është gati e njëjtë si për një fermer me 0.5 dynym ashtu dhe për atë me 5 ha. Ajo kushton thuajse 

njësoj si për një fermë të vogël ashtu dhe për një fermë të madhe Por natyrisht mundësia dhe gadishmeria 

e pagesës së trajnimit të marrë dhe paguar në fakt varet nga kjo madhësi.  

Në këtë situate bëhet evidente se në vazhdime në të ardhmen një burim financiar për mirëfunksionimin e 

shoqatës mendoj se duhet të jenë burimet e brendshme nga qeveria dhe institucionet shqiptare. Përvoja e 

ADAD apo projekteve si ASP tregon se një rol jot ë vogël për mbarvajtjen e qëndrueshmërinë e 

programeve dhe projekteve të zhvillimit ka mënyra e financimit të asistencës teknike, për grantet e dhëna 

nga qeveria. Në kushtet kur fondet e dhëna nga Qeveria Shqiptare apo dhe të IPARD LIKE në mbështetje 

të fermerve janë jo të vogla, një pjesë e tyre mund e duhet të adresohet dhe ndaj asistencës teknike që 

realizohen nga shoqatat të tilla si ADAD. Metoda e financimit ndërkohë mbështet në Parneritetin Publik 

Privat. Siç është e njohur Parneriteti Publik Privat (PPP) është një system i marrëdhënieve midis një ose 

disa autoritetesh publike, që janë përgjgjës dhe administrojnë aktivitetin public të nevojshëm e të 

domosdoshëm për shoqërinë dhe një ose disa parnerve të tjerë privat, që shprehin gadishmërinë, 

inisiativën angazhimin dhe garancinë për të realizuar në një kohë të caktuar këtë ose atë aktivitet, me një 

efiçencë shumë më të lartë se sa menaxhimi public. Ky parneritet, përfshin përdorimin sa më efiçent të 

burimeve të parnerve, me ndarjen e duhur të përgjgjësive, të detyrimeve, të rreziqeve me synime të qarta e 

të dobishme bashkëpunimi me përfitime të ndërsjellta e në periudha sa më afatgjata.Parneriteti Publik 

Privat (PPP) gjen një mbështetje të gjerë nga institucionet ndërkombëtare, si një rrugë e mirënjohur në 

vendet e zhvilluara perendimore që mundëson orientimin e sistemit ekonomik drejt një modeli ekonomik 

të zhvillimit të qëndryeshëm. 

Një shëmbull i realizimit me sukses të këtij Parneriteti Publik Privat (PPP), ka qënë realizimi i programit 

të granteve me konkurrim, në Projektin e Shërbimeve Bujqësore të Bankës Botërore të realizuar në vendin 

tonë. Në këtë projekt ishte parashikuar qartë dhe në kohën e duhur roli I asistencës teknike këshillimore të 

specilistëve dhe ekspertëve në ralizimin e ketij ose atij grani konkurrues të përftuar nga fermerët. 

Psh në grantin-minimprojektin me titull: Kultivimi intesiv i mollës duke përdorur sistemin e krasitjes 

palmet me krahë të varura dhe paralel sipas experiences franceze dhe hollandeze, në grantin e parashikuar 

prej 14 059 USD, 9335 USD ishin parashikuar për fidanë, sistemi mbështetës dhe sistemin e ujitës, ndërsa 

2520 USD për asistencën teknike që e ndiqte nga hartimin i projektit për konkurrim, zbatimin deri në 

publikimin e arritjeve të ti.  

Ky projekt dhe ky partneritet është vleresuar sin je projekt mjaft i sukseshëm me vlera jo vetëm për 

Shqipërinë, por i përhapur për arritjen e tij nga Banka Botërore dhe në vendet e Euopës Lindore dhe ish 

Bashkimit Sovjetik  
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Por i tillë mund të vlerësohet projekti Pakti Territorial për Punësimit (PTP ose TEP-2011) e të rinjve për 

Qarkun e Kuksit. Karakteristikë për këtë projekt është se janë përfshirë aktorë ndërkombëtarë, por dhe 

aktorë të shumtë locale e kombëtare, ose më saktë 40 partnerë kombëtare dhe lokale. Paktet Teritorilae 

për Punësimin, janë një risi institucionale, një model i realizuar në mjaft vende të Evropës, që bazohet në 

“planifikimin e negociuar”, ku aktorë të ndryshëm në nivel vendor marrin përsipër role dhe përgjegjësi 

plotësuese dhe të ndërlidhura me njëra tjetrën per sa i përket objektivave të punësimit  

TEP 2011 (12 aksione) është zhvilluar në konteksin e zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për 

punësimin e të rinjve në Shqipëri. Zbatimi I TEP-2011, ka një kosto 244 180 USD, prej të cilave 155 180 

USD janë vënë në dispozicion nga ILO, në kuadrin e Programit për Punësimin dhe Migrimin e të Rinjve 

(PMR) dhe 89 USD janë kontribute në natyrë të vëna në dispozicion nga institucione publike shoata etj. 

TEP-2011 bashkerendohet dhe forcon impaktine skemave të granteve në qarkun e Kuksit, të vëna në 

dispozicion nga Qeveria Shqiptare për zhvillimin bujqësor e rural në Qarkun e Kuksit. 

 Ai është  realizuar nga Ministria e Punës, Cështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, për të adresuar 

sfidat e punësimit dhe arritjen e objektivave të strategjive ekzistuese për zhvillimin, migrimin, punësimin 

dhe trajnimin e të rinjve. Plani i veprimit njeh se qeverisjet lokale dhe institucionet e tregut të punës kanë 

nevojë të kenë kapacitete për dizenjimin, monitorimin dhe vlerësimin e punësimit të të rinjve, në 

përputhje me kushtet lokale. Ky projekt u parashikua të realizohej ne Rajonin e Kuksit. Ai parashikonte 

12 aksione nga të cilat, një ishte: “Gjenerimi dhe formalizimi i punësimit nëpërmjet rrjeteve vendore 

të prodhuesve (kultivimi i mollës”.Ai është shtrirë në Komunën Fajzë, Gjinaj, Golaj, dhe bashkinë 

Krumë të rrethit të Hasit   

Ky nënprojekt kish si objektiv: 

Të formalizohet dhe gjenerohet punësimi duke mbështetur familjeve fshatare përmes bashkimit në një  

rrjet prodhuesish. Ndërsa synimi ishte:  

 Ulja e numurit të punonjësve informalë (të vet-punësuar) në bujqësi. 

 Të reduktohet të paktën  me 2 % numuri i të rinjve që kanë punësim të pasigurtë (punëtorë 

kontribues në familje)  

 Ai parashikonte: 

 Shërbime këshillimore për sipërmarrjen dhe biznesin  

 Krijimi i shoqate 

 Ofrimi i mundësive për kredimarrje. 

 Lidhur me dy elementet e parë, ishte parashikuar që 10 familje nga zonae përcaktuar të përfitonin grantet 

e vena nga Këshilli i Qarkut Kukës (KQK) për mbjelljen e pemtorve intensive të mollëve. Cdo përfitues 

granti do i ofrohen shërbime peroidike këshillimore të specializuara për 36 muaj muaj, duke filluar nga 

prilli 2011, nga ADAD 

2 Anëtarë të familjes duhet të regjistrohen sit ë vetpunësuar në bujqësi për 1 vit.  

Përfituesve do u sigurohet mbështetja për të bashkuar forcat në një grup nteresi të përbashkët, duke u 

ndihmuar fillimisht nga ADAD.Ky grup do tee bëhet në vazhdim anëtar i Federatës së Fermerve të Kuksit 

(FFK). Për të përfituar nga skema, kryetari i familjes duhet të vërtetojë se është regjistruar në ISSH, së 

bashku me pjesëtarët e familjes që marrin pjesë në zbatimin e projektit. 
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Në këtë parneritet për kryerjen e këtij nënprojekti, janë parashikuar qartë përgjgjësitë, marrëdhëniet dhe 

detyrimet përkatse midis patrnerëve përgjegjës për realizimin e tij:-a)Këshilli i Qarkut Kukës, b) Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, c) Drejtoria Rajonale e Bujqësisë (DRBUMK), d) Bordi Rajonal i Punësimit, e) 

Federata e Fermerve të Kukësit  dhe f) shoqata ADAD. 

Këtu ja vlen të mbahet parasysh se në vitin 2010, Programi për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Zonave 

Rurale, akordoi shumën prej 331820 USD , për 504 fermerë, familje dhe /ose grupe në qarkun e Kukësit, 

ku 109 projekte kishin në qëndër mbjelljen e plantacioneve me drurë frutorë. Ky element do të 

bashkërendohej me Paktin Territorial të Punësimit  

Nuk mund të mos të bëjë përshtypje parashikimi i rreziqeve të mundshme që mund të hasen gjatë 

realizimit të nënprojektit: 

“Për fermerët mund të mos jenë të prekshme menjëherë përfitimet nga regjistrimi në (ISSH) në Institutin e 

Sigurimeve Shoqerore.” E njëjta gjë mund të thuhet për ngritjen e kooperativave nga fermerë të 

ndryshëm- anëtarë ose jo të ADAD, ku një kusht për mbështetjen financiare për ngritjen e  funksionimin e 

kooperativae bujqësore, për thithjen e granteve nga ana e tyre është regjistrimi i anëtarve të saj në 

ISSH.Kjo filozofi meriton të mbahet parasysh dhe realizohet nga çdo anëtar i ADAD. 

Nderkohë në këtë nëprojekt janë përcaktuar qartë, si treguesit për matjen e realizimit me sukses të tij 

ashtu dhe financimi, burimet dhe se çfarë përfiton çdo partner (ADAD- si realizues i tij)  apo fermer. Ndër 

treguesit e matjes së projektit janë: a) Fermerët janë angazhuar në kultivimin e mollës dhe marrin 

mbështetje financiare dhe shërbime këshillimore (10 familje fermere);b) Fermerët regjstrohen sit ë 

vetpunësuar në bujqësi (>20)  c) Të rinjtë që janë kontribues në familje ndjekin trajnime bazë mbi 

menaxhimin e një ndërmarrje bujqësore ( >20 ) 

Eshtë e tepert të nënviozojmë, se ADAD, ka një vision të qartë dhe bashkohor ne bashkëpunimin, 

bashkëverprimin, kordinimin me aktorët por dhe në risitë  institucionale  që po aplikohen në Evropë duke 

realizur një sinergji të admirueshme në përdorimin e fondeve  të vena në dispozion si nga donator të 

ndryshëm ndërkombëtare ashtu dhe nga programet e Qeverisë Shqiptare. Përfshirja e ADAD në 

strategjinë e formësimit profesional-duke e shtrire dhe ne sektorin bujqësor e rural që po hartohet nga 

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, mendojnë se duhet të jetë një objektiv gjatë këtij viti dhe vitet 

në vazhdim. 

II.15.3 Stadi i ri i bashkëpunimit të ADAD- FERT me anëtarët e saj   

Krahas shtimit dhe zgjerimit të anëtarve dhe grupeve të zhvillimit brenda ADAD, rritjes së kapaciteteve 

teknike dhe institucionale, ka ndodhur zhvillimi, zgjerimi dhe konsolidimi ekonomik e financiar i 

fermave, të cilat janë zhndruar nga ferma të vogla mbijetese, në ferma të konsoliduara, me një perspektivë 

zhvillimi dhe konsolidimi të mëtejshëm. 

Ndërkohë krahas këtyre arritjeve dhe atyre në nivel makro-ekonomie apo dege-sektori zhvillimi bujqësor 

e rural i vendit, duke patur parasysh stadin e zhvillimit të veprimtrisë së ADAD dhe zhvillimit ekonomik 

e shoqëror të vendit e veçanërisht të zhvillimit bujqësor rural KA-Këshili Administrativ, vendosi: të 

zgjerojë dhe thellojë veprimtarinë e ADAD dhe në aspektin ekonomik –financiar të mbështetjes së 

prodhuesve 
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Në funksion të këtij objektivi e detyre u realizua misioni sipas metodologjisë IDPA- Identifikim, 

Diagnozë, Perspektivë Aksione, në Korçë dhe në Dibër. Produkt e shtysë i këtyre vizitave është materiali 

bashkëlidhur. Përveç tyre një element shumë i rëndësishëm kanë qënë bashkëbisedimim i vazhdueshëm, 

shkëmbimi i mendimeve, eksperiencave, materialeve me z Hafuz Domi dhe znj Liljana Isaku dhe analizat 

e mija individuale  

Nga Data 18-20 Shtator 2013, së bashku me z Hafuz Domi realizuam një udhëtim vëzhgimi në Grupin e 

Zhvillimit të Pemëritsve në Korçë. 

Gjatë këtij udhëtimi u mor kontakt me: 

1. Z . Ferdinand Ali   Dvoran- Korçë 

2. Z. Bashkim  Bregu  Dvoran_Korçë 

3. Z Shkëqim Mullalli  Zëmblak 

4. Z..Adriatik Becolli- Vranisht –Devoll 

5. Z Astrit  Kadilli  Bulgarec- Korçë 

6. Z. Maksi Përmeti Specilist i Ekstensionit Korçë. 

Takim me Specialiste krediti në bankën ProCredit Bank në Korçë. 

Nga data 31.10.2013-1.11.2013 së bashku z. Hafuz Domi u realizua një udhëtim vëzhgimi më grupin e 

Pemëritësve Dibër 

Gjatë këtij udhëtimi u mor kontakt me: 

1. Zenel Kaja  Gjoricë- Bulqizë 

2. Ramazan Kaza  Sllovë 

3. Bilbil Zebi  Ushtelencë 

4. Dritan Tifiku  Grevë Melan. 

5. Shpëtim Faruku  Grevë 

6. Zamir Mehmeti  Grevë Melan  

7. Vehip Salkurti  Rashapoje Tomin 

Takim me Drejtorin e DBU-së Dibër Nevruz Jashari 

Në mënyrë të përmbledhur tiparet kryesore gjetjet dhe tiparet kryesore të fermerve të kontaktuar mund të 

përmblidhen në tabelën e mëposhtme  

Siç mund të shihet të gjithë fermerët e intervistuar janë anëtarë të ADAD, përveç një fermeri në Dvoran, i 

cili ka përftuar indirekt nga përvoja e anëtarve të ADAD e poaçërisht të z Ferdinand Ali Pra si 

karakteristikë e përbashkët është se ata kanë përfituar nga bashkëpunimi dhe asistenca teknike e ADAD-

FERT. 

Tek të gjithë të binte në sy se arritjet e realizuara, në zhvillimin e fermave të tyre ia dedikonit vëç punës 

dhe angazhimit të tyre apo familjeve, ndihmesës sidomos agroteknike që iu ka dhënë në vite ADAD-

FERT. 

Kjo ndihmesë vlerësohet si një faktor kryesor i pazëvendësueshëm. Si e tillë ajo është vlerësuar sa e 

nevojshme aq edhe e domosdoshme duke filluar që disa prej tyre të paguajne një pjesë të studimeve të 

udhëtimit në Francë, biletat apo diçka tjetër. Kaq i dukshëm është roli i këtij faktori, sa që individë të 
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caktuar kanë filluar të marrin pjesë në udhëtime trajnuese, në vende të ndryshmne të Europës. Gjatë 

bisedave fermerët kanë evidentuar sa vlerën e shtuar të njohurive të marra aq edhe efektet shtesë të këtyre 

trajnimeve të materializuara në pemtoret e ngritura dhe prodhimin e marrë prej tyre. Ata bënin një dallim 

të qartë midis trajnimeve ose njohurive të marra nga pedagoget dhe Universiteteve në Shqipëri apo 

trajnimet nga ekstensioni publik dhe trajnime të marra nga z Patrick Heinemann, z Zhan Sharl Derong. 

Tek këta të fundit ne kemi gjetur veten, vinin në dukje të gjithë, duke shtuar gjithashtu ndihmesen e 

ADAD të Z Hafuz Domi dhe Liljana Isaku. Duke vlerësuar trajnimet dhe ndihmesën e marrë, nga 

projekte të të tjera, ata veçonin bashkëpunimin me FERT-ADAD. Ndërkohë ata ishin të vendosur për 

vazhdimin e ketij bashkëpunimi. 
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 Nr

Emri Mbiemri

 Pa 

asistencë 

teknike 

Me 

asistencë 

teknike  

nga FERT-

ADAD

Vetëm 

Pemtari

Pemtari      + 

Fidanishte 

Pemtari+ 

Përpunim 

Pemtari+ 

Frigorifer

Financim 

vetëm me 

burimet e 

veta

Burimet e 

veta+ 

Kredi+ 

Grante

Burime të 

veta+Grante 

nga Qeveria

Burime të 

veta + 

grante  të   

≠

Tokë+pem

tore me 

qira

Tokë e vet 

+Tokë e 

blerë

 Punëtorë 

me 

mëditje 

Marketing 

 Aplikim 

për IPARD 

LIKE

 Qarku -Korçë

1 Bashkim  Bregu y y y

2 Adriatik Becolli y y y y y

3 Astrit  Kadilli y y y

4 Shkëlqim Mullalli y y y y y

5 Ferdinand Ali y y y y y y y y y y

 Maksi Përmeti

Qarku Dibër

6 Zenel Kaja y y y y y

7 Rustem Tifiku y y y

8  Shpwtim Faruku y y y ≠

9 Zamir Mehmeti y y y y

10 Ramazan Kaza y y y y y y y y y y y

11 Vehip Salkurti y y y y y y y y y y

Nevruz Jashari

 Disa karakteristika kryesore të fermerve të intervistuar
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Një karakteristikë tjetër ishte se të gjithë këta fermerë që bashkëbiseduam kanë dalë nga grupi i fermerve 

që prodhojnë për vetkonsum.Ata prodhojnë kryesisht ose tërësisht për treg, duke u zhndruar nga një 

aktivet bujqësor familjar, në një agro biznes, duke patur një diversitet ku sejcili agrobiznes krahas 

tipareve të përbashkëta ka specifikat e veta. Është ky tipar, që në kolonën vetëm pemtari nuk kam futur z 

Adriatik Becolli, Shkëlqim Mullalli, Ferdinand Ali, Ramazan Kaza, e Vehip Salkurti. Kjo për faktin se 

për këta të fundit një element shumë të rëndësishëm zë ndërtimi dhe përdorimi i frigoriferit, por dhe se 

merren edhe me aktivitete të tjera si prodhim fidanë, përpunim etj Pa frikë mund të thuhet se ata mund të 

vlerësohen si Agrobiznes. 

Në këtë rafsh ka ndryshuar dhe evoluar raporti dhe bashkëpunimi midis ADAD-FERT nga njera anë dhe 

fermerve nga ana tjetër. Ky bashkëpunim duhet të mbajë dhe nuk mund të mos mbajë parasysh se një 

pjesë e fermerve të ADAD, kanë hyrë në grupin e agrobiznesit. 

Kjo është e lidhur me faktin se si rezultat i marrjes së tokës me qira ose tokës së blerë, disa fermerë kanë 

rritur dukshëm siperfaqen e mbjellë me pemtore, apo siperfaqen që duan të mbjellin dhe per rrjedhojë, 

kanë rritur volumin e biznesit të tyre dhe të ardhurat vjetore të siguruara. Shumë prej tyre per të mos thënë 

të gjithë e kalojnë nivelin e të ardhurave vjetore prej 2 milion lekë të reja  

Në këto rrethana, del e nevojshme që dhe shoqërimi që u bën ketyre fermereve ADAD-Fert gjatë 

proçeseve këshillimore trajnuese duhet të mbajë parasysh dhe këta elementë të rinj trajnues siç janë, renta 

e tokës dhe çmimi i saj, kotrata e qirasë së tokës. 

Natyrisht kjo nuk është një sfidë e lehtë, për faktin se mjaft nga këto proçese dhe vetë tregu i tokës janë në 

fazën e vet fillestare. Për rrjedhojë trajnimet këshillimet në këtë fushë, kanë vështirësitë e veta teorike por 

edhe praktike. Por sidoqoftë mendoj se ndërhyrja edhe në këtë aspekt është sa e nevojshme aq edhe e 

domosdoshme. Në disa raste çmimi i tokës së blerë kap shuma të konsiderueshme dhe me efekte në 

ekonomine apo kursimet e fermës. Për rjedhojë  pa u nxitur, duke mbajtur parasysh pritshmërinë e lartë që 

kanë për cilësinë e trajnimit dhe vlerat praktike të tyre, ka ardhura koha të mendohet si për ndjekjen  më 

nga afër të këtyre aspekteve nga ADAD ashtu dhe për realizimin e trajnimeve dhe këshillimeve të 

nevojshme.. 

E njëjta gjë duhet thënë për asistencën ndaj biznesit, në rastin tone atë të agrobiznesit. Ky element është 

mjaft i zhvilluar kudo në botë si për biznesin në tërësi por dhe për agrobiznesin në veçanti. Përthitja e 

arritjeve më të mira në këtë fushë dhe përshtatja me kushtet konkrete në vendin tonë është një sfidë reale 

dhe konkrete, për gjithë mendimin ekonomik-agrar në tërësi dhe jo vetëm për stafin teknik të ADAD. 

Natyrisht këtu nuk e kam fjalën se këto trajnime dhe këshillime duhet t’i bëjë vetëm vetë ky staf. Edhe 

sikur dëshira të mos mungojë, kjo nuk do të ishte e mundur. Trajnimet mund të zhvillohen si nga vetë 

stafi I ADAD-FERT ashtu dhe nga të tretë. Kryesorja është që ato kurdoherë të mbajnë vlerë të shtuar dhe 

konkrete për fermerët, dhe praktikat më të mira të arritura në këshillimet dhe trajnimet agroteknike. Por si 

të tilla kjo sfidë nuk mund të zgjidhet thjesht duke shtuar një apo disa punonjës për këto çështje. 

Kryesorja është të mbetet dakort lidhur me atë se çka duhet bërë, cka fermeret ndjejnë të nevojshme, ose 

pavarësisht se ata mund të mos e ndjejnë të nevojshme tani për tani, trajnimet këshillimet, shoqërimet 

ekonomike financiare janë të domosdoshme. 

Le të jem më konkret Sipas kolonës mbi burimet e financimit Burime të veta + kredi + grante rezulton se 

nga 11 fermerë të intervistuar vetëm 2 veta kanë aplikuar për kredi. Ndërkohë përvoja e tyre është 
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komplekse. Por një gjë është e qartë. Nevoja për trajnime dhe këshillimeve për kredimarrjen është bërë 

imperative. Sfida e tyre është cilësia e trajnimit, thjeshtësia e thellësia tyre për t’iu përgjigjur nivelit 

arsimor të fermerve. Por në kushtet kur përftimi nga programi IPARD-LIKE është bërë një mundësi 

konkrete reale dhe pavarësisht nga dokumentat e shumta që kërkohen ajo është një rrugë e pakthyeshme 

del e qartë se dhe trajnimet per kredimarrjen janë sa të nevojshme aq dhe të domososhme. Objektivi i 

ADAD-FERT-it është gjetja e pozicionit të fasilitatorit për kredimarrje, duke i trajnuar fermerët kur dhe 

përse mund të marrin kredi, sit ë bëhet një plan biznesi dhe të sigurohet një rol aktiv i fermrve ne 

realizimin e tij, sit ë fasilitohen per marrje të një kredie  apo financimi tjetër etj 

E njëjta gjë lidhet me faktin se siç shihet nga kolona e fermerve që kanë punësuar me mëditje, rezulton se 

nga 11 fermerë të intervistuar 7 prej tyre kanë përdorur dhe përdorin punëtore me meditje. Siç kam 

trajtuar në kapitullin e parë dhe pak më lart rezulton se formalizimi i punonjsve të vetpunësuar në bujqësi, 

është një sfidë sa personale aq dhe mbarëkombëtare për zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit. 

Prandaj marrëdhëniet e punës dhe sigurimeve shoqërore, mendoj se përbëjnë dhe duhet të përbëjnë një 

aspekt konkret të veprimtarisë këshillimore, trajnuese të ADAD. Aftësitë konkurruese të agrobiznesit 

shqiptar në tërësi nuk mund të mbështet për jetë, në përjashtimet tatimore taksore të këtij sektori apo në 

informalitetin e tij. Në së përjashtimet tatimore taksore- nga TVSH natyrisht do të kërkojnë kohën e vet, 

nuk mund të thuhet e njëjta gjë për pagimin e kontributit të sigurimeve shoqërore- shëndetsore. Edhe 

sikur shoqeria të mos interesohet për këtë aspekt, interesat personale të fermerve por dhe angazhimi i 

ADAD-FERT, për të rritur aftësitë konkurruese të anëtarve të saj, mendoj se presupozon interesimin dhe 

për këto aspekte. Herët a vonë formalizimi jo vetëm i agrobiznesit por dhe i fermerve që prodhojnë në një 

pjesë të madhe për vetkonsum por jetojnë vetëm me bujqësi ka për të ndodhur. Për rrjedhojë ndjekja e 

këtij aspekti ekonomik e social nuk është luks por kërkesë e kohës dhe në funksion të gjetjes së rrugëve 

më të mira për rritjen e aftësive konkurruese. 

E njëjta gjë duhet thënë për njohuritë në fushën e marketingut. Deri tani ADAD i ka kushtuar rëndësi të 

posaçme momentit të ruajtjes së mollëve në frigorifer, duke bërë dhe trajnimet përkatse por dhe duke i 

mbështëtur fermeret për ta shtrirë proçesin e prodhimit të mollëve deri në atë të ruajtjes në frigorifer. 

Natyrisht ky është një proçes që do të vazjdojë edhe në të ardhmen. Por fakti që në kolonën 

Pemtari+Frigorifer, rezulton se 5 fermerë kanë investuar shuma të konsiderueshme për ndërtimin e 

frigoriferve nga 100 deri në 250 mijë euro,  nxjerr  në pah disa probleme. 

Së pari gjatë këtij viti bujqësor 2013-2014, ka patur jo vetëm vështirësi për shitjen e mollëve të futura në 

frigorifer por dhe për çmimin e shitjes së tyre. Në këto situatë është e qartë se tema të tilla trajnuese si :-

“Menaxhimi i Shitjeve dhe Distribucioni”, janë ndër  aktivitetet e trajnimet më të kërkuara në tërësi por 

pse jo dhe per anëtarët e ADAD në veçanti. Ai është i hapur për të gjithë ata që kanë interes të njihen nga 

afër me teknikat e menaxhimit të shitjeve, ndërtimit të ofertave, menaxhimit të klienteve, si dhe 

administrimit të rrjetit të shpërndarjes, përfshi poseduesit e frigoriferve. Ka ardhur koha që ADAD, të 

angazhohet dhe në trajnime, këshillime të tilla duke e shtrirë shoqërimin edhe në këto aspekt. Por këtu 

nuk mjafton vetëm interesi i stafit të ADAD por dhe gadishmëria dhe qëndrimi proaktiv i fermerverve dhe 

sidomos atyre që kanë nivele prodhimi mbi 100-200 kv prodhim pa bërë fjalë për ata që kanë mbi 500 kv 

dhe kanë investuar shuma të konsiderueshme për ndërtimin e frigoriferve. 

Ndërkohë investimi me shuma të tilla prej më shumë se 100-250 mijë euro, nxjerr në pah rolin e 

domosdoshemn të njohurive ekonomike financiare. Një pedagog Universiteti nuk do i shihte as në ëndërr  



 Koço BROKA 

 

67 
 

angazhimin personal për kryerjen e investimeve të tilla, përderisa të ardhurat vjetore janë maksimumi 10 

000 euro. Kjo natyrisht kërkon njohuri të mirëfillta ekonomike financiare dhe jo thjesht bërjen e një plan 

biznesi formal. Pra është vetë stadi i zhvillimit të agrobiznesit që kërkon dhe përcakton një marrëdhënie të 

re të bashkëpunimit midis ADAD-FERT nga njëra ane dhe shoqerimit të fermerve jo vetëm në aspektet 

trajnuese këshilluese ne aspektin agroteknik por edhe atë ekonomik – financiar. 

II.15.4  Ndërveprimi  midis stafit teknik të ADAD- FERT me anëtarët e saj  dhe sidomos me 

agrobiznesin.  

Më lart evidentuam se gjatë intervistave dhe bashkëbisedimeve me fermeret gjatë udhëtimit studimor, doli 

qartë kënaqësia e bashkëpunimit të tyre me FERT-ADAD, por dhe për vazhdimin e mëtejshëm të këtij 

bashkëpunimi. Ndërkohë fermerët e intervistuar do të nxirnin në pa se përkundrejt  sfidave të shumta me 

të cilat ishin ndeshur dhe ndeshen ata si fermerë, përfshi kufizimet  e burimeve monetare- financiare, më 

të rëndëshme  për ta rezultoi knoë –hoë, si të kultivohet një pemtore, që nga prodhimi i fidanëve, në 

mbjelljen, mirërritjen e tyre deri në ruajtjen e në frigorifer. Ishte kjo, Knoë hoë e marrë nëpërrmjet 

udhëtimeve studimore në Francë, trajnimeve, këshillimeve, ndarjes së përvopjave dhe eksperiencave 

drejtpërdrejt në terren, në parcelë, dhe vlera e shtuar konkrete e përftuar, në çd aksion, që përbën faktorin 

më të rëndësishëm të sukesit të tyre. Tek përvoja franceze e transmetuar nga FERT-ADAD, fermerët 

gjetën një model për të cilin besuan dhe menduan se mund e duhet transplantuar edhe në fermat tona.. E 

thënë thjesht tek çdo fermer i kontaktuar dëgjoje, ne kemi marrë pjesë në shume trajnime projekte 

donator, por na fjeti mendja tek FERT-i, ADAD, tek Jean Charles tek Patrick, tek Hafuzi… 

Ndërsa nga këndveshtrimi i FERT-ADAD, po dhe nga kontaktet e realizuara rezulton se kryesorja ishte 

dhe mbetet zgjedhja e duhur e njerzve të gatshëm të përqafojnë dhe realizojnë eksperiencën franceze në 

kultivimin intesiv të pemtarisë. 

Gjeja më e rëndëshme ishte të gjendeshin njerzit e duhur për të zbatuar programin. Kjo është ndoshta 

më e rëndëshishme se sa burimet financiare që ishin dhe mbeteten nje nga kufizimet dhe pengesat 

kryesore të zhvillimit të fermave. Në se gjenden njerzit e duhur ata do dinë të adresohen dhe përpiqen 

për kapërximin e kufizimit të burimeve. Tek fermerët e kontaktuar shihje dhe mund të perceptoje se janë 

të gatshëm dhe të gjindshëm për të dëgjuar dhe zbatur, se si mund të kapërxeheshin këto ose ato sfida 

duke përvetësuar dhe realizuar përvojën franceze.  Me dhe prej z. Jean Charles Derongs kemi ndarë idenë, 

se në një masë e madhe fermerësh, jo të gjithë janë aktive për të përqafuar të renë. Prej tyre vetëm 2-3-4 

% janë të gatshëm të rrokin fort të renë dhe të angazhohen për realizimin e tyre. Ndërsa një pjesë tjetër 

prej 30-40 % pasi të kenë pare rezultatet e të parëve, angazhohen per realizimin e metodave të reja. 

Ndërsa pjesa tjetër 50-60 % janë pasive. Në personat e kontaktuar gjatë udhëtimit studimor, që 

bashkëpunojnë me ADAD-FERT, në fakt i përkasin grupimit të pare dhe u konfirua plotësisht ideaja e 

mësipërme…Gjetja e duhur e njerzve, ka qënë premisë bazë për zbatimin e programit të FERT për 

realizimin për një moment tjetër zbatimin.   

Zbatimi është gjithçka.  Mund të ketë ide të shkëlqyera dhe ato mund t’u serviren shumë vetave apo për 

shumë fusha. Por gjithçka varet nga zbatimi, nga fakti se sa realisht fillojnë të vihen në jetë këto ose ato 

ide ose ekperienca, si gjerat fillojnë të punojnë hap pas hapi në terren në  nivelin bazë- tek fermeri. Por në 

se tek fermerët e mësipërm, përfaqësuesit e FERT-it mund të thonë dhe kanë thënë, se ja ku  dhe si mund 

të shihet konkretisht përvoja franceze në Shqipëri nuk mund të thuhet e njëjta gjë për përhapjen massive 

të saj sidomos gjatë realizimit të financimit të mbjelljeve të reja nga Qeveria shqiptare. Në se i referohem 
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të dhënave  të siguruara nga DBU- Korçë, rezulton se në vitin 2005, kish 409360 rrënjë pemë në prodhim  

për 524 ha gjithsej , për vitin 2012, raportohen 1 065 690 rrënjë pemë në prodhim dhe një sipërfaqe prej 

1365 ha. Pra numuri i rrënjëve në prodhim nga 781 rrënjë për ha, ka mbetur në 780 rrënjë për ha. Këtu 

nuk po ndalem për faktin se ndoshta konkluzioni nuk është précis për faktin se nuk kemi folur thjesht për 

mollë, por për fruta, ku mund të ketë patur efekt ndryshimi i structures së mbjelljeve. Por vetë kushtet e 

financimit të mbjelljeve të pemtoreve, nuk kanë përcaktuar kritere mjaft të qarta për shkallën e 

intesifikimit të përcaktimit. Me këtë nuk duam të themi aspakt se kultivimi intesiv i pemtoreve nuk është 

përhapur. Në numurin e fermerve të kontaktuar dhe të intervistuar kish edhe një që nuk ishte anëtar i 

ADAD, por që kish përqafuar elementë të zhvillimit intesiv të pemtarisë, duke pare vlerat e saj. 

Një element shumë i rëndësishëm ka qënë fakti se FERT, ofroi një model shumë të qartë pemtoreje dhe 

metode kultivimi që duhej ndjekur. Nndërkohë ka qënë shumë serioz në premtimet e dhëna dhe në 

mbajtjen e tyre. Kjo ka lehtësuar zbatimin e sukseshëm. 

Duke evidentuar rolin e zbatimit, nuk duam kursesi të eklipsojmë, dizenjimin e zgjidhjes së problemeve të 

fermerve të angazhuar në bashkëpunimin me FERT-ADAD, apo fleksibilitetin e realizuar nga FERT. Ky 

fleksibilitet ka konsistuar në fokusin e ndihmës së fermerve, për t’i ndihmuar ata nëpërmjet shëmbullit, 

këshillimit, trajnimit, udhëtimeve në Francë, shoqërimit të kuptojnë dhe dizenjojnë rrugët e zhvillimt të 

fermës së tyre. 

Në këtë rafsh, siç del dhe nga të dhenat e tabelës 3.1 të faqes 20 rezulton një larmi rrugësh zhvillimi të 

fermës; dikush është përqëndruar në shtimin e frutikultures brendasipërfaqes që dispononte familja; 

dikush tjetër ka shtuar sipërfaqen duke marrë tokë me qira për  një periudhë afatgjatë dhe ka mbjellë 

pemtore, dikush tjetër ka marrë me qira pemtore të mbjella, një tjetër ka shtuar madhësinë e fermës duke 

blerë tokë për të mbjellë pemtore. E njëjta gjë mund të thuhet për larminë e mënurave të financimit të 

rritjes dhe zhvillimit të fermës me burimet e veta ose nga emigracioni, me burime të siguruara nga të 

afërm, vëllezër motra, nga donator të ndryshëm duke bashkëpunauar me projekte të ndryshëm, me 

financim nga programet mbështetse të Qeverisë Shqiptare apo duke aplikuar tek IPARD-LIKE. 

Këto janë disa vlera dhe arritje, që nuk është aq lehtë të realizohen, në stadin aktual e të ardhshëm 

sidomos në shoqërimin për zhvillimin dhe konsolidimin ekonomiko financiar të fermës. Ndryshe nga 

aspekti agroteknik ku kish një model pak a shumë të qartë që duhet ndjekur, në këtë faze nuk ka një 

model të dizenjuar plotësisht. Ndryshe nga trajnuesit teknikë të mirëformuar për dhënien e këshillave, 

trajnimeve, shoqërimeve përktse, të aftë mbi bazën e një formimi teorik por edhe praktik, nuk mund të 

thuhet e njëjta gjë për stafin teknik ekonomiko financiar. Kjo se krahas bazës së njëjtë teorike dhe 

metodologjike ka ndryshime jot ë vogla në kushtet konkrete tee zbatimit. Por gjithsesi këto mendoj se do 

të jenë sfida të përballueshme, në se shoqërimi i fermerve dhe jo thjesht trajnimi apo këshillimi i tyre do 

të ndjekë rrugën e mësipërme, që të fokusohet në ndihmesën e fermerve, duke i ndihmuar të kuptojnë dhe 

dizenjojnë rrugët e konsolidimit dhe zhvillimit ekonomiko finonaciar të agrobiznesit të tyre. 

Natyrisht gjetja e njeriut të duhur mbetet kryesorja, gjetja e një personi të gatshëm dhe potencialisht të 

aftë të ndihojë fermerët për të kuptuar dhe dizenjuar rrugën në këtë etapë të re të zhvillimit të fermës. 

Natyrisht nga ai nuk kërkohet të përgatitë studentë të zhvillimit të  agrobiznesit, por të shoqërojë fermerë 

të interesuar për kuptimin, skicimin, dizenjimin, zhvillimin e hapave konkrete, në udhëtimin e 

planifikimin e tyre për konsolidimin dhe zhvillimin ekonomike financiar të fermës  për t’i shoqëruar dhe 

ndihmuar në kapërximin e sfidave përkatse. 
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Këto sfida janë të përballueshme në se shoqërimi do të mund të realizojë kryqëzimin, harmonizimin dhe 

veçanërisht angazhim e fermerve të ADAD për të menduar e për t’iu përgjigjur e zgjidhur çështje e 

pyetjeve të tilla: 

Cfarë ju jini duke bërë mirë në konsolidimin e zhvillimin ekonomik financiar të fermës suaj ?! 

Cfarë do të pëlqenit dhe dëshironit të bënit ?!  

Cfarë ju mendoni se duhet bërë ?! 

Këto janë pyetje që ja vlen të marrin përgjigje në takimine ardhshëm të Këshillit Administrativ 

Është e rëndësishme të fillohet nga më e vogla e më e thjeshta, pavërisht nga vështirësitë dhe  mos arritje 

të vogla.  

Le të fillohet me plotësimin e aspekteve të tilla si ajo e plotësimit të fletores së fermerit (përfshirë 

rezultatet ekonomiko finaciare  të vitit të kaluar) apo pasqyrës së mëposhtme. 

Përvoja ka treguar se fermerët shqiptarë në tërësi apo ata anëtarë të ADAD në veçanti kanë reaguar  në 

mënyrë intuitive shpesh here në mënyre të holle,  të zgjuar,  per të kapërcyer këto  apo ato situate të 

veshtira-kufizime ekstreme edhe në rafshin ekonomik financiar me të cilat janë ballafaquar në jetën e tyre. 

Por a mund të përballohen sfidat e konsolidimit ekonomiko- financiar të agrobiznesit vetëm me intuitë, 

sado e mprehtë qoftë ajo ? Kjo është një pyetje tjetër që Këshilli Administrativ duhet t’i japë përgjigje. 

Mbi bazën e përgjigjeve të dhëna me ndihmesën e FERT, mendoj dhe sugjeroj se nuk është vështirë të 

ndermerret nje plan aksionesh konkrete për këtë vit por dhe të ravijëzohet strategjia se ku duhet synuar 

dhe ecur në vitet në vazhdim. 

Metoda e ndjekur deri tani nga FERT-ADAD - IDPA – Identification, Diagnostic, Prespective, Actions, e 

realizuar me aq sukses ne aspektin agroteknik të zhvillimit të pemtarisë e kultivimin e mollës ka për të 

dhenë frutet e veta edhe në shtrirjen e saj ne konsolidimin ekonomik e financiar të fermës. 

 E veçanta këtu është se kalimi nga moment i varësisë në atë të ndërvartësisë merr një rëndësi të posaçme. 

Shoqërimi i fermerit për përmirësimin e  agroteknikës së kultivimit, ndoshta mund të bëhej edhe pa letra. 

Megjithse edhe në këtë rast fermerët e kontaktuar dhe intervistuar më sipër janë shprehur se i kanë 

parasysh ose kanë mbajtur shënime mbi shërbimet agroteknike dhe kohën e kryer. Megjithatë ata janë 

shprehur për efektet e mungesës  ose dobisë së analizave pedologjike apo agrokimike të sipërfaqeve ku 

janë mbjellë pemtoret. Ose mjafton që stafi teknik ta shohë në terren pemtoren, dhe këshillat adekuate 

trajnuese nuk mungojnë.  

Por ndoshta kjo metodë ndoshta nuk mund të funksionojë si duhet pa pasur letra, kur vjen puna për 

shoqërimin, këshillimin, trajnimin lidhur me aspektin ekonomik financiar të fermës. Edhe kur ishin 

mbajtur shënime të hollësishme nga ana e fermerit  dhe ajo vihej në dispozicion, nuk mund të mbash 

shënimet e nevojshme gjatë takimeve, qoftë për faktin se vetëm ky process i cili mund të kryhet një here 

apo dy herë në vit kërkon disa orë kohë në një moment të dhënë. 

Ndërkohë, larmia e rasteve dhe kushteve është e tillë që të dhenat e siguruara kërkojnë jo vetëm kohë për 

tu grumbulluar dhe sidomos për t’u analizuar, pa bërë fjalë për të dhenë sugjerime dhe rekomandimet e 
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duhura.Nga ana tjetër me të dhënat ekonomike të fermës rezuilton ashtu me verën Sa më të vjetra të jenë, 

aq më të mira mund të jenë ato.  Fasilitimi e fermerit në proçesin e fuqizimit ekonomik financiar, kërkon 

jo vetëm shoqërimin dhe asistencën gjatë menaxhimit operativ të fermës, por dhe zhvillimin e aftësve 

dhe analizës strategjike. Por në se një fermer e  e ka më lehtë ta perceptojë se cfarë rezultatesh ka kur ka 

mbjellë fidanë të blerë me çmim të lirë por pa njohur saktë as varietetin as çertifikimin e tij, nga një fidan 

tjetër më i shtrenjtë por I çertifikuar, nga nje firme serizose me emertimin tee sakte tee varietet , nuk 

mund të thhet e njeta gje per një plan biznesi fiktiv.    

 Le ta argumentoj më tej këtë. 

Mendoj se nuk është e njëjta gje të thuash se çmim i karburantit është rritur këto vitet e fundit në Shqipëri 

dhe të tregosh me shifra dhe tëe dokumentuar se sa është rritur konkretish, sa ka qënë dhe sa është. 

Kandidati për deputet nuk heziton të premtojë gjatë fushatës së zgjedhjeve se do të subvencionohet kaq 

ose aq rritja e çmimit të karburantit.  

Tjetër është fasilitimi i fermerit nga ana e stafit teknik ekonomik të ADAD. Gjatë përpunimit të këtij 

materiali, mu u desh dhe sigurova të dhëna të besueshme se në vitin 2002 vlera e çdoganimit të 

karburantit Në kapitullin e parë kam trajtuar efektin e dinamikës së ndryshme të ecurisë së çmimit të 

outputit-pra të çmimit me shimicë ose me pakicë të prodhimit të një ferme mollë, nga njëra anë dhe 

ecurisë së çmimit të inputeve nga ana tjetër, insekticide, pesticide, karburant etj. Në se çmimi i mollëve 

mesatarisht ka mbetur në vend nuk ka ndodhur e njëjta gjë psh me rritjen e çmimit të karburantit.  Sipas të 

dhenave të siguruara në vite nga Drejtoriae Përgjithshme e Doganave çmimi –vlera e zhdoganimit të 

karburanteve nga 30.8 lek për kg në vitin 2002, është rritur në 112.9 lek në vitin 2012 ose 3.66 herë ose 

366 %, ndërsa ai i ngarkesës tatimore taksore në doganë është rritur respektivisht nga 30.83 lek e vitin 

2002 në 79.5 lek për kg në vitin 2012. 

Unë mendoj se është tjetër gjë kur kryetari i ADAD, ngre sheqtësimin të Ministri apo zv/Ministri i 

Bujqësisë me këtë të dhenë, se sa kur mjaftohet me atë se është rritur çmimi i karburantit, apo se çmimi i 

tij në Maqedoni është më i ulët se në Shqipëri.  

Pra shkurt mund të pohohet se metoda e ADAD:-Kordinim Aktorësh- Shoqërim- Inovacion- Mobilizim 

Inistiativash- kërkon një pjesëmarrje aktive të fermerve, për mbajtjen e letrave-kartave. Vetëm nëpërmjet 

këtij ndërveprimi bashkëpunimi mund të jetë efektiv. E kam thënë edhe më lart se gruaja e Solvenit në 

moshë 73-75 vjeçare mbante kontabilitetin e fermes si ne Euro dhe ne USD. 
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Kapitulli IV 

Udhëtimi studimor në Korçë e Dibër, perceptimet që rezultuan nga takimet me fermerët, u plotësuan me 

analizat dhe përgjithësimet e bëra në tre kapitujt parardhës. Idetë, çështjet e trajtuara, janë konsultuar 

gjerësisht dhe në vazhdimësi sidomos me z Hafuz Domi, duke bërë axhustimet përkatse. 

Në kapitullin e parë, bëhet një analizë mbi zhvillimit rural dhe atë të bujqësisë, sfidat kryesore të saj e 

sidomos të pemtarisë dhe rolin mbështetes të qeverisë dhe BE-së, në zgjidhjen e tyre.  Aty jepet një 

informacion i pasur mbi atë, në se qeveria por dhe aktorë të tjerë do të ketë vision të përbashkët me atë të 

donatorve e sidomos atë të Bankës Botërore lidhur me synimet, drejtimet e politikave dhe programeve, 

zbatimin e tyre për të shmangur kurthet, pengesat dhe përballuar sfidat. 

Në kapitullin II, jam përpjekur të evidentoj, filozofinë dhe vlerat më të mira të FERT dhe për rrjedhojë të 

ADAD.  

Në kapitullin III, jam ndalur në sfidat dhe rrugët e ndjekura nga ADAD dhe fermerët, si në kuadrin e 

veprimtarisë së kordinimit me aktorët ashtu dhe për shoqërimin e fermerve për zhvillimin e pemtarisë, e 

sidomos kultivimin e mollës. Ky proçes është trajtuar në rolin e vet për rritjen e zhvillimin e fermës, duke 

u ndaluar në shumllojshmërinë e rrugëve individuale  të ndjekura nga fermerët e kontaktuar. Konkluzioni 

më i rëndësishëm i shoqërimit të fermerve, por dhe bashkëpunimi i tyre me ADAD e FERT, është se 

fermerët kanë vlerësuar si hallkë kryesore të suksesit të tyre shërbimin e ekstensionit, duke bërë një 

dallim të qartë midis ekstensionit publik dhe atij privat të realizuar nga FERT-ADAD.  

Ky konkluzion dhe analizat e materialit, konvergojnë në atë të studimeve bashkëkohere si ai i Bankës 

Botërore se  në përballimin e sfidave  të rritjes së konkurrueshmërisë se bujqësisë dhe fermerve shqiptarë, 

nxitjen e zhvillimit rural, rritjen e mirëqënies së fermerve, përmirësimin e sigurisë ushqimore- fermerët 

kanë nevojë për ndihmë. Adresimi i duhur i kësaj ndihme është një nga aspektet më të mprehta si për 

zhvillimin e bujqësisë dhe fshatit në tëresi por dhe atë të fermave në veçanti. 

Një nga konkluzionet kryesore të materialit dhe fermerve të konsultuar është ajo që sugjerojnë edhe 

studimet se, investimi për shërbimin këshillimor në fermë dhe kërkimet e aplikuara, mund të sjellin një 

normë të lartë ekonomike kthimi, duke rritur prodhimin më shumë se sa mund të sjellin shpenzimet e tjera 

publike, përfshirë subvencionet. Ndërkohë, ky kthim varet nga shkalla që ky investim plotëson nevojat e 

fermerve të vegjël dhe sektorit rural. Cilësia është parakusht. 

Nga sa më sipër ndajmë idenë dhe vizionin se: 

Shërbimi efektiv i ekstensionit mund të ndihmojë fermerët, të rritin konkurrueshmërinë dhe 

produktivitetin, t’i përshtaten rrethanave të reja, të menaxhojnë më mirë bizneset e tyr . 

Qasja e shumëllojtë- duke përfshirë sektorin publik, organizatat jo qeveritare, organizatat e prodhuesve 

ruralë dhe ofruesit e shërbimit të sektorit privat-mund të jetë zgjidhja më e mirë për ofrimin e sherbimeve 

të ekstensionit. 

Sistemet e informacionit bujqësor janë të domosdshme dhe të rëndësishme për një vendimarrje sa më të 

mire prej qeverisë, prodhuesve dhe aktorve të tjerë të tregut. 
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Por në se pranohen sa më sipër, nuk mund të mbahet parasysh se një shërbim ekstensioni i organizave 

prodhuese, organizatave joqeveritare siç është ADAD, mbështet në kontributet e fermerve, kontributit të 

dhënë ose donatorve të huaj si FERT. Efiçenca e shërbimit të ofruar, dhe vazhdimësia e tij kërkon që të 

harmonizohet financimi midis burimve të huaja dhe atyre shteterore, mbi bazën e partneritet public privat. 

Ndërkohë evoluimi i shërbimit të ekstensionit bujqësor nga ofrimi  actual i përqëndruar tek këshillave 

agroteknike, drejt dhe harmonizimit të një menaxhimi sa më të mirë të agrobiznesit, është një nevojë e 

kohës. 

Nisur nga sa më sipër rekomandimet e vëzhgimit janë në nivel mikro- në funksion të verpmtarisë se 

ADAD por dhe në sugjerime në nivel makro, axhustimin e politikave qeveritare. 

IV Gjetjet dhe rekomandime për një zhvillim të mëtejshëm 

IV.1 Gjetjet kryesore sipas kapitujve. 

IV.2 Sugjerimet dhe rekomandimet për zhvillime të mëtejshme. 

IV.1 Gjetjet kryesore sipas kapitujve. 

Udhëtimi studimor në Korçë e Dibër, perceptimet që rezultuan nga takimet me fermerët, u plotësuan me 

analizat dhe përgjithësimet e bëra në tre kapitujt parardhës. Idetë, çështjet e trajtuara, janë konsultuar 

gjerësisht dhe në vazhdimësi sidomos me z Hafuz Domi, duke bërë axhustimet përkatse.  

Një ide kryesore që rezultoi nga vëzhgimet, takimet, intervistat dhe biseda me fermerët ishte se zhvillimet 

e tyre individuale apo brenda kuadrit të bashkëveprimit në shoqatën ADAD-FERT  duhen parë në kuadrin 

e zhvillimeve të përgjithshme makro të bujqësisë shqiptare dhe të kësaj të fundit në kuadrin e ekonomisë. 

Këto të fundit kanë ndikim të drejtpërdrejte ose indirekt nërmjet ecurisë së tregut në zhvillimet e sejcilës 

fermë  

Në këtë kuadër në kapitullin e parë,  u bë një analizë, pak a shumë tërësore mbi zhvillimit e bujqësisë  në 

dekadat e fundit, sfidat e problemet kryesore të saj, sidomos në pemtari dhe rolin mbështetës të qeverisë 

dhe BE-së, në zgjidhjen e tyre. 

Në sythin II.1 Bujqësia degë prioritare e zhvillimit ekonomik të vendit, evidentohet se bujqësia dhe 

agroindustria janë vlerësuar dhe vlerësohen nga Qeveria si një ndër sektorët prioritarë të zhvillimit 

ekonomik e social të vendit.  Ndërsa nxitja e prodhimit bujqësor, nëpërmjet uljes së kostos dhe rritjes së 

konkurrueshmërise mbetet një objektiv parësor, është programuar. Për rrjedhojë është parashikuar të 

rishikohen skemat e mbështetjes financiare për bujqësinë, duke i orientuar ato drejt rritjes së prodhimit 

bujqësor dhe lidhjes së tij me tregun dhe agropërpunimin, Do të 5-fishojmë financimin publik për 

mbështetjen e zhvillimit rural etj” 

 Mbi këtë bazë në qëndër të materialit është hipoteza se ku dhe në çfarë shkalle do të duhet të mbështet 

kjo ulje e kostos dhe rritje e konkurrueshmërisë, sa në skemat subvencionuese dhe sa në  rritjen e  

efiçencës prodhuese, si mund e duhet bërë ky harmonizim si në nivel ferme nga vetë fermerët, 

shoqatat që i asistojnë ato, por dhe më gjerë, nga shteti-qeveria shqiptare por dhe donatorë ?! 

Përgjigja e kësaj pyetje kërkon si studimin e realitetit shqiptar, por siç trajtohet dhe në sythin II.2, dhe në 

mendimin më të përparuar bashkëkohor-BB, BE apo donator të tjerë. Harmonizimi i vizionit të Qeverisë 

me donatorët dhe gjithë aktorët e tjerë, për të gjetur vizionin më të mire është një sfidë e zhvillimit 
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bujqësor e rural të vendit Çështja nuk është në hartimin e strategjive të tjera veç atyre që janë, porn ë 

përmbajtjen e ideve dhe qëndrimeve.  

 Në sythin II.3 Ecuria e bilancit tregëtar të Produkteve Ushqimore, nga analiza e të dhënav  të eksport- 

importit mund të konstahet lehtësht si një dukuri e rëndësishme, fakti se megjithë ritmet e larta të  rritjes 

së eksportit të produkteve ushqimore, pije, duhan, sidomos këto vitet e fundit, në fakt volumi i defiçitit 

tregëtar të tyre vazhdon të thellohet të paktëm në terma abolutë.(përjashtim bën viti 2013)  

Kjo dëshmon dhe konfirmon midis të tjerash nivelin e ulët të konkurueshmërisë të bujqësisë dhe 

agropërpunimit shqiptar, në tërësi, në raport me atë ndërkombëtar. Por çështja e konkurrueshmërisë së 

bujqësisë shqiptare në tërësi dhe të fermave në veçanti përbën sipas gjykimit të autorit, thelbin e 

diagnoses mbi bazën e së cilës duhet të hartohen strategjitë e nderhyrjes dhe politikat e zhvillimit të 

bujqësisë dhe fermës shqiptare. Nga analiza rezulton se një situatë e tillë vazhdon megjithse një nga 

synimet prioritare të Strategjisë së Zhvillimit Rural 2007-2013 është –“Synimet: -1. Rritja e aftësisë 

konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor duke mbështetur ristrukturimin dhe 

zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës (me qëllim rritjen e vlerës financiare të produkteve) apo se 

në vitin 2008, çmimet e produkteve bujqësore dhe atyre ushqimore patën një kolpo rritjeje të ndjeshme në 

tregun ndërkombëtar dhe për rrjedhojë atë kombëtar. Kjo detyrë strategjike për rritjen e 

konkurrueshmerisë së prodhimit bujqësor për vetë natyrën e saj është një sfidë afagjatë. Porn ë çdo 

moment dhe kohë të dhënë, politikat dhe masat e ndërhyrjes nuk janë dhe nuk mund të jenë të njëjta.Ato 

duhet të jenë sa më adekuate duke mbajtur parasysh si objektiv ku synohet të arrihet-integrimin në BE, 

por dhe realitetin e fermës shqiptare    

Ndërkohë të dhënat e bilancit tregëtar për produktet ushqimore konfirmojnë tezën se importet me kosto të 

ulët të produkteve ushqimore, në tërësi dhe ato bujqësore në veçanti ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit 

mbeten një faktor i rëndësishëm që gruejnë konkurrueshmërinë e tyre, në tregun, kombëtar, rajonal e 

ndërkombëtar. Kjo situatë është e nevojshme të mbahet parasysh si nga fermerët dhe grupet e tyre të 

zhvillimit, por dhe nga FERT e ADAD, nga njëra anë por dhe në nivel kombëtar, nga Qeveria, shteti në 

anën tjetër. Nga studimi rezulton se, në çdo rast zhvillimi i fermës, apo prodhimi prodhimi bujqësor 

e ai i frutave apo çdo lloji tjetër duhet parë në lidhje të ngushtë dhe në varësi me aftësinë 

konkurruese dhe të realizohet para së gjithash e mbi të gjithë, mbi bazën e rritjes së efiçencës 

prodhuese. 

Por kjo nuk mjafton në se nuk harmonizohet me politikat makro. Studimi dhe rekomandimet e i Bankës 

Botërore janë mjaft domethënëse këtë aspekt. 

Në sythin II.4 Ecuria e prodhimit bujqësor në tërësi e prodhimit të pemtarisë në veçanti, është 

evidentuar se përcaktimi i bujqësisë dhe agroindustrisë si ndër degët prioritare të zhvillimit të ekonomisë, 

është i ndërvaruar si nga vendi dhe roli i rëndësishëm aktual i tyre në prodhimin e brendshëm bruto, 

peshën e popullsisë dhe krahët e punës që jetojnë e punojnë në to, por dhe se vitet e fundit ajo ka 

evidentuar një vitalet dhe qëndrueshmëri zhvillimi edhe në kushtet e krizës globale apo rënies së 

prodhimit në disa degë. Në këto kushte vemendja përqëndrohet në atë se cila ka qënë ecuria e rritjes së 

tyre gjatë dekades së fundit?  

Mbi bazën e të dhënave statistikore, evidentohet se në kuadrin e prodhimit bujqësor dhe atij 

agroindustrial, ky i fundit është rritur me ritme shumë më të shpejta se sa ato të bujqësisë. Në se në vitin 
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2011 krahasuar me atë të vitit 2000, prodhimi i bujqësisë është rritur 140.7 %, ai i agroindustrisë është 

rritur 201.9 %. Në këto kushte në strukturën e prodhimit bujqësisë dhe atij të agroindustrisë në tërësi ka 

ardhura duke u shtuar pesha specifike e Agroindustrisë e cila është rritur nga 18.2 % në vitin 2000 në 24.2 

% në vitin 2011, duke u pakësuar pesha specifike e prodhimit bujqësor gjithsej nga 81.8 përqind në 75.8 

përqind. 

Ecuria e harmonizuar e tyre merr një rëndësi të posaçme sidomos kur skemat e granteve IPARD-LIKE, 

janë ndarë në dy grupe të mëdha në Masa1, ku përfshihen Investime në Fermat Bujqësore dhe Masa 2, ku 

përfshihen Investime në Përpunimin dhe Tregëtimin e Produkteve Bujqësore. Analiza e detajuar e ecurisë 

së tyre, nuk ishte dhe nuk është objektiv i këtij vëzhgimi dhe studimi, por përfundimi është i qartë. Për 

një realizim të sukseshëm të mbështetjes në masat 1 dhe 2, është e nevojshme që çdo vit të 

monitorohet nga organet përkatse, jo vetëm ecuria e bujqësisë në tërësi dhe tre degëve bazë të 

saj,bimët e arave, blegtoria, pemtaria por dhe degët brenda tyre. E njëjta gjë për agrobiznesin 

Më tej analiza ndalet në vetë strukturën e prodhimit bujqësor se si ka ecur ajo në vitet 1992-1999 dhe  

2000-2011. 

Gjatë viteve 1992-1999, vihet re rritja e peshës specike të blegtorisë, nga 42% në vitin 1992, në 50 % në 

vitin 1999, ndërkohë që ai i prodhimit të bimëve të arave bie nga 53 % në 43 %.Kurse prodhimi i 

frutikulturës ka një stanacion në nivelet 6-7 %. Megjithatë ndonse  prodhimi i frutave në ton në vitin 1999 

është dyfishuar në vitin 1999, në fakt prodhimi ka qënë 64 900 ton fruta nga 34000 ton në vitin 1992, 

megjithse prodhimi në vitin 1990 ka qënë 75300 ton 

Këto dukuri në fakt kanë vazhduar në tërësi deri në vitin 2005, kur prodhimi blegtoral arriti 59.3 % të 

prodhimit bujqësor gjithsej, ndërsa ai i bimëve të arave ra në nivelin e 29.8 %, ndërsa ai i frutave u rrit në 

nivelin e 10.9 %. Më pas vihet re dukuria e uljes së ritmeve të rritjes të prodhimit blegtoral dhe të rënies 

të peshës specifike të tij në strukturën e prodhimit bujqësor në tërësi që në vitin 2011 arrin nivelin e 51.8 

%. Ndalet rënia e peshës specike të prodhimit të bimëve të arave duke u rritur lehtë ne nivelin e 31.3 % në 

vitin 2011. Rritet dukshëm prodhimi dhe pesha specifike e Pemtarisë, që arrin të kapë nivelin e 17 % të 

prodhimit bujqësor gjithsej. 

Pa u ndalur në një analizë të plotë e të detajuar, që nuk ishte object i këtij vëzhgimi, mund të konstatohet 

se fermerët shqiptarë kanë kthyer sytë ndaj kësaj degë të bujqësisë apo kulturave që mundësojnë dhe të 

ardhurat më të mëdha për njësinë e sipëfaqes dhe ecuria e çmimeve kishte krijuar një situtë positive për të 

nxitur prodhimin e kësaj ose asaj culture. Psh nga çmimi i mollëve nga viti 1994-1999 është rritur nga 

53.6 lek për kg në 112.5 lek për kg, në një kohë kur ICK me bazë Dhjetor 1993, në vitin 1999 ka qënë 

218.2. Pra rritja e çmimit të mollëve është rritur me ritme sa indeksi i çmimeve të konsumit duke e bere 

me tërheqës prodhimin e frutave. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për qumështin, patatet të cilat janë rritur 

me ritme më të ulta se Indeksi mesatar i çmimeve. Nga kjo rezulton se në evidentimin e faktorve të 

zhvillimit të sejcilës degë marrin një rëndësi të posaçme krahas faktorve agroteknikë dhe ata 

ekonomikë financiarë  

Më tej duke u ndalur në zhvillimin e pemtarisë analiza përqëndrohet në mbajtjen parasysh të treguesve 

bazë të kësaj dege siç janë ecuria e rrënjëve, rënjëve në prodhim, rendimentit, dhe prodhimit të frutave 

nga viti 1990 në deri në vitin 2011 kur disponoheshin të dhëna. Psh në se numuri i rrënjëve gjithsej në 

vitin 200 ishte sa 42.8 % e atyre në vitin 1990, në vitin 2011, ato janë dyfishuar në krahasim me vitin 
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2000, duke mbetur ende, sa 86.1 % të nivelit të tyre në vitin 1990. Por nuk ndodh e njëjta gjë me numurin 

e rrënjëve në prodhimit të frutave. Në se në vitin 2000, ato kishin rënë në nivelin e 55.7 % e numurit të 

rrënjëve në prodhimim në vitin 1990, ato u dyfishuan në vitin 2011, krahasuar me vitin 2000, por 

ndërkohë  arritën nivelin e 110.9 %  të vitit 1990. Në kushtet kur rendimentii mesatar për rrënjë është 

rritur nga 9.4 Kg për rrënjë në 22.6 kg për rrënjë në vitin 2011, rezulton që prodhimi i frutave të jetë 

188.1 mijë ton, nga 75.3 mijë ton në vitin 1990, pra një rritje prej 2.5 herë më shumë. Po të kemi parasysh 

se sipas INSTAT, popullsia sipas Censusit të Popullsisë dhe banesave , ne vitin 2011, ishte 2800 mijë 

vetë kjo do të thotë se konsumi mesatar i frutave në vendin tonë në vitin 2011, ka qënë 87.3 kg 

mesatarisht për frymë, nga rreth 21 kg në vitin 1990 

Pavarësisht nga mënyra se si grumbullohen të dhënat e statistikat e produkteve bujqësore,  ecuria e tyre 

tregon se veprimtaria e ADAD por dhe fermerve tërësi pa bërë fjalë për politikbërsit, duhet të ketë 

parasysh ecurinë e këtyre treguesve, por dhe vetë saktësinë e të dhënave statistikore. 

Më pas analiza ndalet në sigurimin dhe analizën e të dhënave të bilanc eksport- importit, të frutave dhe 

posaçërisht të mollës. Këtu ja vlen të evidentohet gadishmëria dhe bashkëpunimi i INSTAT për ofrimin e 

të dhënave, të cilat për vetë metodologjinë e grumbullimit të tyre kanë një shkallë më të lartë 

besueshmërie se sa ato për prodhimin e tyre. Pra të dhënat ekzistojnë, ato duhet të merren, të analizohen 

dhe të përhapen tek përdoruesit e interesuar drejt për drejt për to. Në këtë bashkëpunim dhe bashkëveprim 

të aktorve, merr rëndësi të posaçme që institucionet publike, shoqatat dhe fermerët t’i përdorimn 

statistikat si instrument menaxhimi. Nga evidencat e bilanc eksport-importit rezultojnë disa dukuri 

specifike që vihet re për pemtarinë në tërësi por dhe atë të mollëve në veçanti, krahasuar me bilancin e 

eksport importit të ushqimeve, pijeve duhanit në tërësi. 

Së pari pas vitit 2000, për frutat filloi eksporti  i tyre me 464 ton në vitin 2001 dhe më pas të rritet volumi 

i tyre deri në 23541 ton  në vitin 2011 dhe 25426 ton në vitin 2012. E njëjta dukuri eshte për bilancin e 

eksport –importit të mollëv. Në se në vitin 2007 u ekportuan 147 ton mollë, në vitin 2012, eksporti i tyre 

arriti 4309 ton mollë. 

Së dyti. Eksporti i frutave dhe mollëve është shoqëruar me rënien e importit të tyre, megjithse me luhatje 

nga 116 425 në vitin 2001, në 73 834 ton në vitin 2012. E njëjta gjë ka ndodhur me importin e mollëve i 

cili është ulur nga 35 214 ton në vitin 2001, në  11469 ton në vitin 2012  

Së treti. Në kushtet e rritjes së eksportit dhe pakësimit të importit, është ulur dukshëm deficit i import -

eksportit të frutave dhe mollëve. Në se bilanci i eksport importit të frutave në vitin 2001 ishte me një 

deficit -115961 ton, në vitin 2012 ra në- 48 408 ton.Ndërsa bilanci i eksport –importit të mollëve ra nga 

35214 ton në vitin 2001, në 7160 ton mollë. 

Së katërti, Përsa i përket çmimeve dhe për rrjedhojë dhe të ardhurave vihet re dukuria se në tërësi, çmimi i 

importit të frutave dhe mollëve nuk është ulur por ka ardhur edhe duke u rritur gjatë kësaj periudhe. Por 

nuk ka ndodhur e njëjta gjë me çmimin e eksportit të frutave i cili rezulton mjaft i ulët 282 lek të vjetra 

për 1 kg fruta dhe 167 lekë të vjetra për një kg mollë, në vitin 2012 shumë më i ulët se sa në tregun 

vendas. Një situtë e tillë fton si fermerët dhe politikbërsit ( hartuesit e skemave të mbështetjes shtetërore 

por dhe AZHBR-se për thithjen e fondeve të Masës 1) të mbahen parasysh në vendimarrjet e tyre për 

zhvillimin e mëtejshëm të frutikulturës dhe të mollëve duke patur parasysh situatën e tregut dhe 

leverdishmërinë e  punës në fermë. 
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Së pesti. Ka një dallim të dukshëm midis prirjes aftgjatë gjatë 10-12 viteve  të fundit midis bilancit të 

eksport –importit të produkteve ushqimore në tërësi dhe frutave dhe mollëve në veçanti.Në këto të fundit 

janë shfaqur qartë zhvillimi i aftësive konkurruese të fermereve por dhe zhvillimit tërësor të degës së 

frutave apo mollës në veçanti. Megjithatë nuk mund të mos shihet se niveli i konsumit të frutave dhe 

mollëve për frymë-krahasuar me nivelet e përparaua ndërkombëtare, apo niveli i ulët i çmimeve të 

eksportit të tyre ka arritur tregues të tillë, që të rriten vështirësistë e fermave të specializuara për treg dhe 

të dobësohen forcat shtytse, për rritjen e vëllimit të prodhuar për fermë.  

Në sythin II.5  Ecuria e Popullsisë Rurale, trajtohen ecuritë kryesore demografike dhe sidomos atë 

midis popullsisë së qytetit dhe atë të fshatit.  Përqinda e popullsisë rurale ka ardhur duke u ulur nga 64.5 

% në vitin 1989, në 57.9 % në vitin 2001 dhe 46.5 % në vitin 2011. 

Në sythin II.6 Ecuria e Forcave të Punës dhe pagimi i sigurimeve shoqërore, jepet të dhënat mbi  

dinamikën e forcave të punës në fshat. Në se numuri i të punësuarve në sektorin privat bujqësor në vitin 

1991, ishte 524 mijë vetë, në vitin 2011, numuri i tyre sipas INSTAT në evidencën Niveli i punësimit 

sipas sektorve ishte 506.6 mijë vetë ose në një nivel sa  96.7 % të tyre ne vitin 1991. Pra treguesit zyrtarë 

të punësimit nuk kanë ndjekur dinamikën e pakësim it të popullsisë rurale. Megjithatë në programin e 

Partisë që është në pushtet, në sythin Bujqësi e Blegtori e Zhvilluar  është parashikuar që gjatë mandatit 

qeverisës të realizohet një “ Punësim për më shumë se 150 mijë vetë në fshat dhe në aktivitete që lidhen 

drejtpërdrejtë me bujqësinë.”  

Një objektiv i tillë për gjykimin personal të autorit të këtij vëzhgimi,  nuk është realist dhe nuk është në as 

në harmoni as me sugjerimet e teorive dhe praktikave ekonomike që kanë fituar legjitimitet kudo në botë, 

as me gjetjet e rekomandimet e studimit të Bankës Botërore  The Changing Face of Rural Space  

Agriculture and Rural Develpoment in the Western Balkans.  

Kjo ndodh në një kohë kur për të kuptuar nevojat e sektorit agro-ushqimor, është vendimtare të njihet se 

si ka evoluar ai si në vendin tonë por edhe në botë. Në studimin e Bankës Botërore  konstatohet se 

“Paradoxically, movin people out of the agri-food sectoros key. As noncommercial farmers find more 

profitable income-generating opportunities outside the agricultural resources ëill be free for commercial 

farmers to expand. The government must focus public resources for agriculture ëhere they are most 

usefull and design rural development policies that assist those leaving the agri-food sector”- “ 

Paradoksalisht, çelësi është, lëvizja e njerëzve nga sektori agro-ushqimor. Duke qene se fermerëve jo 

komerciale ju duken më fitimprurëse mundësitë e të ardhurave që gjenerohen jashtë sektorit agro-

ushqimor, burime bujqësore të lira për fermerët komerciale do të zgjerohen. Qeveria duhet t’i fokusojë 

burimet publike për agrokulturën aty ku janë më të nevojshme dhe të hartojnë politika zhvillimi që 

mbështesin ata që duan të dalin nga sektori agro-ushqimor. ”Pranimi i idesë dhe vizionit të Bankës 

Botërore, dhe nga Qeveria shqiptare, merr një rëndësi konkrete jo thjesht ideologjike apo teorike, por me 

rëndësi praktike.  Të kuptuari dhe pranimi e nevojave reale të sektorit agro-ushqimor, është vendimtar për 

masat dhe politikat konkrete që po ndëmerren sidomos në mbështetje të bujqësisë nga Qeveria apo 

Bashkimi Europian Ato presupozojnë të njihen se si kanë  evoluar këto proçese si në vendin tonë por edhe 

në botë. 

Një alternativë është të mos pranohet  ky proçes, duke programuar jo pakësimin e fuqisë punëtore , por 

shtimin e saj  edhe gjatë mandatit qeverisës me 150 mijë njerëz, ashtu siç ka ndodhur realisht në venditn 
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tonë gjatë viteve 1970-1990. Por jeta e ka vërtetur për gjykimin dhe mendimin tim  si një politikë të 

pasaktë që çon pashmangërisht herët a vonë në rrënien e nivelit të jetesës së fermerve.  

Për më tepër këtë politikë nuk e mbështesin as publikimet e fundit të INSTAT, sipas të cilave në Pasqyrën 

Punësimi sipas burimeve administrative dhe sektori bujqësor, Tr.1.2012-Tr.4.2013, rezulton se Të 

punësuar në sektorin bujqësor, ishin  445,732  vetë nga   518, mijë  vetë  që kanë qënë gjatë , nëntë 

muajve të parë të vitit 2013. Natyrisht pakësimi prej më se 73 mijë vetë nuk ka ndodhur  gjatë tremujorit 

të katër të vitit të kaluar. Këtu del qartë një nga konkluzionet e tjera të rëndësishme të studimit për të 

pasur statistika sa më të sakta e më të besueshme, që mundësojnë si hartimin e politikave sa më të mira e 

adekuate  por dhe mirëorientimin e fermerve. Po ajo gjithsesi ai është një argument më tepër se dukuria e 

pakësimit të forcave të punës në bujqësi dhe në vendin tone, është një dukuri e pashmangshme.  

Eshtë çështje tjetër se duke pranuar këtë prirje jo më pak rëndësi ka ritmi i ecurisë së këtij proçesi, 

pakësimi i punësimit në këtë sektor, duke mos e stimuluar artificialisht, por përkundrazi duke stimuluar 

një punësim të zgjedhur lirisht dhe ndërkohë të pranueshëm dhe të leverdishëm si për fermerët që 

mendojnë të largohen nga zonat rurale ashtu dhe ata që mendojnë të rinë apo qoftë edhe të kthehen për t’u 

punësuar siç është rasti i dhjetra emigrantëve. Kjo si e nënvizova dhe më lart  merr një rëndësi të posaçme 

në kushtet e realizimit të politikave mbështetëse të bujqësisë dhe fermerve si nga shteti shqiptar ashtu dhe 

nga nga BE. Por në se politikat mbështetse të BE-së janë të njëjta për Bashkimin Europian, kjo nuk 

përjashton por presupozon që të shihet me kujdes dhe jo në mënyrë shabllone e dogmatike zbatimi i tyre 

në Shqipëri. Një zbatim i verbër i tyre do të kishte pasoja negative si për fermerët shqiptarë, shoqërinë 

shqiptare por dhe vetë BE. Nisur nga kjo një ndër konkluzionet kryesore të studimit, është se qeveria 

shqiptare është e enevojshme të axhustojë programin e vet punësimin e  150 mijë vetave të tjerë në 

bujqësi. 

Kjo për disa arsye. Eshtë e njohur se bujqësia shqiptare është e përjashtuar nga TVSH, tatimi mbi fitimin 

apo të ardhurat personale. Fermeri shqiptar ka detyrim vetëm taksën mbi tokën buqësore, e cila për 

fermerët e specializuar për frutikulturë, për treg, përbën vetëm se 3-4 arka me mollë. Një pagesë tjetër e 

fermerit është ajo e kontributit për sigurimet shoqërore. Nga vëzhgimi rezulton se për vitin 2012, nga 

rreth 506-518 mijë fermerë të punësuar në bujqësi, në zonën rurale, kanë paguar kontributin e sigurimeve 

shoqërore vetëm 1/3 e tyre ose rreth 168 mijë vetë. Kjo ndodh kur krahasuar me të ardhurat e siguruara 

nga pensionet (megjithse në vetvete-krahasuar me nivelin e jetesës-minimumin jetik, janë të ulta) qoftë 

ato në zonën rurale pa bërë fjalë, për ato në zonën urbane janë shumë më të larta se sa pagesat e 

kontributeve. Dy dukuritë kryesore të sistemit të pensioneve në Shqipëri, niveli i lartë i defiçitit të skemës 

dhe numuri i ulët e kontribuesve, janë më të theksuara në zonën rurale. Për rrjedhojë niveli rishpërndarës 

është shumë i më i lartë për zonën rurale. Kontributi i qeverisë për mbulimin e defiçitit të skemës në këtë 

zone shkon deri në 85 përqind. Në këto rrethana, dhe sidomos kur për vitin 2013, të ardhurat buxhetore 

rezultuan sa shpenzimet korrente, reforma në fushën e pensione përfshirë atë në zonën rurale është bërë e 

pashmangshme.  

 Për sa më sipër në Raportin e Bankës Botërore - The Changing Face of Rural Space Agriculture and 

Rural Develpoment in the Ëestern Balkans, është shprehur mjaft qartë  se “ Celesi për cdo kuadër 

politikash  është  vendosja e  balancës së drejtë midis drejtësisë  dhe  efikasitetit, shpeshherë të cilësuara 

si krejt të kundërta për arritjen e kësaj lidhje, por e tillë duhet të jetë. Kështu, eficencë do të thotë bërja 

më konkurruese e sektorit agro-ushqimor, në vend që të ruhet gjendja aktuale me mbizotërim të fermereve 
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që e bëjnë këtë pune për mbijetesë. Drejtësi do të thotë sigurimi që fermerët që e bëjnë këtë punë për 

mbijetesë dhe të tjerë që ndihmojnë ekonominë e tyre me anë të kësaj pune të kenë mundësi më të mira të 

ardhurash dhe mbrojtje sociale. Kjo pikë  për paradox paradoksalisht  kërkon një zhvendosje  të 

nevojshme:  Për t’u bërë  agrokultura  më  produktive  dhe  konkurruese, shumë punonjës  në bujqësi  

është e nevojshme të lëvizin drejt sektorëve të tjerë. Ky raport, mbështet një kuadërr strategjik që shmang 

lidhjen e zakonshme mes drejtësisë dhe efiçensës duke ndjekur politika që ndihmojnë fermerët e 

orientuarnga tregu  të bëhen me konkurrues, dhe duke ndihmuar  fermeret e mbijetesës të gjejnë 

oportunitete alternative të ardhurash dhe të lenë sektorin agrokulturor. Zhvillimi i gjere rural do te ishte 

keshtu nje pike kyce per zhvillimin agro-ushqimor.”Vendosja e një balance sa më të drejtë midis efiçencës 

dhe drejtësisë, por dhe situta konkrete e tyre në bujqësinë shqiptare nuk është vetëm object i 

makropolitikave, reformave fiskale në tërësi dhe atyre të sigurimeve shoqërore në veçanti. Ajo sipas 

mendimit dhe gjykimit të autorit të këtij materiali është një situatw që nuk mund të vazhdojë gjatë 

më tej.  

Teoria ekonomike është e qartë. Raporti midis efiçencës –efikasiteti nga njëra anë dhe drejtësisë nga ana 

tjetër nuk është vetëm një problem shqiptar apo i një vendi, por një çështje që ndeshet në gjithë vendet e 

gjithë kohrat, me shfaqet konkrete tee ketij raporti. Eifikasiteti-Efiçenca nënkupton faktin që firmat dhe 

shoqëria marrin maksimumin e mundshëm nga burimet e pamjaftueshme apo të ralla. Drejtësia nëkupton 

që përfitimitimet e këtyre burimeve shpërdndahen me drejtësi ndërmjet anëtarve të shoqërisë. E thënë 

ndryshe, efikasiteti ka të bëjë me madhësinë e tortes ekonomike, ndërsa drejtësia ka të bëjë me atë se si 

është ndarë torta. Kur hartohen e zbatohen politikat e qeverisë, këto dy objektiva bien ndesh me njera 

tjetrën. Psh disa politika siç janë sistemi i sigurimeve shoqërore, përpiqen të ndihmojnë ata pjesëtare të 

shoqërisë, të cilët janë më së shumti në nevojë.Ndërkohë ky system apo taksa mbi të ardhurat personale e 

tatim taksa të tjera, u kërkojnë financiarisht të suksesshmëve të kontribuojnë më shumë se të tjerët për të 

siguruar burimet financiare të qeveris.Këto politika kanë përfitimin e arritjes së një drejtësie më të madhe 

, por ato kanë kosto në rritjen e tortes ekonomike, duke u shfaqur në një produktivitet më të reduktuar dhe 

pse jo mungesë e burimeve financiare për vetë qeverinë Siç nënvizon N.Gregory Mankiw dhe Mark 

P.Taylor në librin e tyre Ekonomiksi” Kur qeveria rishpërndan të ardhurat nga të pasurit tek të varfërit, 

kjo redukton shpërblimin për ata që punojnë fort; si rezultat njerzit punojnë më pak dhe prodhojnë më pak 

mallra dhe shërbime.Me fjalë të tjera, kur qeveria përpiet ta presë tortën ekonomike në riska më të 

barabarta, torta bëhet më e vogë” Kjo është shfaqur qartë në defiçitin e sigurimeve në tërësi dhe zonave 

rurale në veçanti, evazion e madh në mospagimin e kontributeve të tyre. Një ndër konkluzionet e këtij 

vëzhgimi është se Qeveria duhet të ndërmarrë masat përkatse konkrete për të axhustuar raportitn midis 

efiçencës dhe drejtësisë në sigurimet shoqërore në tërësi dhe ato rurale në veçanti. Ka ardhura koha të 

mos mbetet retorikë sentenca se- Kush kontribuon më shumë, merr më shumë pension    Por një situate e 

tillë sugjeron se dhe fermerët dhe zhvillimi i fermave të asistuara nga FERT e ADAD, duhet të 

mendojnë serioizisht se nuk mund të zhvillohen më tej pa u përfshirë dhe konktribuar realisht në 

skemën e sigurimeve shoqërore. 

Në sythin 1.7 Ecuria e njësive ekonomike-fermave bujqësore, trajtohet fakti se me proçesin e 

privatizimit në vitin 1991, forma mbizotëruese e organizimit të prodhimit bujqësor në Shqipëri rezultuan 

fermat familjare. Ecuria e tyre karakterizohet nga pakësimi i numurit të tyre nga 466 716, njësi, sipas 

Regjistrimit të Bujqësisë të vitit 1998, 387 930 ferma sipas publikimeve të Ministrisë së Bujqësisë në 

vitin 2002, 2011 353 341 ferma sipas publikimit të vitit 2011, ndërsa me regjistrimin e fundit të 

përgjithshëm të Njësive Ekonomike Bujqësore të vitit 2012, numuri i tyre rezultoi 324 013 njësi, pra ka 
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një pakësim prej 142.7 mijë njësi. Nderkohe që ka një rritje të lehtë të madhësisë smesatare të fermës, ato 

me mbi një ha janë rritur më shpejt. Gjithsesi proçesi I përqëndrimit dhe fermave të mëdha është një 

proçes ngadalshëm, gjatë 24 viteve të tranzicionit. Bujqësia në Shqipëri karakterizohet nga shumë ferma 

të vogla, me parcela të fragmentarizuara, me një përqindje të lartë të forcave të punës në bujqësi, në 

shpërpjestim me kontributin e bujqësisë në PBB e për rrjedhojë me produktivitet të ulët. Ndërsa me rënien 

e remitancave shumica e banorve ruralë, gjithnjë e më tepër varen nga të ardhurat nga agrokultura. 

 Kjo dukuri është në thelb e njëjtë me ato të  vendeve të Ballkanit Perendimor, për të cilin  studimi i 

Bankës Botërore The Changing Face of Rural Space Agriculture and Rural Develpoment in the Ëestern 

Balkans shkruan” Sektori rural në bakanin Perendimor, dominohet prej një bujqësi, që i ngjan sektorit 

rural në Europën Jugore të 30 vjetëve më parë:Ferma shumë të vogla, tepër të fragmentarizuara, me 

produktivitet të ulët...Megjithatë , bujqësia përmban potenciale për rajonin, falëpunës dhe tokës relativisht 

jo të shtrenjtë, një klime të favorshme dhe afërsisë me BE” Nisur nga sa më sipër mund të konkludohet se 

pwr zhvillimin e mwtejshem të bujqësisë shqiptare, strategjine dhe politikat e zhvillimit të saj, merr një 

rëndësi të poasçme njohja e ekperiencave te vendeve të Europës Jugore që e kanë kaluar këtë proçes, me 

aspektet pozitiv pozitive e negative të zhvillimit të tij dhe mbajtja parasysh e rekomandimeve të BB, pa 

përjashtuar specifikat dhe madhësinë e fermave shqiptare..  

Në sythin 1.8 Fermat që Shesin trajtohen zhvillimet e  ndodhur për rritjen e prodhimit për shitje, ecurinë 

e të Ardhurave Bruto të Fermës nga shitjet  por dhe efektet që ka pasur ky proçes në specializimin e 

fermave. 

Këto zhvillime janë trajtuar më tej në sythin 1.9 Evoluimi i fermës familjare dhe pozicionimi i tyre me 

tregun dhe drejt zhvillimeve të tjera. Në  të  trajtohen grupimet  e ndryshme që përdoren dhe mund të 

përdoren lidhur me  klasifikimin e fermat bujqësore, sipas kritereve të ndryshme siç  janë  ato të 

madhësisë-dimensionit, sipas –llojit e shkallës së përdorimit  të krahëve të punës në fermë nga familja apo 

të punësuar me mëditje,  fermat dhe llojet dhe trajtat e pronësisë  mbi tokën, stadeve të zhvillimit, në se 

ato janë  për vetkonsum e mbijetesë  apo kryesisht për treg e deri tek ato  si agrobiznes. Në përputhje me 

këto stade zhvillimi trajtohen  kompetencat e realizimit dhe menaxhimit të fermave,   thjesht nga  

njohuritë dhe aftësitë  e zbatimi i metodave praktike empirike të trashëguara apo të fituara gjatë jetës e 

punës në bujqësi e në fermë, apo dhe zotërimi i njohurive dhe kompetencave shkencore për kultivimin e 

kulturave bujqësore dhe mbarështimin e kafshëve, të siguruara nga shkolla apo trajnimet e deri tek 

përdorimi i parimeve dhe njohurive bazë ekonomike financiare e të drejtimeve të biznesi e agrobiznesit. 

Këto nuk janë qëllim në vetvete apo një klasifikim thjesht skolastik, por ato janë risjellë, duke patur 

parasysh zhvillimet e situatat e fermave ku u mor takim me anëtarë të ADAD. Këto të fundit mund të 

klasifikohen sipas këtij apo atij kriteri, për t’i pasur parasysh gjatë shoqërimit të tyre, apo trajnimeve të 

ndryshme, apo mbështjes nga shteti dhe Bashkimi Europian. 

Duke qënë në thelb në tërësi ferma familjare dhe vetëm një numur i vogël mund të kenë marrë trajtën e 

agrobiznes, ato kanë rritur përmasat e prodhimit për shitje. Në kushtet e evoluimit të natyrshëm nga 

prodhim nga ai për vetkonsum, në atë kryesisht për shitje, në kushtet e konkurimit të prodhimeve të 

importuara konkurrimit, dhe rritjes së kërkesave të konsumatorve, lind natyrshëm që edhe fermat 

familjare të interesohen për aspektet e markengut, si nje element dhe rrugë konkrete për rritjen e të 

ardhurave të fermerve. Në këto kushte këta fermere është e nevojshme të marrin njohuritë e para fillestare 
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në këtë fushë, por duke u shoqëruar jo vetëm në aspektet agroteknike të prodhimit por dhe në ato të 

marketingut gjatë proçesit të shitblerjes.  

Në këtë rafsh në sythin 1.10. Shërbimi i Informacionit të Tregut, trajohen zhvillimet me zigzake që 

kanë ndodhur në ngritjen e qëndrave për ofrimin e informacionit për tregun, siç kanë qënë ngritja e 

portalit Albamis-Platforma e Sistemit të Informacionit mbi produktet bujqësore në Shqipëri, apo 

Greenmarket Albania mbi bazën e përvojave ndërkombëtare kudo në botë për kryerjen e shërbimeve 

MIS-market information services- Shërbimet e informacionit për tregun. Përvoja ka treguar se me 

gjithë rolin e madh që kanë luajtur donatorët e huaj si USAID apo GIZ, për ngritjen e mirëfunksionim e 

portaleve përktse për disa vjet, ky shërbim tepër i dobishëm i nevojshëm por dhe i domosdoshëm për 

fermerët shqiptarë, duhet të ofrohet, kryhet nga financimet e shtetit shqiptar, pavarësisht se realizohet në 

trajtë publike apo në kuadrin e partneritetit publik privat. Në çdo rast ofrimi i këtij shërbimi është i 

domosdoshëm për fermerët në përgjithësi por veçanërisht ata të orientuar për treg në veçanti. Kryerja e 

këtij shqërbimi vetëm nga gazeta Agrobiznes, megjithse është i dobishme është e pamjaftueshme. 

Duke trajtuar rolin e këtij shërbimi, në krahasimin e konkurrueshmërise së prodhimit bujqësor vendas me 

atë të importeve apo eksportit, konkludohet se ky shërbim është i pazëvendësueshëm si për përballimin e 

konkurrencës në treg nga fermerrët shqiptrë, po ashtu dhe për sigurimin e informacionit që do 

mundësonte rritjen e ekporteve të produkteve shqiptare. 

Por po kaq rëndësi ka përdorimi këtij informacioni, nga fermerët shqiptarë në tërësi dhe atë të shoqatës 

ADAD, në veçanti. Kjo dhe për faktin se nga analizat rezulton se dekadën e fundit vihet re stanjacioni i 

çmimeve mesatare, të shitjes së mollëve, por nuk ka ndodhur e njëjta gjë me atë të inputeve si karburant 

plehra kimike, insecticide, pesticide etj Ndërkohë dhe avantazhi i deritanishëm per koston relativisht të 

ulët të punës, nuk mund të jetë i përjetshëm. Kjo e bën imperative si në nivel makro por dhe në nivel 

mikro –ferme  se si do të realizohet objektivi i Qeverisë:-nxitja e prodhimit bujqësor, nëpërmjet uljes 

së kostos dhe rritjes së konkurrueshmërise mbetet një objektiv parësor, do të realizohet ai nëpërmjet 

politikave subvencionuese, apo rritjes se efiçencës prodhuese, si mendohet të harmonizohen këto rrugë. 

Autori i këtij studimi është i mendimit se pa përjashtuar politikat suvbencionuese, si në nivel makro ashtu 

dhe në nivel mikro, përparësi ka rruga e rritjes së efiçencas alokative dhe sidomos asaj prodhuese. 

Ndërsa në sythet 1.11 Mbështetja shtetërore në bujqësi faktor dhe element shumë i rëndëshëm për 

përshpejtimin e zhvillimit të pemtarisë, dhe 1.13 Programi i skemave mbështetëse financiare për 

fermerët-nga mbështetja shtetërore e bujqësisë edhe në atë, nga BE, trajtohen këto dy momente 

shumë të rëndësishme në zhvillimin e bujqësisë dhe fermave shqiptare. 

 Siç është trajtuar në sythet e mëparshme struktura e fermave shqiptare mbizotërohet kryesisht nga 

fermatfamiljare, me një dimension shumë të vogël të vogël (mesatatirsiht 1.3 ha). Pavarësisht nga rritja e 

numurit të fermave që shesin, ato mbeten kryesisht në thelb ferma mbijetese për vetkonsum dhe vetëm 

disa prej tyre (por megjithatë shumica ose të gjitha fermat e intervistuara nga ADAD) ferma të orientuara 

për treg. Këto të fundit ndonse të pakta në numur shërbejnë ose mund të shërbejnë si udhërëfyes, për 

zhvillimin dhe problematikën e fermave familjare dhe bujqësisë shqiptare.  

Ndërsa të parat karakterizohen nga fakti se vëllimi dhe pesha i të ardhurave të fermës, të përdorura për 

kursim dhe investime janë shumë të vogla. Për rrjedhojë gjenerimi i investimeve në ferma nga burime 

të jashtë tyre, me financime si ato të shtetit-qeverisë shqiptare apo nga BE, merr rëndësi të posaçme për 
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përshpejtimin e zhvillimit të mëtejshëm të bujqësisë dhe fermave bujqësore, si përsa i përket vëllimit por 

dhe rolit të tyre në investimet në fermat bujqësore për rritjen e standarteve, cilësisë së proçesit të 

prodhimit dhe produkteve bujqësore blegtorale, për t’iu afruar atyre të BE-së, ku synohet të aderohet. 

Siç është trajtuar në këto sythe, financimet grant nga programi IPARD-Like shrihen në dy drejtime 

kryesore: Masa 1: Investime në Fermat Bujqësore; Masa 2: Investime në Përpunimin dhe Tregëtimin e 

Produkteve Bujqësore. Skemat e mbështetjes kombëtare janë të orientuara drejt Masës 1- Investimeve në 

fermat bujqësore. 

Si në përmasat, por sidomos në kriteret e financimit, midis Skemave kombëtare të mbështjes për 

bujqësinë dhe fermerët nga njëra anë dhe atyre të Programit IPARD-LIKE, që janë grant ka dallime jo të 

vogla në gamën dhe  kriteret e seleksionimit të aplikimeve, dhe shpalljen e fituesve për rrjedhojë dhe në 

cilësinë dhe përmasat e financimit të investimeve të fermerve. Në çdo rast kemi të bëjmë me proçesin e 

vlerësimit, seleksionimit dhe përzgjedhjes së investimeve afatgjata. Fermat bujqësore, bëjnë dhe kanë 

nevojë të bëjnë një gamë të gjerë investimesh, për shtimin, zgjerimin apo zëvendësimin e aseteve fikse 

nga ato për blerjen e tokës, kafshëve, ngritjen e pemtoreve, ndertesave, magazinave apo amjenteve ruajtes 

e ftohës, makineri, paisje, mjete transporti etj. Proçesi i vlerësimit, seleksionimit dhe përzgjedhjes cilësore 

dhe në kohën e duhur të investimeve, mund të bëhet me burimet e vetë fermës, ose duke përdorur lloje të 

ndryshme financimesh, nga huamarrja tek të afërmit apo miqtë, në kredia bankare e institucionet e 

mikrokredisë e deri tek financimet grant nga skemat kombëtare të qeverisë apo të programeve IPARD-

LIKE apo donatorëve të tjerë. Por në çdo rast, pavarësisht nga mënyra e financimit proçesi i përzgjedhjes 

dhe kryerjes në kohën e duhur të investimeve edhe në bujqësi e fermat bujqësore, kërkon të mbështetet në 

kërkesat e teknikat e ekonomisë së tregut. Në financimet nga IPARD-LIKE, kërkohen madje të realizohen 

teknikat më të mira dhe më bashkëkohore të analizës ekonomike financiare të kryerjes së investimeve ato 

të NPV- (Vlera Aktuale Neto) dhe IRR-Norma e brendshme e kthimit, duke vendosur kushtin se  

financimi është i mundshëm dhe  Investimi konsiderohet ekonomikisht i realizueshëm dhe i pranueshëm 

kur NPV>= 0 dhe IRR>=0. Duke kontribuar në afrimin e standarteve europiane drejtpërdrejt në këta 

sektorë, asistenca teknike, ekonomike finaciare nga skemat mbeshtetse të IPARD-LIKE ka një efekt 

shumë të madh në mirëfunksionimin e gjithë biznesit dhe ekonomisë shqiptare, e sidomos në cilësinë e 

programimit dhe realizimit të aspektit ekonomik financiar në kryerjen e shpenzimeve për investime nga 

agrobizneset por dhe fermat. Kjo bëhet në kushtet kur fermat bujqësore në Shqipëri nuk kanë detyrimin 

ligjor për mbajtjen e kontabilitetit, dhe kur njohuritë dhe aftësitë ekonomike financiare për realizimin e 

kryerjes së investimeve janë minimale, pa bër fjalë për kriteret shkencore të NVP dhe IRR. Përthithja e 

fondeve nga IPARD-LIKE kërkon që nga aplikuesit e saj të njihen ose të paktën të kuptohen qoftë në 

përgjithësi qoftë dhe disa nga aspektet kryesore të realizimit të asaj që njihet si proçes i buxhetimit të 

kapitalit- të proçesit të vendimarrjes për kryerjen ose moskryerjen e investimeve për shtimin apo 

ripërtëritjen e aktiveve afatgjata, proçesi i vlerësimit dhe seleksionimit të tyre, me synimi maksimizimin e 

fitimit dhe pasurisë së tyre. Në këtë proçes besoj dhe jam i mendimit, se nuk ka vend për sentencën “Kalit 

të dhuruar nuk mund t’i shihen dhëmbët”. Për më tepë ky mendim dhe qëndrim mund të bëhet shkas për 

kryerjen e shpenzimeve të parakohshme, të pasakta e pse jo të gabuara por këtë radhë të nxitur dhe 

ushqyer nga skemat financiare mbështetse grant. Në këto kushte bëhet e qartë se shoqërimi i fermreve nga 

ADAD, nuk mund të kufizohet vetëm në aspektin agroteknik, por duhet shtrirë edhe në atë ekonomik 

financiar, jo vetëm për të fasilituar anëtarët e saj për të përfituar nga këto skema, por dhe për të kryerer 

me cilësi dhe efiçencë, kryerjen e investimeve qoftë me burimet e veta apo kredi bankare.  
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Në sythin 1.12 SIP-et e Zhvillimit të frutikulturës- Programet e Investimeve Strategjike (SIP) 

trajtohet një nga instrumentat e përdorur si Analizë e Filierës të Pemtarisë për Qarkun e Dibrës” (Rrethet:-

Dibër, Bulqizë dhe Mat) të hartuar nga z Hafuz DOMI Drejtor  Ekzekutiv i Shoqatës së zhvillimit 

bujqësisë Dibër-ADAD dhe “Analiza e zinxhirit ushqimor për sektorin e  pemëve frutore Prefektuara 

Korçë “ (rrethi Korçë, Pogradec, Devoll, dhe Ersekë) të kryera të dyja mbi bazën e Termave të Referencës 

të hartuara nga PSD&MADA-Zhvillimi i Sektorit Privat&Agjensia e Zhvillimit të Zonave Malore. Mbi 

bazën e të dhënave synohet të bëhet diagnoza se ku ndodhet, frutikultura në këto qarqe dhe se çfarë mund 

të bëjnë qeveria dhe aktorët e tjerë. 

Aktorët  kryesorë të tyre janë nga njëra anë MADA, si porositës dhe financues të tyre, nga ana tjetër OJQ 

ose shoqata, siç është ADAD, që kanë realizuar hartimine SIP-eve per dy qarqet e sipërpërmendura. Duke 

dhënë një panoramë të plotë mbi nivelin e zhvillimit të frutikulturës, dhe llojeve kryesore të tyre, deri në 

njw moment të caktuar, psh në vitin 2007 në nivel komune, rrethi e deri qarku por dhe dinamikën e 

pritshme të tyre në vitet 2009-2012, kontot kulturore për ngritjen e 1 ha pemtore, sipas shkallës së 

intesfikimit të pemtorve në SIP-et, në to jepen aktivitet dhe investimet që duhen realizuar për zinxhirin 

ushqimor të frutikulturës në qarkun e Dibrës dhe Korçës. Si të tilla SIP-et paraqiten një instrument tepwr i 

dobishwnm dhe i vlefshëm, nw se riciklohen, jo vetëm si instrument programimi por dhe si instrument 

monitorimi, duke përfshirë dhe aktorë të tjerë që kanë ndikuar dhe për më tepër kanë vendosur në 

realizimin e investimeve gjatë periudhës 2009- 2012, apo më gjerë siç janë DBU-të në Qarqe, Ministria e 

Bujqësisë dhe AZHBR. Informacioni i siguruar prej tyre, tranparenca e plotë lidhur me sasinë e ofruar për 

mbështetjen e bujqësisë dhe fermave si nga fondet IPARD-LIKE dhe Skemat Kombëtare Mbështese, jo 

thjesht nw vlerë, por dhe në tregues natyrorë, paraqitet një instrument i pazëvendësueshëm, për 

mirëmenaxhimin, e skemave mbështetse, por dhe gjithë kordinimin e aktorve që mund të kontribuojnë për 

përsosjen e Programeve të Investimeve Strategjike, për zhvillimin e Frutikulturës  sidomos të Masave 1 

(bujqësisë) dhe masave  të Finacuara nga programet mbështese. 

Në sythin I.14. Nga asistenca agroteknike drejt një asistence integrale-agroteknike-marketuese dhe 

ekonomike-financiare, evidentohet se veprimtaria në fermën bujqësore, nuk kufizohet vetëm në 

vperimtarinë operative atë të prodhimit. Krahas dhe përveç veprimtarisë operative, prodhuese, element i 

rëndësishëm i vepritarisë së fermës bujqësore, qoftë dhe familjare është veprimtaria për   

 Blerje-Shitje-Marketing. 

 Aktivite Investuese 

 Aktivite Financuese 

Në këtë rafsh lind e nevojshme dhe e domosdoshme, që fermeri të shoqërohet jo vetëm nëpërmjet 

asistencës agroteknike, por dhe nëpërmjet asistencën e marketingut dhe atë ekonomike –financiare. Kjo 

asistencë dhe ky shoqërim i fermerit nuk mund të jetë sporadik i rastit, por sistematik e i vazhdueshëm 

gjatë gjithë vitit. 

 Përvojat konkrete të FERT, janë jo vetëm të nevojshme por dhe të domosdoshme. Për deri sa rrota është 

shpikuar ajo nuk ka nevojë të rishpiket por të aplikohet në mënyrë krijuese dhe në përputhje me kushtet 

dhe sfecifikat e fermës bujqësore familjare, në Shqipëri. Kryesorja është që personi i zgjedhur të ketë 

aftësitë e asaj që konsiderohet kompetence globale, pra  një person i cili  ka jo thjesht njohuri por aftësi, 

zemër e një mendje të hapur, gjithmonë i gatshëm për të pranuar e vepruar me urtësi (Mënçuri) e 

këmbënguljen që situata kërkon. Kompetencat globale kwrkojnw   jo vetëm njohuri por dhe aftwsi pwr 
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aplikimin e ekonomiksit, marketingut, kontabilitetit, financave, menaxhimit te agrobiznesit  etj.  Suksesi i 

një ferme bujqësore komerciale që prodhon për treg, i një ferme të specializuar, apo  marketingu është i 

paplotë ose i pamundur, por pse jo dhe shkas për dështimi, pa njohuritë bazë ekonomike –financiare. 

Por kjo asistencë e ky shoqërim qoftë edhe nga persona me kompetenca globale do rezultonte pa  

impaktin e pritshëm  në se nuk do shoqërohej me angazhimin përkatës të fermerve të shoqatës ADAD. Siç 

është e njohur  fermeret person fizik deri tani nuk kanë mbajtur kontabilitet dhe nuk mbajnë bilanc apo 

pasqyra të tjera financiare, qoftë edhe për vete. Në rastin më të mirë janë mbajtur dhe mbahen shënime të 

rastit dhe jo të plota, apo simbas disa kritereve shkecore të mirënjohura, sado të thjeshta qofshin. Por kjo 

është një mangësi që pengon fermerët për të marrë vendimet e duhura për rritjen e te ardhurave të tyre në 

përgithësi dhe ato të të ardhurave neto –fitimit të fermës në veçanti, pa bërë fjalë për kryerjen me efiçencë 

të investimeve. Ndërkohë siç wshtw evidentuar në sythet e mësipërme stanjacioni i çmimit mesatar të 

produkteve, apo ulja e mëtejshme e tyre si rezultat i rritjes së ofertës, nga njëra anë dhe rritja me ritme të 

larta të çmimit të inputeve shtron sfida e probleme konkrete për zgjidhje nga fermat bujqësore në tërësi 

dhe ato familjare në veçanti. 

 Në kapitullin II Historia e fillimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve të Shoqatave FERT-ADAD- 

Grupet e zhvillimit sidomos ata të pemëtarisë. 

Gjatë takimeve në terren me fermerët në Korçë e Dibër u shprehën, të gjithë se faktori kryesor (krahas 

punës dhe angazhimit të tyre), ishte ndihmesa e shoqërimi i FERT-it dhe ADAD-it, për kultivimin e 

pemtoreve dhe fidanishteve për prodhimin e fidanëve.  

Ndërkohë ekonomia dhe bujqësia shqiptare janë si një organizëm kompleks i gjallë privat,  i drejtuar 

privatisht, ku nuk wshtë  aq lehtë të influencohet  në atë çka ndodh, ku qeveria ka rolin e vet nëpërmjet 

politikave fiskale, monetare, strukturore e bashkëveprimit të tyre, por kjo e fundit nuk ka pushtet direkt 

por vetëm indirect, nëpërmjet masave dhe politikave të saj. Jo vetëm ndokush por edhe praktika shqiptare 

sjell shëmbuj e konfirmon se përdorimi i politikave ekonomike mund të ndodhë të rezultojë si gjuajtja në 

mjegull ndaj një objektivi të levizshëm me një armë preçizioni dhe saktësia e të cilës janë të pasigurta. 

Për vendet në zhvillim, si vendi  ynë, adaptimi i teknologjisë së huaj, sidomos nga vendet e zhvilluara 

wshtw njw recetë e zakonshme për zhvillim. Por kjo nuk nënkupton, thjesht apo vetëm të kopjohen 

metodat e mirënjohura teknike të vendeve të zhvilluara,të zbatohen ato,  duke lidhur duart-kryq e  duke 

pritur që prodhimi dhe të ardhurat të rriten lumë, pa menduar dhe pa u dhënë zgjidhje sfidave dhe 

problemeve të tjera reale, pwr  realizimin e një bujqwsie  dhe ferma bujqësore  konkurruese. 

Këshillat  agroteknike lidhur me prodhimin dhe  produktin past vjeljen janë shumë të rëndësishme por 

megjithatë të pamjaftueshme për fermat bujqësore e fermerët të cilëve u duhet të plotësojnë kërkesat e 

tregut. * 

Nisuar nga sa më sipër në kapitullin e tretë Historia e fillimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve të 

Shoqatave FERT-ADAD-Grupet e zhvillimit sidomos ata të pemëtarisë, trajtohen, aspektet 

konceptuale se Cështë  FERT, Aspekte konkrete të mbështetjes së FERT por dhe Lindja dhe zhvillimi i 

ADAD dhe  Aspekte  të punës së ADAD. 

Vëmendja kryesore përqëndrohet në rolin e pazëvendësushem të shoqatave të fermerve, si aktor i 

patjetërsueshëm për zhvillimin e fermave bujqësore e bujqësisë në tërësi, por dhe për qëndrueshmërinë 
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dhe vazhdimësinë e ADAD. Duke evidentuar rolin e çmuar mbështetës të FERT, ndriçohen aspektet më 

sinjifikative të kësaj përvoje (zhvillimi i bujqësisë nëpërmjet organizimit të prodhuesve dhe kordinimit të 

aktorve) e cila mendoj e gjykoj se nuk mund e nuk duhet konsiderohet shteruese. Kjo është e nevojshme e 

domosdoshme jo thjesht apo vetëm për anëtarët e ADAD, por sidomos për aktorët mbështetës të 

shoqatave, duke patur parasysh se shumë shoqata dhe organizata jo fitimprurse që kanë operuar ndoshta 

për dy dekada në bujqësi, nuk veprojnë më pas largimit të donatorve. Në këto kushte, synohet të hidhet 

dritë në atë se shoqata e fermerve, zor se mund të mbijetojnë në se nuk realizohen kordinimi dhe 

bashkëveprimi i gjithë aktorve të interesuar për këtë qëndrueshmëri, por mund e duhet të përballojnë nga 

këta ose ata aktorë dhe nga financimet përkatse. Përvoja e FERT, e shoqëruar me ndryshime në strukturën 

e mbështetjes financiare të buxhetit të ADAD (që trajtohet më konkretisht në kapitullin III)  dhe nga 

aktorë të tjerë, përfshi burimet shqiptare, nuk është thjesht një çështje  thjesht konceptuale teorike, por 

dhe një alternativë praktike që kërkon të marrë zgjidhjet e veta.Trajtesat konceptuale të filozofisë se 

FERT dhe ADAD rimerren dhe në kapitullin vijues. 

Kapitulli III -Disa nga arritjet dhe problemet kryesore të zhvillimit të fermave në Grupet e 

Zhvillimit në Korçë dhe Peshkopi, përbën dhe zemrën e vëzhgimit. 

 Pasi trajtohen gjetjet kryesore  në teren të fermave bujqësore gjatë takimeve me fermerër e   ADAD dhe 

shoqëruar nga stafi i saj dhe FERT, vemendje përqëndrohet, në tre moment kryesore, kordinimi i aktorve, 

organizmi i prodhuesve dhe shoqërimi i tyre. 

Në sythet III1.1 Takime me aktorët bashkëpunës në qarqe dhe rrethe; III.1.2 Sigurimi i informacionit 

statistikor mbi zhvillimin e pemtarisë dhe fermave, element i nevojshëm dhe i dobishëm për axhustimin e 

veprimtarisë së ADAD-FERT; IV.1.3  Kade e Libihut dhe Kordinimi i Aktorve III.1.4. Forcimi i lidhjeve, 

bashkëpunimit e bashkëveprimit me aktorë të tjerë, sot e në të ardhmen, i kushtohen kordinimit të 

aktorve. Vetë ky material është produkt i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me aktorë të tillë si Ministria 

e Bujqësië, DBU-në Qarqe, GIZ, AZHBR, INSTAT etj. Por ndërkohë sa do frytdhënës të jetë ky 

bashkëveprim, ai në fund të fundit varet nga shkalla e zhvillimit dhe pjekurisë të çdo aktori. Në këtë rafsh 

në këtë kapitull i kushtohet rëndësi të ashtuquajturës kade e Libihut, për të evidentuar hallken dhe 

momentet kryesore të bashkëpunimit të ndërsjelltë me çdo actor 

 Ndërsa në sythet III.2.ADAD dhe bashkëpunimi me fermerët, III.2.1 Disa tipare të funksionimit dhe 

veprimtarisë së ADAD. IV.2.2 Partneriteti Publik- Privat vemendja përqëndrohet në faktin se ADAD, ka 

një status të dyishtë, ajo nga njëra anë është organizmi shoqatë e fermerve, nga ana tjetër paraitet si një 

organizatë jo fitimprurse, si një organizëm i përbërë nga një staf teknik. Ky staf nga njëra anë mundëson 

lidhjen e fermerve midis tyre, lidhjen e fermerve me FERT, lehtësimin e trajnimeve dhe shoqërimin e tyre 

por dhe kryerjen e disa aktiviteteve të pavarura të lidhura ngushtë dhe në funksion të shoqërimit të 

fermerve. Në këtë mënyrë ndiqen dhe realizohen projektet të ndryshme të cilat transmetojne ndihmesën 

dhe mbështetjen e FERT, por ndërkohë mundësojnë realizimin e projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë 

me zhvillimin bujqësor e rural por të financuar nga donator të tjerë. Ndërkohë ndiqen eksperimente 

shkencore, ose përgjithesohen praktikat më të mira të realizuara nga fermerët e ADAD. Kjo bën të 

nevojshme që bashkëpunimi dhe bashkëveprimi me aktorët e tjerë sidomos me ata që mbështesin 

financiarisht bujqësinë shqiptare, të shtrihet edhe në sigurimin dhe përballimin e një pjese të buxhetit të 

ADAD. Kjo është jo vetëm e nevojshme por edhe e domosdoshme për të siguruar vazhdimësinë e kesaj 

shoqate, që ajo të mos ketë fatin e mbështjes të shoqatave të fermerve nga donator të huaj, por që tashmë 
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janë larguar nga Shqipëria. Në këtë rafsh në një syth të posçëm i kushtetehet vemendja zhvillimit të 

partneritet plubik privat. 

Ndërsa tiparet e reja të fermave që bashkëpunojnë me ADAD, si ato të kalimit nga ferma mbijetese për 

vetkonsum , në ferma jetese për treg, nga ferma familjare të mbështetur kryesisht apo tërësisht në punën e 

familjes, dhe në punën me mëditje;  zgjerimi i madhësisë së fermës duke e blerë tokën ose duke e marrë 

me qira (me qira aftgjatë  janë marrë dhe pemtore), zgjerimi i veprimtarisë së shitblerjes dhe  investimeve, 

zhvillimi i mëtejshëm i formave të financimit të tyre krahas me burimet e veta, dhe me ato grant nga 

skemat kombëtare mbështetse dhe IPARD –LIKE apo kredi bankare, e kanë bërë jo vetëm të nevojshëm 

por dhe të domosdoshëm shoqërimin e fermerve jo vetëm në aspektin agroteknik por dhe atë të 

marketingut, ekonomik dhe financiar. 

Natyrisht kjo është një sfidë që kërkon që në stafin e ADAD të ketë edhe economist. Por kjo nuk 

mjafton.Shoqërimi i fermerve në këtë aspekt, nuk mund të mbeshtet si ne pervojën agroteknike e cila ishte 

dhe eshtë pak a shumë e dhënë nga përvoja franceze. Natyrisht as ajo nuk përjashton angazhimin dhe 

përkushtimin krijues të realizimit të saj në kushtet e fermës bujqësore shqiptare. Por gjithsesi ekziston një 

eksperiencë konkrete. Krejt ndryshe ndodh me fermerin shqiptar, i cili nga njera ane nuk përballet shumë 

me tatim taksave e agrobiznesve as nuk ka detyrimin ligjor për mbajtjen e kontabilitetit. Ndërkohë 

praktikat e mbajtes së shënimeve ekonomike financiare në fletoren e fermerit janë thuajse fillestare dhe 

pak të përhapura. 

Këtu nuk shtrohet thjesht çështja për mbajtjen e kontablitetit sipas standartit 15- standarti me I thjeshtë i 

mbajtur dhe i plotësuar nga specialist.Në thelb kerkohet që sejcili fermer të mbajë një kontabilitet sa më të 

thjeshtë në përputhje me vëllimin dhe dimensioned e fermes që do të mbetet kryesisht si fermë mbijetese. 

Bashkëkupinimi me Aktorë të tjerë si Ministria e Bujqësisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës apo 

Universitet të Tjera, Ministria e Financave dhe ekspertë të fushës ësht jo vetëm i nevojshëm por dhe i 

domosdoshëm E n jëjta gjë është për njohjen dhe përvetësimin e ekperiencës franceze në këtë fushë. 

Shtrirja e shoqërimit dhe në aspektet e marketingut, e ato ekonomiko financiare kushtëzohet dhe nga 

faktorë të tjerë që janë trajtuar në këtë kapitull apo ata parardhës. Në frutikulturë  gjatë dekadës së fundit 

është vënë re dukuria ku çmimi i outputit – prodhimit ka mbetur thuajse në vend, ndërsa ai i inputeve 

sidomos karburantit, plehrahrave kimike, insekticideve etj është rritur me here. Në këto kushte të ardhurat 

neto të fermës si rezultat i këtij faktori janë pakësuar dhe pakësohen. Por kjo bën imperative përcaktimin 

nga vetë ADAD, të strategjisë së përballimit të kësaj sfide por dhe konkurrueshmërisë se produkteve të 

importit. Autori i materialit i përmbahet idese se strategjia kryesore duhet tee jete ajo e rritjes se efiçencës 

prodhuese, pa hequr dorë nga lobimi për mbështetjen e nevojshme financiare të fermave bujqësore dhe 

sidomos atyre që i përkasin masës 1 nga IPARD-LIKE. 

Një situate e tillë shtron një stad të ri të marrëdhënieve që është trajtuar në sythin IV.2.3  Stadi i ri i 

bashkëpunimit të ADAD- FERT me anëtarët e saj dhe në sythin IV.2.4  Ndërveprimi  midis stafit teknik 

të ADAD- FERT me anëtarët e saj dhe sidomos me agrobiznesin.  
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IV.2 Sugjerimet dhe rekomandimet për zhvillime të mëtejshme. 

4.2.1 Sugjerime për institucionet shtetërore 

Për Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. 

 Të shihet mundësia e axhustimit të politikave të punësimit në zonën rurale nga ajo që është sot, 

shtimin gjatë mandatit actual qeverisës me 150 mijë veta, në atë të formalizimit të fermerve, 

sidomos lidhur me pagimin e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe në fshat. Ky axhustim të 

shprehet dhe në objektiva konkretë, për ta rritur nivelin e pagimit nga të kontributiti të 

Sigurimeve Shoqërore ne zonën rurale nga fermerët 1/3 që është sot drejt nje objektivi SMART. 

 Mbi bazën e shpalljes zyrtarisht të minimumit jetik, rishikimit të VKM Nr 119, dt 08.03.2001”Për  

një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2001” nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë; 

Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave , në bashkëpunim me 

Universitet Bujqësore, të shpallë, nivelin e minimumit jetik në zonën rurale, të ardhurat minimale 

neto për fermë, për të përballuar këtë minimum jetik, por dhe sipërfaqen dhe numurin e krerve 

kritik, për ta përballuar atë sipas llojit dhe specializimit të fermës. ADAD, të bashkëpunojë, për 

llogaritjen e pikës kritike për nje fermë të specializuar në pemtari, sipas metodave të zakonshme 

të kultivimit të fermes dhe sipas metodave intensive sipas metodes franceze, të realizuar nga 

prodhuesit e ADAD.  

 Rritja e konkurrueshmerisë, të shprehur nërmjet përmirësimit të bilancit të eksport-importit të 

frutikulturës, të shtrihet edhe në bimët e arave dhe blegtori apo produktet e perpunuara 

ushqimore. 

 Përmirësimi i bilancit të eksport –importit të frutikulturës në tregues natyrore, të harmonizohet 

me ata vlerorë, duke rritur sit ë ardhurat për njësi të produkteve të ekportuara, ashtu dhe të 

ardhurat e fermave bujqësore. 

 Qeveria të shpallë më qartë objektivin për uljen e kostos së produkteve bujqësore blegtorale, se 

kujt do i jepet përparësi, rritjes së masës mbështese, subvencionuese, duke rritur fondet, apo se 

vetë kjo mbështetje, nuk do të jetë thjesht një rritje e rishpëndarjes të ardhurave nga sektoret e 

tjere të ekonomisë në atë bujqësor, por si një mjet për të rritur efiçencën prodhuese të fermave 

bujqësore, sipas llojit të tyre. 

 Në themel të skemave mbështetse për fermat bujqësore, nga Qeveria dhe IPARD, të jetë  rritja e 

konkurrueshmërisë  kombëtare dhe për t’i bërë ballë konkurrueshmërisë rajonale e ndërkombëtare 

së tyre dhe prodhimit bujqësor, sipas degeve, bimët e arave, blegtori, frutikulturë, duke patur 

parasysh dhe nivelet e konsumit për frymë të arritur nga prodhimi i brendshëm dhe importi.  

 Të hartohen SIP-et e zhvillimit të degëve kryesore të zhvillimit të frutikulturës, për një periudhë 

afatshkurtër dhe aftmesme dhe mbi atë bazë të vazhdojë mbështetja financiare e fermerve sin ë 

frutikulturë, bimët e arave, blegtori- nga Qeveria Shqiptare. Kjo mbështetje jo vetëm të shpallet si 

mbështetje zhvillimi port ë jetë e tillë  
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 Në funksion të mosshpopullimit artificial të fshatit, politikave punësimit edhe në bujqësi e në 

zonën rurale, por dhe Programit të Zhvillimit Rural 2014-2020 të Bashkimit Europian, politika 

mbështetse me fondet e përbashkëta BE-Qeveri të IPARD-Like të jetë me përparësi për Masën 1 

dhe sidomos të atyre që mundësjnë kalimin e qëndrueshëm nga ferma mbijetese, në ferma që 

mundësojnë jetesën e familjes, pavarësisht subvencioneve. 

Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, AZHBR, dhe GIZ, të publikojnë 

numurin dhe vlerën e përfituesve fermerë nga Transhi 1, 2, 3  për masën 1 më vehte, masën 2 më vehte 

dhe për të dy masat së bashku nga financimi IPARD-LIKE prej Skemës së Grant prej 8,270,000 Euro nga 

të cilat 6,200,000 Euro është kontributi Komunitetit dhe 2,070,000 Euro është kontributi kombëtar. 

4.2.2 Sugjerime për shoqatën e prodhuesve ADAD 

 Në shoqërimin e trajnimin e anëtarve të saj, ADAD nuk mund të kufizohet vetëm në trajnimet 

dhe shoqërimet për aspektet agroteknike gjatë proçesit të prodhimit apo ato të pasvjeljes, por dhe 

për aspektet e tjera të marketingut, dhe ato ekonomiko-financiare të zhvillimit të fermave. 

Në aspektet trajnuese gjatë vitit 2014, por dhe më pas me fermerët e ADAD, por dhe më gjerë 

mund të zhvillohen tema të tilla: 

 Renta e tokës, dhe proçesi i shitblerjes dhe marrjes me qira të saj 

 Kanalet e shitjes dhe aspektet kryesore të politikave të çmimit nga agrobizneset. 

 Proçesi i përzgjedhjes dhe vendimarrjes të investimeve kapitale (buxhetimi i kapitalit) dhe 

njohuritë fillestare për teknikat e kësaj përzgjedhje-NPV dhe IRR. 

 Harmonizimi i metodave të financimit të investimeve kapitale me synim rritjen e përthithjes së 

fondeve nga Skemat Mbështetse të Qeverisë dhe ato të IPARD-Like. 

 Njohuritë fillestare për marrjen e një kredie në bankë 

 Shoqërim i fermerve të ADAD, për përfimitmin nga Skemat kombëtare të mbështetjes së 

fermerve dhe nga ato të IPARD-LIKE   

 Shoqërimi i fermerve, për mbajtjen e fletores së fermerit dhe pasqyrave financiare të mikronjësive 

(fermerët që kanë bërë shumë fish investime (mbi 4-5 herë më tepër se sa kufiri prej 2 milion lekë 

të reja)  

 Shoqërimi i fermerve anëtare të ADAD për shkallën e formalizimit të tyre, lidhur me pagesat e 

kontributit të sigurimeve shoqërore. 

 Bashkërendimi me AZHBR-GIZ-DBU, për harmonizimin e praktikave më të mira të kultivimit 

intesiv të pemtoreve, dhe masës së financimit të ngritjes së tyre, nga Skemat kombëtare të 

mbështetjes së fermerve por edhe  të atyre aspekteve që mbështeten ose mund të mbështeten nga  

IPARD-LIKE. 

 Sugjerime dhe bashkëveprim me Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 

Ujrave, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për formalizimin dhe 
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rritjen e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe nxjtjen e punësimit në bujqësi nëpërmjet 

trajnimeve për ngritjen dhe menazhimin e  agrobizneseve. 

 Bashkërendimi me Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, 

Ministrinë e Financave, Universitet Bujqësore, për hartimin e një standarti të thjeshtë kombëtar 

kontabiliteti që mund të mbahet në mënyrë individuale nga fermerët shqiptarë. (jo nga ekspertë)   

 Monitorimi i zbatimit në praktikë të SIP-eve për zhvillimin e Frutikulturës në Qarkun Dibër e 

Korçë, duke identifikuar shkallën e zbatueshmërisë, e devijitimit të tyre dhe perspektiva e e 

Investimeve stategjike per zhvillimin e frutikulturës në një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme. 

4.2.3 Fermerët 

 Mbajtja e Fletores së Fermerit, të rekomanduar nga Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe 

Administrimit të Ujrave. 

 Mbajtja e kontabilitetit dhe Pasqyrave Financiare sipas standartit 15 të mikronjësive, për fermat 

bujqësore që kanë një xhiro mbi 2 milion lekë në vit (të ardhura bruto) nga shitja e prodhimit 

bujqësor.  

 Mbi bazën e kontabilitetit vetiak të mbajtur, trajnime  ekonomike-finanaciare, të kalohet ne 

menaxhimin e fermës, jo vetëm mbi baza, intuitive apo përvojës së fituar, duke zhvendosur 

vemendjen e përkujdesjes nga prodhimi në treguesit ekonomikë financiarë të saj. 

 Ngritja e marrëdhënieve të bashkëpunimit me ADAD por dhe gjithe instuticionet shtetërore mbi 

këtë bazë. 

                                                           
 


