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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Shqipëria është një nga prodhuesit kryesorë të bostanoreve në rajon. Shqipëria ka një traditë të 
gjatë dhe një avantazh të fortë në prodhimin e shalqirit / bostanoreve, gjë e cila lidhet me kushtet 
klimatike. Ky sektor ka qenë një nga sektorët e parë agroushqimorë në të cilin Shqipëria ka arritur një 
bilanc tregtar strukturor pozitiv. Prodhimi i shalqirit ka mbetur i qëndrueshëm në rreth 250 000 tonë/
vit që nga vitet 2000, megjithëse vërehen luhatje çdo vit. Eksportet e shalqirit janë rritur ndjeshëm 
gjatë viteve të fundit: nga të papërfillshme në vitin 2000 (rreth 28 000 USD) në mbi 4,5 milion USD 
gjatë viteve të fundit, ndërkohë që për sasitë e importuara ka ndodhur e kundërta. Në kontekstin 
e orientimit drejt eskporteve për këtë zinxhir vlere, ekziston nevoja për investime që kanë si synim 
përmirësimin e cilësisë dhe standardeve të produktit. Zinxhiri i vlerës së shalqirit / bostanoreve 
konsiderohet një sektor me përparësi duke pasur parasysh potencialin për eksport të tyre. 

Objektivi i këtij studimi është të japë një panoramë të përgjithshme të nënsektorit të bostanoreve 
(shalqi dhe pjepër) në Shqipëri, duke analizuar zhvillimet e fundit dhe gjendjen aktuale, dhe duke 
përfshirë mundësitë, kufizimet dhe vështirësitë, me fokus të veçantë në nevojat/potencialet për 
investime. Ky studim ofron informacione dhe rekomandime që mund të jenë të dobishme për 
të orientuar strategjitë e hyrjes (ndërhyrjeve) për institucionet financiare ose për përgatitjen e 
produkteve dhe shërbimeve financiare. Por përdorues potencialë të gjetjeve dhe rekomandimeve 
të këtij studimi mund të jenë edhe institucionet shtetërore, shoqatat e biznesit, agjencitë e 
zhvillimit, akademikët dhe aktorë të tjerë të interesuar. 

Ky studim është përgatitur nga ekspertët e Programit të Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar 
(AASF), i cili është një program i financuar dhe zhvilluar nga BERZH-i (Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim) në bashkëpunim dhe me mbështetje nga qeveria shqiptare, i cili ka nisur 
aktivitetin në vitin 2016. 

Qëllimi i këtij Programi është të motivojë institucionet financiare shqiptare për të mbështetur një 
sektor vital të ekonomisë shqiptare me potenciale gjerësisht të pashfrytëzuara - bujqësia dhe 
agrobizneset. AASF siguron qasje në financa për sektorin e agrobiznesit në dy mënyra: Linjë kredish 
dhe/ose shpërndarjen e riskut të portofolit për institucionet mikrofinanciare (IMF) dhe bankat. 
Institucionet përfitojnë nga një mbulim i parë i rrezikut të humbjeve që u vihet në dispozicion nga 
Qeveria Shqiptare. AASF përfaqëson një instrument inovativ financiar për të inkurajuar kreditimin 
nga institucionet financiare në të gjithë zinxhirin e vlerës së agrobiznesit.

Përfituesit përfundimtarë të AASF janë fermerët, sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të 
angazhuar në bujqësinë primare, prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve bujqësore, logjistikën, ofruesit 
e shërbimeve të agrobiznesit, përpunimin bujqësor, tregtarët me pakicë si dhe shitësit me pakicë. 
Agrobizneset mund të përfitojnë gjithashtu nga programi i Këshillimit të BERZH-it për Biznesin e 
vogël (ASb), i cili ofron konsulencë për zhvillimin e strategjisë, marketingut, ristrukturimin teknik 
dhe fushat e tjera të zhvillimit institucional nga ekspertët ndërkombëtarë dhe lokalë.

Për të përmbushur objektivat e studimit janë përdorur burimet dytësore dhe parësore të të 
dhënave; intervistat pjesërisht të strukturuara me aktorë të zinxhirit të vlerës dhe ekspertë të 
sektorit janë përdorur si burim parësor për mbledhjen e të dhënave. Të dhënat janë analizuar duke 
përdorur teknika të ndryshme, ku përfshihen analiza përshkruese, analiza e trendeve (dinamike), 
analiza e tekstit, strategjia bazuar në analizën SWOT. Kombinimi i analizës cilësore dhe sasiore ka 
qenë thelbësor për të identifikuar/kuptuar tendencat, boshllëqet dhe nevojat për investime. 
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Ky studim evidenton se ka disa mundësi për institucionet financiare për financimin e investimeve 
në sektor. Tunelet e ulëta për prodhimin e shalqirit përbëjnë investimin tipik dhe kryesor në 
zinxhirin e vlerës së shalqirit. Duke parë kushtet e ofertës (ka ende sipërfaqe të disponueshme për 
investime në tunele të ulëta) dhe të kërkesës (kërkesë e qëndrueshme për eksport), institucionet 
financiare mund të marrin në konsideratë mbështetjen për tunelet e ulëta (sistemi i ujitjes, 
plastmasi dhe artikuj të tjerë). Serrat përfaqësojnë një mundësi interesante financimi, veçanërisht 
në zonën e Divjakës (por jo vetëm) duke pasur parasysh nivelin e lartë të fitimit - të ardhurat nga 
deri në tre cikle prodhimi në Divjakë. Ambientet frigoriferike nevojiten për të ruajtur cilësinë e frutit 
në rast eksporti drejt shteteve të BE-së me të ardhura të larta. Pavarësisht mendimit të përhapur 
se ambientet frigoriferike nuk nevojitet në rastin e ruajtjes së bostanoreve duke pasur parasysh 
praktikën e sinkronizuar të grumbullimit dhe shitjes – blerësi porosit produktin që dëshiron, e merr 
produktin dhe zakonisht e eksporton atë brenda një dite – ekspertët mendojnë se shalqiri mund 
të ruhet për 2 deri në 3 javë në një temperaturë prej 100-130C, dhe pjepri 70-100C, dhe financimi 
në dhomat e ftohjes për eksportuesit e shalqirit mund të përbëjë një mundësi për institucionet 
financiare.

Ekziston mundësia për financimin e zinxhirit të vlerës, veçanërisht në rastin kur blerësit janë edhe 
furnizues të inputeve. Me qëllim që “të kontrollojë” kultivarin e përshtatshëm për eksport dhe 
cilësinë e fidanit, eksportuesit-furnizues të fidanave u intereson që të krijojnë një marrëdhënie 
më të qëndrueshme me fermerin duke i ofruar atij fidanët, të cilët fermeri i paguan në momentin 
që dorëzon produktin. Në këtë rast, eksportuesi mund të luajë rolin e një agjenti bankar për 
institucionet financiare për të arritur aktorë të tjerë që përndryshe do të ishte e vështirë të arriheshin.

Zinxhiri i vlerës i bostanoreve konsiderohet si sektor me përparësi për qeverinë shqiptare bazuar 
në potencialin për eksport- sektori është përfshirë në të gjitha skemat e mbështetjes financiare 
publike, duke përfshirë skemat e fundit të mbështetjes. Politika aktuale për grante të pjesshme 
ka implikime të rëndësishme për institucionet financiare - ata kanë mundësinë për të financuar 
investimet për investimin e 100% të shumës, nga e cila 50% mund të jetë kredi afatshkurtër (pjesa 
që rimbursohet nga granti pas përfundimit të investimit) dhe 50% kredi afatgjatë për pjesën që 
duhet të paguhet nga përfituesi.
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1. HYRJE

bujqësia është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare për sa i përket punësimit dhe 
kontributit në Pbb dhe konsiderohet si sektor me përparësi nga qeveria shqiptare. Pavarësisht 
rritjes gjatë kohëve të fundit, bujqësia shqiptare ende përballet me sfida të ndryshme, duke 
përfshirë vështirësinë në aksesin në kredi; sektori bujqësor ka tërhequr vetëm 2% të totalit të 
kreditimit të ekonomisë. 

Shqipëria është një nga prodhuesit kryesor të shalqirit në rajon. Prodhimi i shalqirit ka mbetur i 
qëndrueshëm në rreth 250 000 tonë/vit që nga vitet 2000, megjithëse vërehen luhatje çdo vit. 
Eksportet e shalqirit janë rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit: nga të papërfillshme në vitin 2000 
(rreth 28 000 uSD) në mbi 4,5 milionë uSD gjatë viteve të fundit, ndërkohë që trendi ka qenë i 
kundërt për sasitë e importuara. Zinxhiri i vlerës së shalqirit / bostanoreve konsiderohet një sektor 
me përparësi duke pasur parasysh potencialin për eksport të tyre.

Objektivat e studimit

Objektivi i përgjithshëm i këtij studimi është që të japë një panoramë të përgjithshme të zinxhirit 
të përzgjedhur të vlerës në Shqipëri duke analizuar zhvillimet e fundit dhe gjendjen aktuale, dhe 
duke përfshirë mundësitë, kufizimet dhe vështirësitë, me fokus të veçantë në nevojat/potencialet 
për investime. 

Në mënyrë më specifike, studimi

− ofron një panoramë të përgjithshme të prirjeve kryesore të prodhimit, tendencave të tregut 
dhe tregtisë ndërkombëtare;

− ofron një “vështrim të shpejtë” të strukturës së zinxhirit të vlerës, të flukseve dhe administrimit 
të zinxhirit të vlerës, me fokus të veçantë te “liderët në zinxhirin e vlerës”

− analizon aspekte kryesore të zinxhirit të vlerës nëpërmjet një strategjie bazuar në analizën 
SWOT, dhe 

− ofron rekomandime për mundësitë kryesore për sistemin bankar (financim për investime, 
financim për kapital qarkullues dhe financim të zinxhirit të vlerës).

Ky studim ofron informacione dhe rekomandime që mund të jenë të dobishme për të orientuar 
strategjitë e hyrjes (ndërhyrjeve) për institucionet financiare ose për përgatitjen e produkteve dhe 
shërbimeve financiare. 

Metodologjia

Për arritjen e objektivave të studimit janë përdorur të dhëna dhe informacione nga burime dytësore 
dhe parësore; intervistat gjysmë të strukturuara me aktorë të zinxhirit të vlerës dhe ekspertë të 
sektorit janë përdorur si burim parësor për mbledhjen e të dhënave. Të dhënat janë analizuar 
duke përdorur teknika të ndryshme, ku përfshihen analiza përshkruese, analiza e trendeve 
(dinamike), analiza e tekstit dhe strategjia bazuar në analizën SWOT. Analiza e zinxhirit të vlerës 
është përdorur si kornizë e përgjithshme për analizën. Metodologjia përshkruhet më në detaje në 
seksionin në vijim. 
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Përdoruesit e synuar

Studimi është hartuar kryesisht për institucionet financiare, por ky raport studimor mund të 
shërbejë si mbështetje e dobishme edhe në procesin vendimmarrës të aktorëve të tjerë, si 
Ministria e bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MbZHR), agjencitë e zhvillimit dhe aktorët e sektorit 
privat (p.sh. firmat, shoqatat).

Çfarë është dhe çfarë nuk është ky studim

Raporti është një vlerësim specifik që trajton nevojën e potencialit prodhues dhe eksportues 
duke e lidhur me domosdshmerinë e financimit të tij. Studimi është projektuar në mënyrë të tillë 
që të jetë i lehtë për t’u lexuar, për sa i përket strukturës/rrjedhës logjike dhe nivelit të hollësive 
të informacionit, duke iu përshtatur nevojave të vendimmarrësve që e lexojnë (p.sh. bankierët). 
Studimi është projektuar për të shërbyer si “instrument” për stafin ekzekutiv (të bankave) dhe jo si 
studim kërkimor në vetvete.

Raporti është një studim specifik identifikues që analizon në detaje çdo ndërhyrje në zinxhirin 
e vlerës, aktorëve kryesorë dhe ato indirekt, të shërbimeve mbështetëse (shërbimet e biznesit, 
shërbimet bankare dhe shërbime të tjera ose shërbime të integruara) dhe mjedisin ekonomik 
global, kombëtar dhe lokal. 

Struktura e raportit

Pas përzgjedhjes së potencialeve prodhuese si seksion i parë, raporti është strukturuar si më 
poshtë: seksioni i dytë (pas hyrjes) përmban përshkrimin e metodologjisë. Seksioni i tretë paraqet 
një analizë të tendencave të prodhimit dhe të tregtisë ndërkombëtare. Seksioni katër përshkruan 
strukturën e zinxhirit të vlerës, flukset dhe profilin e aktorëve. Seksioni pesë jep një panoramë 
të përgjithshme të proceseve të teknologjisë së prodhimit për ta njohur lexuesin me proceset 
kryesore teknologjike, duke theksuar kohën kur kryhen këto procese (që shpesh reflektohen në 
shpenzime), si dhe kohën e prodhimit (si tregues për kohën e shitjeve). Seksioni i gjashtë paraqet 
strategjinë bazuar në analizën SWOT që fokusohet në nevojat/potencialet për investime, ndërsa 
seksioni në vijim përmban përfundimet dhe rekomandimet.
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2. METODOLOGJIA

Përzgjedhja e sektorit

Studimi për zinxhirin e vlerës së shalqirit është pjesë e një “pakete studimesh sektoriale” për 
sektorët më të rëndësishëm të bujqësisë shqiptare. Për këtë arsye, faza e parë ka konsistuar 
në identifikimin e sektorëve prioritarë për të cilat ekziston kërkesa/potenciali më i lartë për 
rritje dhe investime, kjo është duke marrë në konsideratë potencialin e tregut për eksport ose 
potencialin për zëvendësimin e importeve. Dy grupe faktorësh janë marrë në konsideratë gjatë 
identifikimit të produkteve që do të analizoheshin, përkatësisht potenciali i tregut dhe faktorët 
e tjerë që mundësojnë avantazhe konkurruese të produktit. Potenciali i tregut është shqyrtuar 
nga dy këndvështrime: potenciali për eksport dhe potencialet për zëvendësimin e importeve. 
Potenciali për eksport merr në konsideratë performancën e shfaqur të eksporteve (trendin faktik të 
eksporteve) të kombinuar me kërkesën ndërkombëtare për një produkt të caktuar - kur eksportet 
rriten në kohë dhe kjo përkon me rritjen e kërkesës ndërkombëtare, konsiderohet se ky produkt ka 
potenciale për eksport. Potencialet për zëvendësimin e importeve shqyrtojnë potencialet për të 
përmbushur kërkesën vendase. Aspekte të tjera që çojnë në një avantazh konkurrues përfshijnë 
faktorin e anës së ofertës, si raporti punë-tokë, tradita dhe aftësitë, si dhe lidhjet e vendosura 
ndërmjet aktorëve në zinxhirin e vlerës, duke përfshirë gjithashtu lidhjet e testuara ndërmjet 
aktorëve shqiptarë dhe blerësve ndërkombëtarë.

Zinxhiri i vlerës i shalqirit konsiderohet një sektor me përparësi po të merret në konsideratë 
potenciali për eksport në këtë sektor. 

Mbledhja e të dhënave

Ky studim është pjesërisht cilësor dhe pjesërisht sasior. Kjo mundëson që të kuptohet më mirë 
statusi dhe dinamikat e zinxhirit të produktit përkatës. Studimi kombinon analizën e të dhënave 
dytësore dhe të dhënave parësore. Për çështje/tregues të ndryshëm, analiza është bazuar në të 
dhënat dytësore (duke përfshirë të dhënat sektoriale/strukturore). 

Të dhënat dytësore janë marrë nga MbZHR (Ministria e bujqësisë dhe Zhvillimit Rural), INSTAT 
(Instituti i Statistikave), uNSTAT COMTRADE (për tregtinë ndërkombëtare), FAOSTAT (për prodhimin 
dhe konsumin) dhe EuROSTAT (për prodhimin dhe tregtinë ndërkombëtare) etj. gjithashtu, është 
kryer një shqyrtim i studimeve dhe raporteve të tjera. Kufizimet e hasura janë se për disa tregues 
(lidhur me prodhimin vendas dhe tregtinë e brendshme) nuk ka statistika të disponueshme, ndërsa 
për disa të tjera nuk ka statistika të kohëve të fundit. Megjithatë, për tregtinë ndërkombëtare 
janë gjetur të dhënat më të fundit që edhe janë analizuar. Ndërkohë, në ato raste kur ka qenë e 
nevojshme dhe e mundur, janë mbledhur të dhëna nga vende (ose rajone) të tjera për qëllimet e 
një analize krahasuese. 

Mbledhja e të dhënave parësore është realizuar nga intervistat e thelluara gjysmë të strukturuara 
me persona të mirëinformuar kyç që janë aktorë të zinxhirit të vlerës dhe ekspertë të sektorit. 
Për të identifikuar aktorët dhe ekspertët kryesorë për çdo zinxhir vlere për intervistat e gjysmë-
strukturuara (pjesë e studimit cilësor parësor) u përdor një anketim me teknikë kampionimi 
“snowball” (ortek bore). Intervistat e thelluara me aktorët kyçë të informuar (së bashku me studimet 
e dokumentacionit në dispozicion) mundësuan të kuptuarin e përditësuar të modeleve kryesore 
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dhe të hallkave kyçe të zinxhirit të vlerës. Në kontekstin e burimeve dhe kohës së kufizuar në 
dispozicion, u kryen vetëm një numër i kufizuar intervistash.

Analiza e të dhënave

Në lidhje me analizën e të dhënave/informacioneve, të dhënat statistikore dytësore i janë 
nënshtruar një analize standarde përshkruese, duke përfshirë tabelat dhe grafikët që tregojnë 
trendet statistikore apo historike. është kryer edhe krahasimi i trendeve të prodhimit dhe konsumit 
me ato në botë, në Evropë dhe në disa raste me vendet fqinje, kur kjo ishte e nevojshme. Për 
sa i përket intervistave me ekspertë/aktorë të ZV-së, shënimet janë analizuar duke përdorur 
teknikat e analizës cilësore, me qëllimin për të përmbledhur çështjet më të rëndësishme dhe 
më interesante të përmendura në intervista. Analiza e zinxhirit të vlerës është përdorur si kuadër i 
përgjithshëm për analizën e strukturës së zinxhirit të vlerës (produktet, financat dhe informacionet) 
dhe për analizën e flukseve.
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3. TENDENCAT DHE PROSPEKTET E SEKTORIT 
TË BOSTANORËVE

3.1. TENDENCAT E PRODHIMIT

Prodhimi i shalqirit karakterizohet nga luhatje nga viti në vit. Si trend i përgjithshëm, sipërfaqja e 
tokës e mbjellë me shalqi është ulur, ndërsa rendimenti për hektarë është rritur përgjatë viteve 
(Tabela 1). 

Tabela 1: Tendencat e prodhimit të shalqirit në Shqipëri

Shalqi 2005 2010 2014 2015 2016

Tonë 204,000 199,364 216,270 235,630 240,993

Ha 7,000 5,488 5,748 5,950 5,376

Tonë/Ha 29 36 38 40 45
burimi: FAOSTAT (2018) 

Prodhimi i shalqirit në Shqipëri është relativisht më i lartë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. 
Tabela 2 në vijim tregon se përgjatë viteve tendenca e prodhimit të shalqirit është në rritje. Ky 
trend i prodhimit të shalqirit në Shqipëri ka qenë në përputhje me trendin botëror dhe të vendeve 
të tjera evropiane.

Tabela 2: Tendencat e kultivimit të shalqirit në botë (000 tonë)

Shteti 2005 2010 2014 2015 2016

Shqipëri  204  199  216  236  241 

Mali i Zi :  9  15  22  17 

Serbi :  197  228  242  208 

Maqedoni  132  135  137  131  140 

bE  2,945  2,791  2,572  2,870  2,855 

bota  91,169  101,211  111,507  113,708  117,023 

Evropë  4,837  5,200  5,181  5,682  5,754 

Evropa lindore  2,185  2,694  2,750  2,888  2,992 

Evropa jugore  2,644  2,490  2,414  2,777  2,744 
burimi: FAOSTAT (2018) 

Rajonalizimi

Prodhimi i bostanoreve (duke përfshirë shalqirin) është mjaft i përqendruar në qarkun e Fierit 
(pothuajse 1/2 e prodhimit). 



STUDIM PËR SEKTORIN E BOSTANORËVE12

Tabela 3: Shpërndarja e prodhimit të bostanoreve 2016 (tonë), sipas qarkut

Qarku Tonë Përqindja Kumulative

Fier 127,173    46% 46.0%

Tiranë 32,714    12% 57.8%

Shkodër 26,519    10% 67.4%

Durrës 22,543    8% 75.6%

Elbasan 16,200    6% 81.4%

lezhë 15,738    6% 87.1%

berat 14,410    5% 92.3%

vlorë 10,773    4% 96.2%

Dibër 6,194    2% 98.5%

Korçë 2,428    1% 99.3%

gjirokastër 1,190    0% 99.8%

Kukës 659    0% 100.0%

Totali 276,541    100%  
burimi: INSTAT (2017)

Figura 1: Shpërndarja e prodhimit të bostanoreve (2016), sipas qarkut

burimi: INSTAT (2017)
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Kutia 1: Zona e Divjakës - zona më produktive e bostanoreve dhe perimeve të fushës në Shqipëri

Divjaka (që ndodhet në qarkun e Fierit) është zona më produktive e prodhimit të perimeve në Shqipëri 
dhe është rajoni kryesues për prodhimin e bostanoreve për eksport. Roli kryesues i Divjakës në 
prodhimin kombëtar të bostanoreve, të perimeve të hershme dhe të perimeve të fushës në përgjithësi 
është në sajë të kushteve shumë të përshtatshme mikroklimatike, të cilësisë së tokës që i përshtatet 
prodhimit të kulturave të fushës dhe njohurive të shumta dhe traditës në prodhim, duke qenë se kjo 
zonë tradicionalisht ka qenë e specializuar në prodhimin e shalqirit dhe pjeprit e të perimeve të tjera të 
fushës edhe përpara vitit 1990. Në Divjakë toka bujqësore mbillet 2-3 herë në vit. 

Suksesi i Divjakës si qendër prodhimi krahasuar me rajonet e tjera ku kushtet bazë janë gjithashtu të 
mira vjen për shkak të kombinimit të faktorëve të tillë si:

− Klima e përshtatshme; 

− Afërsia relative me zonat urbane kryesore dhe disponueshmëria e hershme e lidhjeve me rrugë 
(krahasuar me qytete të tjera të largëta si Saranda), gjë që ka lejuar shfrytëzimin e kërkesës në 
rritje për perime (të vendit) në fund të viteve 1990 dhe në fillim të viteve 2000.

− Kthimi i shumë ish-emigrantëve me kapital dhe njohuri teknike, kombinuar me mbështetjen e 
disa projekteve të donatorëve;

− Një nxitje e fortë për zhvillimin e mëtejshëm të këtij grupi ishte ndërtimi i fidanishtes së parë 
të teknologjisë së lartë (modeli holandez i zbatuar nga fidanishtja “Bruka”), gjë e cila solli një 
ndryshim të shpejtë në cilësinë e fidanëve dhe në teknologjinë e kultivimit.

− Tregjet e shumicës që u ngritën në lushnjë, Divjakë dhe Fier ishin ndër të parat në vend.

Sipas z. Sajmir Biti, në Divjakë prodhohen 30 000 tonë shalqi - shumica për eksport, dhe ka potencial për 
të rritur prodhimin dhe eskportet.

burimi: Përgatitur nga autorët bazuar në intervista

3.2. TENDENCAT E TREGTISË NDËRKOMBËTARE

Eksportet e bostanoreve janë rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit: nga të papërfillshme në vitin 
2000 (rreth 28 000 uSD) në mbi 4,5 milionë uSD gjatë viteve të fundit, ndërkohë që për sasitë 
e importuara ka ndodhur e kundërta. Çmimet e importit janë shumë më të larta se çmimet e 
eksportit - kjo është e natyrshme, sepse një pjesë e shalqirit importohet jashtë sezonit, duke 
arritur në tregun shqiptar me çmime shumë më të larta po të krahasohet me çmimin me të cilin 
shalqinjtë shqiptarë eksportohen gjatë sezonit të prodhimit (Tabela 4).

Tabela 4: Importi dhe eksporti i bostanoreve, Shqipëri, sipas vitit

Viti Eksporte Importe Eksport/ 
Import

Eksport/ 
Import

000 USD Tonë USD/kg 000 USD Tonë USD/kg Vlera Pesha

2000 28 128 0.22 306 2474 0.12 9% 5%

2005 629 10,380 0.06 152 273 0.56 413% 3798%

2010 2,654 20,829 0.13 164 117 1.40 1619% 17739%

2014 2,969 22,236 0.13 98 66 1.48 3041% 33604%

2015 4,572 35,022 0.13 49 39 1.26 9400% 90799%

2016 4,672 26,130 0.18 51 41 1.24 9243% 64260%
burimi: uNSTAT (2018)
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Eksportet e shalqirit janë karakterizuar nga luhatje - pas një rritjeje të fortë në vitin 2015, ato 
shënuan rënie në vitin 2016.

Figura 2: Dinamikat e eksporteve shqiptare të shalqirit

burimi: uNSTAT (2018)

Shumica e eksporteve të shalqirit bëhen gjatë periudhës qershor-korrik. Sipas z. Josif Gorea 
(drejtues dhe pronar - fidanishtja “Bruka”, i specializuar në prodhimin e fidanëve dhe eksportin e 
shalqirit), hapësira më e mirë kohore është qershori, duke nisur nga fillimi i qershorit deri në fund 
të tij (afërsisht 25 ditë). Në fakt, muaji me nivelin më të lartë të eksporteve është qershori, i ndjekur 
nga korriku me nivele pak më të ulëta. Ekziston potenciali për të rritur prodhimin dhe eksportet 
edhe në fund të majit, në varësi të varietetit por edhe të kushteve klimatike. Në fund të qershorit 
hyn në prodhim Maqedonia, duke rezultuar në konkurrencë më të fortë që ndikon te çmimet dhe 
marzhet e fitimit. 

Në vijim paraqiten edhe çmimet e eksporteve - çmimet janë të ulëta në korrik dhe gusht. Çmimet 
janë më të larta në maj dhe qershor për shkak të konkurrencës më të ulët (siç u përmend më lart, 
Maqedonia e nxjerr prodhimin më vonë). 

Tabela 5: Eksportet e bostanoreve sipas muajve (2017)

Bostanore Maj Qer Korr Gush

Sasia (tonë) 542 20,103 15,675 1,615

vlera (000 Euro) 226 4,172 1,304 192

Çmimi (Euro/kg) 0.42 0.21 0.08 0.12
burimi: EuROSTAT (2018)

Kosova është vendi kryesor në lidhje me eskportet - 1/2 e totalit të eksporteve të shalqirit, e 
ndjekur nga Bosnje-Hercegovina. Një pjesë e eksporteve drejt Kosovës rieksportohet drejt 
vendeve të treta.
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Tabela 6: Eksportet e bostanoreve sipas vendit partner (2017)

Bostanore Maj Qer Korr Gush Shta Tet

Kosovë 7% 27% 79% 8% 11% 6%

b&H 8% 21% 6% 10%

Republika Çeke 6% 21% 4% 0%

Total (tonë) 542 20.103 15.675 1.615 126 157
burimi: EuROSTAT (2018)

3.3. TREGU

3.3.1. Tregu ndërkombëtar

Shqipëria ka një bilanc tregtar pozitiv për bostanoret, i cili është përkatësisht mbi 4,1 milionë uSD 
për shalqirin dhe 0,6 milionë USD për pjepri. Rritja vjetore e eksporteve në periudhën 2012 - 2016 
për shalqirin është 18% dhe për pjeprin është 11% (Tabela 7).

Tabela 7: Performanca e eksportit të shalqirit dhe bostanoreve

Emërtimi i produktit Vlera e 
eksportuar 

në emërtimin 
e produktit 

2016 (000 
USD)

Bilanci 
tregtar 

2016 
(000 
USD)

Vlera e 
rritjes 

vjetore 
2012-

2016 (%)

Vlera e 
rritjes 

vjetore 
2015-

2016 (%)

Rritja 
vjetore e 

importeve 
botërore 

2012-2016 
(%)

Renditja 
në 

eksportet 
botërore

Të gjitha produktet 1,962,117 -2,707,173 -2 2 -4 133

Produktet bujqësore 196,002 -478,351    

Shalqi i freskët 4,058 4,026 18 -2 5 29

Pjepri (duke 
përjashtuar 
shalqirin) 614 595 11 39 2 50

burimi: Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë (2018). https://www.trademap.org

Eksporti i shalqirit dhe pjeprit ndodh në kushtet e një kërkese ndërkombëtare në rritje për këto 
produkte - importi i shalqirit në botë është rritur me 5% në periudhën 2012-2016 dhe importi i pjeprit 
është rritur me 2% për të njëjtën periudhë. Shqipëria është evidentuar si aktor ndërkombëtar për 
eksportin e të dy produkteve - ajo renditet e 29 në eksportin e shalqirit dhe e 50 për eksportin e 
pjeprit të freskëta.
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3.3.2. Tregu i brendshëm

Në përgjithësi, konsumatorët shqiptarë preferojnë fruta dhe perime vendase. Kur del shalqiri i 
vendit, importet janë të papërfillshme, ndaj është kritike që për rritjen e sektorit të mbështetemi tek 
eksportet, duke qenë se ekziston potenciali për të rritur shitjet në tregje të ndryshme evropiane. 

Në të gjithë pjesën e poshtme të zinxhirit të vlerës ushqimore ka mangësi të standardeve të 
sigurisë ushqimore. Shqipëria përballet me probleme serioze në sistemin kombëtar të kontrollit 
të sigurisë ushqimore për sa i përket legjislacionit, infrastrukturës, kapaciteteve institucionale. 
Në përgjithësi, shumica e fermerëve kanë njohuri të kufizuara për standardet. Një anketë e kryer 
në vitin 2017 me fermerët që kultivojnë shalqi (dhe me perime në serra) zbuloi se vetëm 1/4 e 
fermerëve kanë kryer analizë të ujit (për ujitje) ose të tokës. Si rezultat, shumë ferma karakterizohen 
nga performanca e ulët për sa i përket rendimentit dhe cilësisë së prodhimit1.

Presioni në rritje nga “tregu i eksporteve” dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së për të përmirësuar 
standardet, nënkupton kërkesë në rritje për investime të konsiderueshme përgjatë zinxhirit të 
vlerës për të përmbushur standardet. Fushatat e ndërgjegjësimit të kombinuara me përpjekjet 
për një zbatim më rigoroz të ligjit dhe disponueshmëria e stimujve financiarë do të rriste shumë 
gjasat për t’i rritur këto investime në nivel ferme, tregtari dhe përpunuesi. Në mënyrë më specifike, 
ekziston potenciali për të adoptuar certifikimin Global Gap që përmirëson pozicionimin në tregun 
e eksporteve - tashmë ka disa raste që prodhuesit e shalqirit kanë marrë certifikatën Global GAP. 
Certifikimi shoqërohet me nevojat financiare për koston e vetë certifikimit, por edhe për investime 
bazë që mund të duhet të kryhen për të plotësuar kërkesat për certifikim/standarde. 

1 ISETN (2017). National Economic Potentials of Contract Farming and Agriculture Cooperation in Albania. Raport 
teknik i përgatitur për gIZ.



17STRuKTuRA E ZINxHIRIT Të vlERëS DHE AKTORëT KRyESORë

4. STRUKTURA E ZINXHIRIT TË VLERËS DHE 
AKTORËT KRYESORË

4.1.  STRUKTURA E ZINXHIRIT TË VLERËS 
 DHE PROFILI I AKTORËVE

Figura 3 në vijim identifikon në mënyrë skematike aktorët e zinxhirit të vlerës së bostanoreve dhe 
kanalet kryesore përmes së cilëve bostanoret qarkullojnë nga fermerët te konsumatori fundor.

Figura 3: Harta e zinxhirit të vlerës së shalqirit dhe bostanoreve

burimi: Përgatitur nga vetë autorët 

Aktorët kryesorë në zinxhirin e vlerës së shalqirit dhe pjeprit janë furnizuesit e inputeve (kryesisht 
furnizuesit e fidanëve), fermerët, konsoliduesit lokalë dhe shitësit me shumicë. Në diskutimin e 
mëposhtëm jepet një profil i shkurtër i aktorëve që pasohet nga përshkrimi i flukseve të zinxhirit 
të vlerës dhe koordinimi (organizimi) i këtij zinxhiri.

Furnizuesit e inputeve.

Fidanët cilësorë janë një input kyç për kultivuesit me orientim tregu. Një numër në rritje i kultivuesve 
me orientim tregu po blejnë fidanë, megjithëse një numër i rëndësishëm fermerësh me orientim 
tregu dhe shumica e fermerëve që nuk kanë orientim tregu i prodhojnë vetë ende fidanët. 
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Numri i furnizuesve të inputeve është relativisht i lartë, por pak prej tyre prodhojnë dhe shesin 
gjithashtu fidanë me sasi dhe cilësi të lartë. Në këtë mënyrë, ata dominojnë tregun e inputeve të 
bostanoreve dhe krijojnë kushte për zgjerimin e mëtejshëm të bizneseve.

Në Shqipëri ka tre furnizues të mëdhenj të fidanëve të shalqirit: “Agroblend”, Fidanishtja “Bruka” 
dhe “AgroKoni”. Përveç këtyre të treve ka edhe disa aktorë të vegjël që prodhojnë për vete dhe 
për fermerët e tjerë.

Fermerët

Ka dy kategori kryesore të prodhuesve të shalqirit, dhe konkretisht fermerë shumë të vegjël dhe 
fermerë më të mëdhenj me orientim të qartë tregu. Kategoria e parë e fermerëve prodhojnë rreth 
80% të prodhimit total duke përdorur teknologji të thjeshta; ata kryesisht kryejnë transaksione të 
çastit në treg dhe janë të pa organizuar. 

Më pak se 200 fermerë (më pak se 3% e fermerëve prodhues) vlerësohet që të jenë fermerë/
kultivues me orientim të qartë tregu. Fermerët në këtë kategori zakonisht kultivojnë sipërfaqe të 
mëdha; fermerët që kultivojnë mbi 6 dn shalqi/bostanore mund të kategorizohen si fermerë me 
orientim të qartë tregu. Katër nga pesë fermerë tregtarë (150) kanë mbi 1 ha, një e treta kanë mbi 
2 ha dhe vetëm 19 fermerë kanë sipërfaqe më të mëdha se 5 ha (Tabela 8).

Tabela 8: Fermat e mëdha tregtare të shalqirit dhe bostanoreve, për 2017

 Grupet e fermerëve Totali % ndaj totalit

6 deri në 10 dn 44 22,7

11 deri në 20 dn 66 34,0

21 deri në 50 dn 65 33,5

Mbi 51 dn 19 9,8

Totali 194 100,0
burimi: Të dhëna nga MbZHR të përpunuara nga autorët.

Për sa i përket qarqeve, Fieri është prodhuesi kryesor i shalqirit (siç tregohet në seksionin 
e mësipërm) dhe në mënyrë më specifike zona e Lushnjës dhe Divjakës. Berati dhe Shkodra 
prodhojnë gjithashtu sasi të konsiderueshme të këtij produkti. Fermat e mëdha në Divjakë 
(Lushnjë), Kutalli (Berat) dhe Frakull-Levan (Fier) janë të orientuara drejt eksporteve duke zbatuar 
teknologji bashkëkohore, ndërsa në lezhë, ku kushtet janë të ngjashme me lushnjën, fermat më 
të mëdha rrallë zbatojnë teknologji bashkëkohore.

Tregtarët/konsoliduesit lokalë

Shumica e tregtarëve të bostanoreve në Shqipëri janë pjesë e kësaj kategorie tregtarësh, të 
cilët blejnë direkt në fushë nga prodhuesit ose në tregjet e shumicës në zonën e prodhimit dhe 
shesin sërish në tregje të tjera me shumicë, tek tregtarët lokalë, direkt te shitësit me pakicë ose 
eksportojnë në rajon. Këto tregtarë të vegjël zakonisht nuk janë të specializuar (për ndonjë produkt 
të caktuar). Ata nuk kanë vendosur marrëdhënie të qëndrueshme me fermerët dhe shumicën e 
biznesit të tyre e kryejnë me blerje dhe shitje të çastit. 
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Shitësit me shumicë

Aktualisht, ekziston një numër i kufizuar operatorësh të kësaj kategorie në sektorin e bostanoreve, 
si Fidanishtja bruka, AgroKoni, biti, Doni Fruits, etj. Disa prej tyre (AgroKoni, Fidanishtja bruka, biti) 
janë furnizues të inputeve dhe fidanëve. Konsoliduesit e integruar janë angazhuar në më shumë 
se një nivel të zinxhirit dhe asnjë prej tyre nuk është angazhuar në prodhim. Ata në përgjithësi kanë 
vendosur marrëdhënie me prodhuesit dhe u ofrojnë atyre një gamë relativisht të gjerë shërbimesh.

Kutia 2: Saimir biti: një aktor kyç në zinxhirin e vlerës së shalqirit

Produktet. 

Kompania merret me shalqirin (kryesisht për eksport), por edhe me të gjitha llojet e perimeve të fushës. 
Eksporti i shalqirit shkon në 2000 MT (100 kamionë me nga 20 MT për kamion).

Burimet

Asetet aktuale: Kompania zotëron një treg privat me sipërfaqe 7000 m2; ajo zotëron gjithashtu një magazinë 
prej 650 m2 që përfshin një kapacitet magazinimi me ftohje prej 100 MT. Kompania ka mekanizuar proceset e 
ngarkimit dhe shkarkimit. Z. biti ka investuar edhe në kultivim. Së fundmi kompania ka investuar në serra prej 
2 ha për shalqi - prodhimi nis më 7 maj me çmim 100 Lekë/kg, i cili konsiderohet një çmim i lartë. Ai ka marrë 
certifikatën Global GAP. Z. Biti ushtron edhe një veprimtari biznesi për ndërtimin e serrave. 

Investimi i ri. Së bashku me vëllezërit dhe miqtë, z. biti po investon në 6 ha serra për kultivimin e shalqirit 
(dhe perimeve të tjera). Sipas tij, kjo është e rëndësishme për koordinimin e kohës dhe vëllimit në rast se 
synohet eksporti. Sipas tij, fermerët në Divjakë mund të përdorin serrat për 3 cikle prodhimi në vit: cikli i parë 
për prodhimin e sallatës jeshile dhe lakrës, cikli i dytë për prodhimin e shalqirit dhe cikli i tretë për prodhimin 
e specit. Të ardhurat për ha për ciklin e parë të prodhimit mund të shkojë deri në 3-4 milionë Lekë dhe për të 
tria ciklet deri në 10 milionë lekë (80 mijë Euro), e cila është një vlerë veçanërisht e lartë për një veprimtari 
bujqësore.

Z. Biti synon të fokusohet në modelin e integruar: prodhimi i fidanëve - prodhimi në fermë dhe eksporti.

Kanalet e tregut. 

Kompani shet produktin (shalqirin) tek 3-4 blerës në Republikën Çeke dhe Kroaci. Blerësi porosit produktin, 
por edhe ofron sasi të mëdha kutish kartoni (me vëllim deri në 300 kg të përshtatshme për transportin e 
shalqirit). Sasia e eksportuar gjatë viteve të kaluara ka arritur deri në 400 kamionë; këtë vit parashikohet të 
shkojë deri në 600 kamionë. Shalqiri i prodhuar në Divjakë ka si destinacion kryesor eksportin, por edhe tregun 
vendas (megjithëse më pak i rëndësishëm). Z. biti vlerëson se ka potencial në treg për të zëvendësuar importet 
e hershme nga greqia, si dhe për eksporte drejt Maqedonisë, Kosovës dhe Malit të Zi; për të zëvendësuar 
eksportet e hershme të shalqirit nga greqia drejt këtyre vendeve.

Partnerët

Fermerët. Kompania blen produkte nga fermerët dhe gjithashtu u shet inpute (psh. fidanë) fermerëve. Ajo blen 
nga 150 fermerë – shumica prej tyre janë fermerë të qëndrueshëm (të paktën 100). Z. biti këshillon fermerët 
për teknologjinë e prodhimit. Deri më tani fermerët janë paguar në dorëzimin e produktit, por këtë vit ai synon 
të eksportojë vëllime më të mëdha dhe për këtë arsye do t’i paguajë më vonë, pasi të marrë paratë nga 
tregtarët jashtë vendit. Fermerët zakonisht paguajnë 50% të kostos së inputeve/fidanëve pasi i marrin ato dhe 
pjesën tjetër pasi dorëzojnë produktet e fermës. 

Z. biti përdor shërbimet e kompanisë për ndërtimin e serrave për fermerët e zonës. është interesante që ai 
financon paraprakisht ndërtimin e serrave, që do të thotë se ai pranon pagesat e vonuara nga fermerët të 
cilëve ai u beson, shpenzime të cilat zakonisht mbahen nga shitjet.

Shitësit me shumicë. Ai bashkëpunon me kompaninë “Koni SHPK”. Z. biti konsolidon grumbullimin e produktit 
(shalqirin) për kompaninë “Koni SHPK” kundrejt një tarife. 

Transporti. Kompania ka përdorur shërbimet e kompanive të huaja të transportit për të transportuar prodhimin 
- transport maqedonas për vendet lindore dhe malazez për Kroacinë. Për distanca të largëta kamionët janë të 
pajisura me kontejnerë ftohës; për tregjet e afërta ato përdorin kamionë të thjeshtë të mbuluar.

Faktorët e suksesit

Faktorët kryesorë të suksesit të kompanisë “biti” përfshijnë: orientimin drejt tregut dhe marrëdhëniet e 
qëndrueshme me blerësit ndërkombëtarë, marrëdhëniet e punës me fermerët bazuar në një interes reciprok, 
investimet në bujqësi.

burimi: Përgatitur nga autorët bazuar në intervista.
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4.2.  FLUKSET NË ZINXHIRIN E VLERËS DHE    
 KOORDINIMI I ZINXHIRIT

Flukset e produktit, të informacionit dhe ato financiare

Flukset e produktit. Siç tregohet në mënyrë skematike në figurën 4, mund të dallohen dy kanale 
përmes së cilëve prodhimi qarkullon nga fermerët drejt tregut të destinacionit, përkatësisht: 
kanali i brendshëm dhe kanali i eksporteve. Në kanalin e brendshëm, fermerët e shesin prodhimin 
ose direkt psh. në anë të rrugës, ose te dyqanet e shitjes me pakicë ose te konsoliduesit lokalë, 
madje edhe shitësve me shumicë. Këta të fundit furnizojnë dyqanet e shitjes me pakicë dhe - në 
një shkallë më të vogël - supermarketet. Kanali i eksporteve përbëhet nga dy nën-kanale: kanali 
i pothuaj i koordinuar dhe kanali i integruar. Në kanalin pothuaj të integruar fermerët ia shesin 
produktin konsoliduesve lokalë ose shitësve me shumicë që furnizojnë me këtë prodhim blerësit 
ndërkombëtarë. Në rastin e kanalit të integruar, konsoliduesit ose shitësit me shumicë kryejnë 
më shumë se një fazë në zinxhirin e vlerës; në një rast tipik, disa faza. Ata merren me prodhimin 
e inputeve, konsolidimin, blerjen me shumicë dhe eksportin. Rastet kur konsoliduesit/shitësit me 
shumicë merren edhe me kultivimin janë të rralla (rasti i bitit dhe Fidanishte bruka). Konsoliduesit/
shitësit me shumicë zakonisht blejnë direkt nga fermerët. vetëm në raste të veçanta shitësit me 
shumicë mund të blejnë nga konsoliduesit (rasti i AgroKoni).

Flukset e informacionit. Në rastin e nënkanalit të paintegruar të eksporteve, furnizuesit e inputeve - 
të cilët janë gjithashtu konsolidues/shitës me shumicë lokalë dhe eksportues - bashkë me fidanët 
e shalqirit ofrojnë edhe këshillim mbi teknologjinë e prodhimit. Në disa raste, konsoliduesit lokalë 
kanë prezantuar kultivarë të rinj të shalqirit që kërkohen në treg - ata u kanë ofruar fermerëve 
fidanët dhe teknologjinë përkatëse, kanë grumbulluar produktin përfundimtar dhe ia kanë shitur 
blerësit ndërkombëtar. Këshillat Fermerët më të vegjël, të orientuar në tregun e brendshëm kanë 
më pak akses në këshillim.

Flukset financiare. Fermerët paguajnë në çast me para në dorë për inputet bujqësore (plehrat 
kimike, pesticidet, plastmasi për mbulimin e serrave) që blejnë nga furnizuesit e inputeve që 
nuk janë të përfshirë në ndonjë fazë tjetër të zinxhirit të vlerës së shalqirit. Nëse furnizuesit e 
inputeve janë të përfshirë në konsolidim/shitje me shumicë dhe eksport, atëherë situata është më 
komplekse - ndonëse ata preferojnë pagesën në vend me para në dorë, pagesat e mëvonshme 
për fidanët dhe inputet e tjera është gjithashtu e shpeshtë. Në raste anekdotike, edhe investimi në 
serrat e fermerëve financohet paraprakisht nga tregtarët lokalë (rasti i z. Saimir Biti; shih kutinë 2)

 

Koordinimi i zinxhirit të vlerës

Në kanalin pothuaj të koordinuar të eksportit (Figura 3); kjo është veçanërisht e vërtetë kur 
përfshihen konsoliduesit/shitësit me shumicë, të cilat janë ofruesit e inputeve (furnizuesit e 
fidanëve të shalqirit), hasen shpesh marrëdhënie të qëndrueshme mes aktorëve. Intervistat 
konfirmojnë se konsoliduesit/shitësit e shumicës punojnë vazhdimisht me një grup bërthamë 
fermerësh me të cilët blerësit kanë marrëdhënie më të qëndrueshme, ndonëse ekziston një farë 
fleksibiliteti në marrëdhëniet me fermerët (ekzistojnë fermerë që hyjnë & shkëpusin marrëdhëniet 
me blerësit). Shpeshherë konsoliduesit/tregratët e shumicës i shesin inpute këtij grupi fermerësh 
kundrejt pagesave të mëvonshme, i ofrojnë këshillim dhe në fund blejnë prodhimin e fermerëve.
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5. PROCESET E TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT

Në vijim tregohen komponentët kryesorë të proceseve të prodhimit që lidhen me shpenzimet. 
Përgatitja e tokës kryhet nga mesi i muajit janar deri në fillim të shkurtit, e shoqëruar me plehrimin 
bazë. Plehrat përdoren çdo javë deri në fund të muajit prill. ujitja realizohet çdo javë. Ka disa 
diferenca të vogla midis shalqirit dhe bostanoreve në këtë drejtim, por mund të ketë gjithashtu 
edhe disa ndryshime sipas varietetit. 

Tabela 9: Kalendari i proceseve së prodhimit të shalqirit

Llojet kryesore të shpenzimeve Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor

1. Plugimi & shkrifërimi i tokës

2. Mbjellja & fidanët

3. Plehrim bazë dhe plotësues 

4. Trajtimet kimike, spërkatja

5. ujitja 

6. vjelja
burimi: vlerësimi i ekspertëve, bazuar në shqyrtimet e dokumentacionit dhe intervistat

Tabela 10: Kalendari i proceseve të së prodhimit të pjeprit

Llojet kryesore të shpenzimeve Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik

1. Plugimi & shkrifërimi i tokës

2. Mbjellja & fidanët

3. Plehrim bazë dhe plotësues 

4. Trajtimet kimike, spërkatja*

5. ujitja 

6. vjelja
burimi: vlerësimi i ekspertëve, bazuar në shqyrtimet e dokumentacionit dhe intervistat

vjelja nis nga fundi i muajit maj, por koha e vjeljes varet nga teknologjia, varieteti dhe vendndodhja.  

Tabela 11: Kalendari i vjeljes sipas llojit të prodhimit

Lloji i produktit Maj Qershor Korrik Gusht

Shalqi në serrë/tunel

Shalqi fushe

Pjepër në serrë/tunel

Pjepër fushe
burimi: vlerësimi i ekspertëve, bazuar në shqyrtimet e dokumentacionit dhe intervistat

Siç mund të shihet nga informacioni/tabelat më lart, ekziston një diferencë kohore ndërmjet 
momentit që kryhen proceset e prodhimit që lidhen me shpenzimet dhe shitjet. Për këtë arsye, 
ekziston një hapësirë kohore për kredi afatshkurtra, të cilat mund të mbulohen nga bankat. 
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6. STRATEGJIA BAZUAR NË ANALIZËN SWOT 
DHE NEVOJAT PËR FINANCIM

6.1. STRATEGJIA BAZUAR NË ANALIZËN SWOT

Strategjia e mëposhtme bazuar në analizën SWOT është kryer me qëllim identifikimin e mundësive 
për financim në sektorin e bostanoreve.

Tabela 12: Shalqiri: Strategjia bazuar në analizën SWOT për sektorin e bostanoreve

PIKAT E FORTA (S) (+) PIKAT E DOBËTA (W) (–)

Tradita në prodhimin e shalqirit dhe 
pjeprit

Plastmasi mbulues i 
papërshtatshëm për tunelet e 
ulëta

baza mjaft solide e prodhimit në një 
zonë të caktuar, konkretisht Divjaka

Humbjet e larta në prodhim 
për shkak të mungesës së 
infrastrukturës së pasvjeljes

Investimet e pamjaftueshme 
në industrinë e serrave për 
prodhimin e shalqirit

Ambientet ftohëse të 
pamjaftueshme për freskimin 
paraprak të produktit

MUNDËSITË (O) (+) STRATEGJIA PËR S (+) / O (+) STRATEGJIA PËR W (-) / O (+)

Kërkesa e brendshme e 
qëndrueshme 

Mbështetja e fermave me 
orientim tregu në zonat me 
potencial prodhimi

Kërkesa e lartë për eksport dhe 
marrëdhëniet mjaft të mira të 
vendosura me blerësit e huaj

Mbështetja me investime në 
prodhimin e shalqirit duke përdorur 
teknologjinë e tuneleve të ulëta

Mbështetja për ndërtimin e 
serrave për prodhimin e shalqirit

Mundësitë për zhvillimin e 
sektorit në Sarandë dhe lezhë

Mbështetja për rritjen e 
kapaciteteve të ambienteve 
frigoriferike 

KËRCËNIMET (T) (–) STRATEGJIA PËR S (+) / T (–) STRATEGJIA PËR W (–) / T (–)

Konkurrenca nga prodhuesit 
grekë të shalqirit

Mbështetja me investime në prodhimin e bostanoreve duke përdorur 
edhe teknologjinë e tuneleve të ulëta, edhe serrat për të rritur vëllimin, 
përmirëson volumet dhe hershmërinë e prodhimit 

burimi: Përgatitur nga autorët
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6.2. NEVOJAT PËR FINANCIM

6.2.1. Tendencat për investime dhe nevojat për financim

Tendencat për investime

lloji kryesor i investimit i bërë nga fermerët që kultivojnë shalqirin është investimi në tunelet e 
ulëta. Ky lloj investimi përfshin sistemin e ujitjes dhe mbulesën plastike, mbjelljen e fidanëve dhe 
aktivitetet e tjera përkatëse. Mbulesa plastike ka një jetëgjatësi rreth 3 - 4 vjet, ndërsa sistemi i 
ujitjes ka jetëgjatësi më të madhe. Investimi në serra për prodhimin e shalqirit/bostanoreve është 
një tendencë e re në zinxhirin e vlerës. Serra mund të kombinohet gjithashtu me tunelet e ulëta. 
Megjithatë, duhet qartësuar se serrat mund të përdoren për deri në tre cikle prodhimi gjatë vitit, 
një nga të cilët mund të jetë prodhimi i shalqirit. Dhomat e ftohjes nuk përbëjnë ndonjë investim 
tipik për konsoliduesit/shitësit me shumicë-eksportuesit e shalqirit/bostanoreve, të paktën deri 
më tani, dhe kjo sipas deklarimeve nga intervistat me shitësit me shumicë/eksportuesit. Mendimi 
dominues është se ndonëse nuk nevojitet ftohje e produktit për distancat e shkurtra, kamionët 
frigorifer përdoren në rastin e distancave të largëta.

Nevojat e financimit për investime

Nisur nga strategjia bazuar në analizën SWOT dhe tendencat e investimeve, nevojat e financimit 
për investime janë përmbledhur në tabelën 13. 

Tabela 13: Nevojat e financimit për investime

Lloji i investimit
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1. Mbështetja për mbulesën plastike të serrave ekzistuese

2. Mbështetja me investime në prodhimin e shalqirit duke përdorur 
teknologjinë e tuneleve të ulëta

3. Mbështetja për ndërtimin e serrave për prodhimin e shalqirit

4. Mbështetja për rritjen e kapaciteteve të ambienteve frigoriferike
burimi: Përgatitur nga vetë autorët 

Tunelet e ulëta për prodhimin e shalqirit përbëjnë investimin tipik dhe kryesor në zinxhirin e vlerës 
së shalqirit. Duke parë kushtet e ofertës (ka ende sipërfaqe të disponueshme për investime në 
tunele të ulëta) dhe të kërkesës (kërkesë e qëndrueshme për eksport), institucionet financiare 
mund të marrin në konsideratë mbështetjen për tunelet e ulëta. 

Serrat përfaqësojnë një mundësi interesante financimi, veçanërisht në zonën e Divjakës (por jo 
vetëm) duke pasur parasysh nivelin e lartë të fitimit.
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Pavarësisht mendimit të përhapur se ambientet frigoriferike nuk nevojitet në rastin e ruajtjes së 
bostanoreve duke pasur parasysh praktikën e furnizimit të sinkronizuar në kohë – blerësi porosit 
produktin që dëshiron, e merr produktin dhe zakonisht e eksporton atë brenda një dite – ekspertët 
mendojnë se shalqiri mund të ruhet për 2-3 javë në një temperaturë prej 100-130C dhe pjepri në 
temperaturë 70-100C. Për rrjedhojë, financimi i dhomave ftohëse për eksportuesit e shalqirit mund 
të përbëjë një mundësi për institucionet financiare. 

Kutia 3: Skemat publike të mbështetjes për bujqësinë shqiptare.

Ka dy skema kryesore publike të mbështetjes për bujqësinë shqiptare, përkatësisht Skemat Kombëtare 
të Mbështetjes (SKM) që jepen çdo vit dhe mbështetja nga bE, si Programi për Zhvillimin Rural, IPARD. 
Ndërkohë që ky i fundit synon të rrisë konkurrueshmërinë dhe të zbatojë standardet e BE-së (siguria, 
cilësia dhe mjedisi) dhe synon bizneset më konkurruese, SKM ka politika me shumë objektiva dhe një 
shtrirje më të gjerë.

Objektivat dhe masat për SKM 2018 janë përmbledhur në vijim:

-	 Rritja e konkurrueshmërisë duke ofruar mbështetje për investime (ngritja e serrave, investimet në 
marketing), mbështetja e teknologjive të inovacionit dhe certifikimit dhe siguracionit

-	 Formalizimi vertikal dhe horizontal dhe formalizimi i biznesit

Ndërkohë që SKM-të tradicionalisht kanë ofruar mbështetje për të përmbushur disa objektiva atë poli-
tikës, duke përfshirë rritjen e konkurrencës, kohët e fundit është shtuar vëmendja për arritjen e standar-
deve të sigurisë së ushqimit, cilësisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Skemat kombëtare të subvencionimit tradicionalisht kanë ndryshuar nga viti në vit (shpesh në mënyrë 
drastike). buxheti i alokuar për SKM 2018 është 20 milion euro. Për mbështetjen për investime është 
e vlefshme edhe skema e ngjashme e politikave të granteve të pjesshme (të paktën 50% mbështetje 
publike).

Një program tjetër i rëndësishëm është programi i BE-së, IPARD - Programi i Masave për Zhvillimin Rural, 
i cili mundëson mbështetje për investime që synojnë përmirësimin e konkurrueshmërisë dhe përm-
bushjen e standardeve kombëtare dhe të BE-së nëpërmjet investimeve të bashkëfinancuara nëpërmjet 
një granti (p.sh. 50%, megjithatë vlera e saktë varet nga një sërë kriteresh). Për këtë program është mirat-
uar një buxhet në formë granti prej 71 milionë euro nga KE dhe 24 milionë euro nga qeveria shqiptare 
(75% bE: 25% qeveria shqiptare), kështu që është i disponueshëm një grant për investime prej 94 milionë 
euro në nivel ferme dhe nivel përpunuesish përgjatë periudhës 2014-2020.

6.2.2. Nevojat për financime për kapital qarkullues

Tendencat e financimeve për kapital qarkullues

Në të shkuarën e afërt, furnizuesit e inputeve kanë përdorur pagesat e mëvonshme për inputet 
bujqësore që u furnizojnë fermerëve. Nisur nga problemet që kanë hasur furnizuesit e inputeve 
lidhur me mbledhjen e pagesave nga fermerët, ata tani preferojnë pagesa të menjëhershme. 
Pagesa nga blerësit për produktin e fermës bëhet edhe brenda një periudhe të shkurtër kohore, 
edhe me pagesë të mëvonshme – pagesa brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore bëhet 
në rastin kur blerësit në pjesën e poshtme të zinxhirit (përfshirë eksportuesit) paguajnë në kohë, 
dhe pagesat e mëvonshme kryhen në rastin kur blerësit ndërkombëtarë paguajnë me vonesë, 
veçanërisht për grupet e tregtarëve fermerë që kanë marrëdhënie më të qëndrueshme dhe për 
disa fermerë më të mëdhenj. 
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Nevojat për financime për kapital qarkullues

Meqenëse furnizuesit e inputeve preferojnë pagesa të menjëhershme, ekziston një nevojë 
mjaft e madhe për kapital qarkullues nga ana e fermerëve. Kjo është veçanërisht e nevojshme 
në rastin e fermerëve të mëdhenj; fermerët më të vegjël mund t’i plotësojnë nevojat për kapital 
qarkullues duke përdorur kursimet e veta ose duke marrë hua nga të afërmit. Nevoja për kapital 
qarkullues afatshkurtër për fermerët mund të eksplorohen në rast se pagesat per ta bëhet me 
vonesë; kjo ndodh kur blerësit e produktit të tyre hasen me probleme në hallkat e tjera të zinxhirit 
(eksportuesit). Siç u theksua edhe më lart, ekziston një diferencë kohore ndërmjet momentit që 
kryhen shpenzimet dhe shitjet. Në këtë mënyrë, ekziston një hapësirë kohore për kredi afatshkurtra 
për të mbuluar shpenzimet operative në nivel ferme, të cilat mund të mbulohen nga bankat. 

6.2.3. Financimi i zinxhirit të vlerës

Mbështetja për organizimin e bazuar në kontratë është e parashikuar në Skemat Mbështetëse 
2018 të qeverisë shqiptare (masa 41) - qeveria subvencionon 50% të çmimit të fidanit të shitur 
fermerëve nëpërmjet blerësve, objekt i një kontrate noteriale të lidhur ndërmjet blerësit dhe 
fermerit. Interesant është fakti se ka pasur një numër të konsiderueshëm aplikimesh për të 
përfituar nga kjo masë. 

Aplikantët për këtë masë (blerësit dhe fermerët) mund të konsiderohen si kandidatë realistë për 
financim në zinxhirin e vlerës. Bankat mund të konsiderojnë dhënien e kredive afatshkurtra për 
të mbuluar nevojat për kapital qarkullues të blerësve ose kreditë për investime te fermerët duke 
përdorur blerësit si agjentë të tyre. 
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7. PËRFUNDIME

Shqipëria është një nga prodhuesit lider të bostanoreve në rajon. Prodhimi i shalqirit ka mbetur në rreth 
250 000 tonë/vit që nga vitet 2000, megjithëse vërehen luhatje çdo vit. Prodhimi i shalqirit ka qenë i 
nxitur si nga kushtet e ofertës, ashtu edhe nga ato të kërkesës. Shqipëria ka kushte të mira klimatike 
e tokësore, përfshirë edhe prodhimin e hershëm të shalqirit. Në anën e kërkesës, konsumatorët 
shqiptarë preferojnë prodhimin vendas, ndëersa në tregtinë ndërkombëtare, një fakt interesant është 
se Shqipëria është evidentuar si një aktor ndërkombëtar për eksportin e të dy produkteve - ajo renditet 
e 29 në eksportin e shalqirit dhe e 50 për eksportin e pjeprit të freskët. Eksporti i shalqirit dhe pjeprit 
ndodh në kushtet e një kërkese ndërkombëtare në rritje për këto produkte. 

Aktorët kryesorë në zinxhirin e vlerës së bostanoreve janë tregtarët e inputeve (kryesisht furnizuesit 
e fidanëve), fermerët, konsoliduesit lokalë dhe shitësit me shumicë. Investimet tipike të kryera 
janë tunelet e ulëta, ndërtimi i serrave për kultivimin e shalqirit/bostanoreve (një trend i ri) dhe 
investimet më pak të zakonta në ambientet frigoriferike.

Zinxhiri i vlerës është i strukturuar rreth dy kanaleve kryesore, dhe konkretisht kanali për tregun 
e brendshëm dhe kanali për eksport. Kanali për eksport përbëhet nga dy nën-kanale të ndara: 
kanali i pothuaj i koordinuar dhe kanali i integruar. Në kanalin pothuaj të koordinuar, ekziston një 
lloj koordinimi midis blerësve-eksportues dhe një grupi bërthamë fermerësh – blerësit këshillojnë 
fermerët për teknologjinë e prodhimit, duke përfshirë llojin e kultivarëve, sigurojnë inputet (nëse 
blerësit janë gjithashtu furnizuesit e inputeve), blejnë produktin dhe ndonjëherë kryejnë pagesa 
të mëvonshme për fermerët. Kjo lloj marrëdhënieje përfaqëson një mundësi për financim në 
zinxhin e vlerës. Në rastin e kanalit të integruar të eksportit, disa aktorë hyjnë në më shumë se një 
fazë në zinxhirin e vlerës.

Studimi informon institucionet financiare dhe aktorë të tjerë të interesuar në mbështetjen e sektorit 
mbi mundësitë e financimit të sektorit. Nevojat kryesore të financimit me investime në zinxhirin 
e vlerës së shalqirit janë investimet për tunelet e ulëta, investimet për ndërtimin e serrave për 
prodhimin e shalqirit dhe investimet në ambiente frigoriferike. Ndërkohë që prodhimi nga Divjaka 
mund të rritet si rezultat i shalqirit të kultivuar në serra, mund të konsiderohen për investim zona 
të tjera të mundshme, si p.sh. Saranda dhe lezha. 

Ekziston gjithashtu një mundësi për financim në zinxhirin e vlerës, veçanërisht në rastin kur 
blerësit janë edhe furnizues të inputeve. Me qëllim që “të kontrollojë” kultivarin e përshtatshëm 
për eksport dhe cilësinë e fidanit, exportuesit-furnizues të inputeve i intereson që të krijojë një 
marrëdhënie më të qëndrueshme me fermerin duke i ofruar atij fidanët, të cilët fermeri i paguan 
në momentin që dorëzon produktin. Në këtë rast, eksportuesi mund të luajë rolin e një agjenti 
bankar për institucionet financiare për të arritur aktorët të tjerë që përndryshe do të ishte e vështirë 
të arriheshin.

Zinxhiri i vlerës i bostanoreve konsiderohet si sektor me përparësi për qeverinë shqiptare bazuar në 
potencialin e tij për eksport. Politika aktuale e granteve të pjesshme ka implikime të rëndësishme 
për institucionet financiare - ato kanë mundësinë për të financuar investimet për investimin e 
100% të shumës, nga e cila 50% mund të jetë kredi afatshkurtër (pjesa që duhet të rimbursohet 
nga granti pas kryerjes së investimit) dhe 50% kredi afatgjatë për pjesën që duhet të paguhet nga 
përfituesi.
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9. SHTOJCAT

TË DHËNA STATISTIKORE

Tabela 16: Shpërndarja e fermerëve tregtarë të shalqirit dhe bostanoreve sipas qarkut dhe përmasës

 
1 deri në 

5 dn
6 deri në 

10 dn
11 deri në 

20 dn
21 deri 

në 50 dn Mbi 51 dn Totali
Totali ndaj 

qarqeve

berat 27 8 11 4 3 53 18,7

Dibër 17 1 0 0 0 18 6,4

Durrës 3 1 4 4 1 13 4,6

Elbasan 0 3 0 0 0 3 1,1

Fier 9 12 38 34 5 98 34,6

gjirokastër 7 2 0 0 0 9 3,2

Kukës 5 0 0 0 0 5 1,8

lezhë 1 2 3 1 1 8 2,8

Shkodër 13 2 4 11 4 34 12,0

Tiranë 2 11 4 6 2 25 8,8

vlorë 5 2 2 5 3 17 6,0

Totali 89 44 66 65 19 283 100,0

% ndaj totalit 31,4 15,5 23,3 23,0 6,7 100,0  
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Tabela 17: Rajonalizimi i skemave kombëtare të subvencionimit (2018)

Nr. Njësia 

QARKU

Berat Dibër Durrës El-
basan Fier Gjiro-

kastër Korçë Kukës Lezhë Shko-
dër

Ti-
ranë Vlorë

1 Mollë                        

2 Qershi                        

3 Arra, lajthi                        

4 Shegë                        

5 gështenja                        

6 ullinj                        

7 Rinovimi i ullishteve                        

8 Agrume                        

9 vreshta                        

10 luleshtrydhe                        

11
bimë mjekësore dhe 
aromatike                        

16
Pjepër/shalqi në 
tunele të ulëta plastike                        

12
Domate, kastravecë, 
speca të kuq                        

18
Polenizimi i perimeve 
nga bletët                        

14
Sistem ngrohjeje me 
biomasë                        

19
Sistem automatizimi i 
serrave                        

13 Sistem ujitjeje                        

15
Zëvendësim i 
mbulesës plastike                        

17 Rrjeta kundër breshrit                        

25 Certifikimi GlobalGAP                        

27 Certifikimi organik                        

28
Certifikim ISO 22000 - 
vaj ulliri                        

29 Primi i sigurimit                        

41
Mbjellje fidanësh në 
sera                        

43 Kultivimi i drithërave 

30,37

Matrikullimi i gjed-
hëve dhe furnizimi i 
qumështit 

30

Matrikullimi i rumi-
nantëve të vegjël të të 
porsalindur. 

38 Koshere bletësh 

21-24, 31,33-35, 44-52 
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Ky studim informon institucionet financiare 
dhe palë të tjera të interesuara për 
mbështetjen e sektorit të bostanorëve,
mbi mundësitë kryesore për të financuar 
këtë sektor. 
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