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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Shqipëria ka një traditë të konsoliduar në prodhimin dhe eksportin e bimëve mjekësore dhe 
aromatike (BMA). BMA-të kanë qenë e vazhdojnë të jenë një nga kategoritë kryesore të produkteve 
agroushqimore që janë eksportuar - aktualisht, të dytat pas perimeve. Më shumë se 95% e totalit 
të BMA-ve të mbledhura eksportohen. Shqipëria është një aktor ndërkombëtar, duke zënë vendin 
e 16-të në botë në eksportin e BMA-ve. Shqipëria është një furnizuese e rëndësishme e lëndës 
së parë dhe pjesërisht të përpunuar për shumë industri të BE-së dhe SHBA-së në sektorë të 
ndryshëm (industria e ushqimit dhe pijeve, kujdesi shëndetësor, kozmetika dhe parfumet, aditivët 
etj.); pothuajse 3/4 e sherebelës së importuar nga SHBA është me origjinë nga Shqipëria. 

Eksporti i BMA-ve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit - ai është dyfishuar që nga viti 
2010 duke arritur në rreth 30 milionë USD në vitin 2016. Rritja e eksporteve është e nxitur nga një 
kombinim i ofertës në rritje (kryesisht nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së kultivuar të BMA-ve) dhe 
kërkesës në rritje në tregjet botërore. Eksportet përbëhen kryesisht nga BMA të papërpunuara 
- vetëm një pjesë e vogël e BMA-ve përpunohen në vajra esencialë (ose esenca etero-vajore), 
ndërkohë që nuk është kryer asnjë prodhim detergjentesh, produktesh kozmetike ose barnave 
industriale me bazë BMA në Shqipëri.  

Objektivi i këtij studimi është të japë një panoramë të përgjithshme të sektorit të bimëve 
mjekësore dhe aromatike 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 
agrobiznesi. AASF siguron qasje në financa për sektorin e agrobiznesit në dy mënyra: Linjë kredish 
dhe/ose shpërndarja e riskut të portofolit për institucionet mikrofinanciare (IMF) dhe bankat. 
Institucionet përfitojnë nga një mbulim i parë i rrezikut të humbjeve që u vu 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 prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore, prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve 
bujqësore, logjistikën, ofruesit e shërbimeve të agrobiznesit, si edhe tregtarët me shumicë 
dhe pakicë. Agrobizneset mund të përfitojnë gjithashtu nga programi i Këshillit të BERZH-it për 
Biznesin e Vogël, i cili ofron konsulencë për zhvillimin e strategjisë, marketingut, ristrukturimin 
teknik dhe fushat tjera të zhvillimit institucional nga ekspertët ndërkombëtarë dhe lokalë.
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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. Kombinimi i analizës cilësore dhe sasiore 
ka qenë thelbësor për të identifikuar/kuptuar tendencat, boshllëqet dhe nevojat për investime. 

Studimi informon institucionet financiare dhe aktorët e tjerë të interesuar në mbështetje të sektorit 
lidhur me mundësitë e investimeve në sektor. Në këtë sektor nevojiten dhe priten investime të 
rëndësishme në të ardhmen për shtimin e sipërfaqeve të  mbjella me BMA sipas një logjike 
diversifikimi; investime në mjediset dhe pajisjet e ndryshme për tharjen, pastrimin, ambalazhimin; 
investime për prodhimin e produkteve të grira e të paketuara për tregtinë me pakicë; dhe investime 
në prodhimin e vajrave esencialë ose rafinimin e tyre. Gjithsesi, të bëhesh pjesë e tregut të vajrave 
esencialë me cilësi të lartë është një sfidë për shkak të kërkesave teknologjike dhe politikave 
të kompanive të huaja importuese. Ndaj, kërkohen ndërhyrje si në përmirësimin e teknologjisë, 
ashtu edhe në përmirësimin e aksesit në treg - duke identifikuar tregun dhe duke negociuar për 
aksesin në këtë treg.

Gjithashtu, ekziston nevoja për financime afatshkurtra në likuiditet. Ekziston një diferencë kohore 
ndërmjet momentit që kryhen shpenzimet dhe shitjet, si në nivelin e përpunuesit/eksportuesit, 
ashtu edhe në nivel ferme. Për këtë arsye, ekziston një hapësirë kohore për kredi afatshkurtra për 
përpunuesit dhe fermerët, të cilat mund të mbulohen nga bankat. 

Nga ana tjetër, duke qenë se eksportuesit e BMA kanë vendosur shpesh marrëdhënie të 
qëndrueshme diadike me aktorë të tjerë të zinxhirit të vlerës, ata mund të shërbejnë si ‘agjentë’ të 
institucioneve financiare, për të mundësuar kështu arritjen me financim të aktorëve që përndryshe 
do të ishte e vështirë për t’i arritur (qasja e financimit të zinxhirit të vlerës).

Sektori i BMA-ve mund të përfitojë nga skemat publike të mbështetjes. Politikat e granteve të 
pjesshme (të cilat ndryshojnë nga viti në vit) kanë 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 duhet të 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 ka një traditë të të konsoliduar në prodhimin dhe eksportin e bimëve mjekësore dhe 
aromatike (BMA). BMA-të kanë qenë e vazhdojnë të jenë një nga kategoritë kryesore të produkteve 
agroushqimore që janë eksportuar - aktualisht, të dytat pas perimeve. Më shumë se 95% e totalit 
të BMA-ve të mbledhura eksportohen. Eksporti i BMA-ve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të 
fundit - ai është dyfishuar që nga viti 2010 duke arritur në rreth 30 milionë USD në vitin 2016. Vendi 
është një aktor ndërkombëtar në eksportin e BMA, duke qenë pjesë e grupit të 16 eksportuesve 
më të mëdhenj në vitin 2016. Rritja e eksporteve është e nxitur nga një kombinim i ofertës në 
rritje (kryesisht nëpërmjet shtimit të sipërfaqjes së kultivuar të BMA-ve) dhe kërkesës në rritje 
në tregjet botërore. Shqipëria është një furnizuese e rëndësishme e BMA-ve në formën e lëndës 
së parë apo pjesërisht të përpunuar për shumë industri të BE-së dhe SHBA-së në sektorë të 
ndryshëm (industria e ushqimit dhe pijeve, kujdesi shëndetësor, kozmetika dhe parfumet, aditivët 
etj.); pothuajse 3/4 e sherebelës së importuar nga SHBA është me origjinë nga Shqipëria. 

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 
agrobiznesi. AASF siguron qasje në financa për sektorin e agrobiznesit në dy mënyra: Linjë kredish 
dhe/ose shpërndarja e riskut të portofolit për institucionet mikrofinanciare (IMF)dhe bankat. 
Institucionet përfitojnë nga një mbulim i parë i rrezikut të humbjeve që u vu 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 prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore, prodhimin dhe tregtinë e pajisjeve 
bujqësore, logjistikën, ofruesit e shërbimeve të agrobiznesit, si edhe tregtarët me shumicë 
dhe pakicë. Agrobizneset mund të përfitojnë gjithashtu nga programi i Këshillit të BERZH-it për 
Biznesin e Vogël, i cili ofron konsulencë për zhvillimin e strategjisë, marketingut, ristrukturimin 
teknik dhe fushat tjera të zhvillimit institucional nga ekspertët ndërkombëtarë dhe lokalë.

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. 
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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. 

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

Studimi është një vlerësim i shpejtë dhe, duke marrë në konsideratë burimet dhe kohën e 
kufizuar në dispozicion, ai trajton në veçanti nevojën për financim në zinxhirin e vlerës dhe për 
rrjedhojë mundësitë për financime nga bankierët. 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.

Studimi nuk është një studim i plotë i sektorit apo një studim i zinxhirit të vlerës që në mënyrë 
tipike ofron një analizë të detajuar të aktorëve në zinxhirin e vlerës, të shërbimeve mbështetëse 
(shërbimet e biznesit, shërbimet bankare dhe shërbime të tjera ose shërbime të lidhura me 
transaksionet, p.sh. blerësi ofron edhe asistencë edhe kredi për fermerët) dhe mjedisin ekonomik 
global, kombëtar dhe lokal. 
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Struktura e raportit

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 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 BMA-ve 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 potenciali 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 edhe lidhjet e vendosura ndërmjet 
aktorëve të zinxhirit të vlerave, duke përfshirë lidhjet e testuara ndërmjet aktorëve shqiptarë dhe 
blerësve ndërkombëtarë.

Zinxhiri i vlerës i BMA-ve konsiderohet si sektor me përparësi duke marrë në konsideratë 
performancën dhe potencialin e tij për eksporte. 

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 mirë informuar 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 raporteve në dispozicion) mundësuan të kuptuarin e përditësuar të modeleve kryesore 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.
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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 PERSPEKTIVAT E ZINXHIRIT 
TË VLERËS

3.1. TENDENCAT E PRODHIMIT

Sektori i Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA) është një burim i rëndësishëm të ardhurash për 
një numër të madh familjesh në zonat rurale, veçanërisht në zonat malore të Shqipërisë. Sipas 
studimeve të mëparshme ka deri 100 000 persona që përfitojnë nga sektori i BMA-ve - rreth 20 
000 familje janë angazhuar në mbledhjen e BMA-ve dhe rreth 4 000 me kultivim1, 2. Sipas një 
studimi tjetër, 1/4 e familjeve rurale në zonat malore janë përfshirë në veprimtari që sjellin të 
ardhura nga BMA-të, në mbledhje,e kultivim, ose në një veprimtari tjetër në zinxhirin e vlerës së 
BMA-ve (deri në fillim të viteve 2010, dominonin BMA-të e egra3). 

Për sa i përket shtrirjes gjeografike është e qartë se qarku i Shkodrës radhitet i pari për pjesën që 
zënë BMA-të në të ardhurat e fermave familjare, i ndjekur nga Elbasani dhe Kukësi. Të dhënat në 
nivel rrethi tregojnë se numri i fermerëve të përfshirë në veprimtaritë e BMA-ve është shumë i 
lartë në Malësinë e Madhe (62,3%), Kukës (48,6%), Kolonjë (41,4%) dhe Librazhd (38,8%)4.

Rëndësia e kultivimit të BMA-ve është rritur gjatë viteve të fundit. Bimët kryesore të kultivuara 
janë sherebela, livanda, trumza dhe produkte të tjera. Arsyet kryesore të angazhimit të fermerëve 
në kultivimin e BMA-ve janë mbështetja për kultivim nga përpunuesit/eksportuesit, marzhi i lartë 
i fitimit dhe mbështetja nga skemat kombëtare/qeveritare të subvencionimit.

Rreth 90% e fermerëve që kultivojnë BMA ndodhen në qarkun e Shkodrës (kryesisht Malësi e 
Madhe). Sasia më e madhe e BMA-ve është kultivuar duke nisur nga fillimi i viteve 2010, kryesisht 
e nxitur nga mbështetja nga skemat qeveritare të subvencionimit. 

Dinamika e kultivimit gjatë viteve është mbresëlënëse, siç tregohet nga të dhënat për qarkun e 
Shkodrës – që nga viti 2014 sipërfaqja e kultivuar është rritur me një ritëm më të ngadaltë për 
shkak të uljes drastike të mbështetjes nga skemat kombëtare të subvencionimit, si dhe për shkak 
të zhvillimeve të tregut. Në vitin 2017, sipërfaqja e kultivuar me BMA është rritur me rreth 1000 ha 
krahasuar me vitin 2014, sipas intervistave.

1 DSA (2010): The Medicinal and Aromatic Plants Value Chain in Albania. Raport teknik i përgatitur për programin AAC 
të USAID-it. 

2 Imami, D., Ibraliu, A., Fasllia, N., Gruda, N., & Skreli, E. (2015). Analysis of the medicinal and aromatic plants value 
chain in Albania. Gesunde Pflanzen, 67(4), 155-164.

3 IDRA (2010). Survey on MAPs for SNV-Promali covered area (Korçë, Shkodër, Dibër, Kukës, and Elbasan). Raport 
teknik i përgatitur për SNV-Promali.

4 IDRA (2010). Survey on MAPs for SNV-Promali covered area (Korçë, Shkodër, Dibër, Kukës, and Elbasan). Raport 
teknik i përgatitur për SNV-Promali.
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Tabela 1: Numri i fermerëve të rinj që kultivojnë BMA dhe sipërfaqet e reja të kultivuara në qarkun e Shkodrës 

sipas vitit

Produkti 2010 2011 2012 2013 2014

Numri i fermerëve

Sherebelë 492 680 518 402 195

Trumzë 46 15 24 7 5

Livandë 22 45 54 195 90

Totali 560 740 596 604 290

Sipërfaqja e kultivuar (ha)

Sherebelë 580 828 617 461 238

Trumzë 58 18 30 9 7

Livandë 20 64 87 239 105

Totali 658 910 734 709 350
Burimi: AZHR Shkodër (2014), të dhëna të ofruara pas kërkesës së autorëve

Tabela 2: Sipërfaqja e kultivuar me BMA sipas llojit

Produkti 2014 2018

Sherebelë 2724 1300

Helichrysum (bima e makthit) 700

Trumzë 122 200

Livandë 515 900

Rigon 20
Burimi: Vlerësim i ekspertit (bazuar në intervista)

Ndërsa tendencat e përpunimit janë pasqyruar në nënseksionin në vazhdim, bazuar në statistikat 
e eksportit, duke qenë se BMA-të e përpunuara (p.sh. vajrat esencialë vajra esencialë apo esenca 
etero-vajore) shkojnë kryesisht për eksport. 

3.2. TENDENCAT E TREGTISË NDËRKOMBËTARE

Eksporti i BMA-ve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit - ai është dyfishuar që nga viti 2010. 
Rritja e eksporteve është e nxitur nga një kombinim i ofertës në rritje (kryesisht nëpërmjet shtimit 
të sipërfaqes së kultivuar të BMA-ve) dhe kërkesës në rritje në tregjet botërore. 
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Tabela 3: Tregtia ndërkombëtare e BMA-ve

Viti                       Eksporte                       Importe

000 USD Tonë 000 USD Tonë

2010 14,001 5,565 603 328

2014 19,589 6,261 630 348

2015 28,675 12,048 900 467

2016 29,594 9,607 1,112 586
Burimi: UNSTAT (2018)

Edhe eksporti i vajit esencial është rritur që nga viti 2005, megjithatë, niveli i raportuar nga 
statistikat zyrtare duket se është më i ulët se potenciali i raportuar nga intervistat. 

Tabela 4: Tregtia ndërkombëtare e vajrave esencialë (HS 3301)

Viti Tonë 000 USD

2005 1,3 103

2010 4,3 514

2011 4,0 438

2012 3,5 327

2013 3,7 378

2016 1,0 319
Burimi: UNSTAT (2018)

3.3. TENDENCAT E TREGUT

3.3.1. Tregu ndërkombëtar

Megjithëse Shqipëria përballet me një deficit të lartë tregtar për shumicën e produkteve 
agroushqimore, ajo është eksportuese e BMA-ve. Shqipëria është një aktor ndërkombëtar në 
eksportin e BMA-ve, duke u renditur e 16-ta në botë për eksportin e BMA-ve (Tabela 5).

Tabela 5: Harta e performancës së eksporteve

Emërtimi i produktit Vlera e ek-
sportuar 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 ek-

sportet 
botërore

Të gjitha produktet 1962117 -2707173 -2 2 -4 133

Produktet bujqësore 196002 -478351        

BMA 29595 28482 8 4 1 16
Burimi: Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë (2018). https://www.trademap.org
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Tendenca e eksporteve është pozitive dhe e qëndrueshme - rritja vjetore e eksporteve gjatë 
viteve 2012-2016 për këtë produkt është 8% dhe gjatë viteve 2015-2016 është 4%. Eksporti i BMA-
ve ndodh në kushtet e një kërkese ndërkombëtare në rritje për këto produkte. 

Potenciali i eksporteve të prodhimit organik i ndërthurur me zhvillimet e tregut apo preferencës 
së konsumatorëve, e kanë bërë bujqësinë organike të rëndësishme në Shqipëri që në fillim të 
tranzicionit. Certifikimi organik është bërë i pranishëm në Shqipëri në mes të viteve 1990 për shkak 
të rritjes së kërkesës për bimët mjekësore dhe aromatike (BMA). Disa eksportues të BMA-ve në 
Shqipëri janë të pajisur me certifikata organike sipas kërkesave të tregut të BE-së dhe SHBA-
së. Certifikimi organik i BMA-ve përbën një potencial jo vetëm për tregjet e eksportit (ku janë 
kanalizuar shumica e BMA-ve), por edhe për tregun e brendshëm në rritje (siç tregohet në vijim). 

3.1.2. Tregu i brendshëm

Megjithëse kërkesa për BMA-të në tregun e brendshëm është e kufizuar, një gamë e gjerë e 
BMA-ve shiten zakonisht në tregjet e frutave dhe perimeve të freskëta dhe dyqanet e shitjes me 
pakicë. 

Produktet kryesore që shiten në tregun e brendshëm përfshijnë çajrat bimore dhe erëzat që 
përdoren për gatim. Aktualisht, çaji dhe salepi ambalazhohen nga kompanitë dhe shiten në 
dyqanet e shitjes me pakicë, duke përfshirë edhe supermarketet dhe lokalet/restorantet. Barna 
mjekësore dhe erëza të tjera shiten në tregjet e frutave dhe perimeve të freskëta, të ambalazhuar 
me paketim të thjeshtë - zakonisht 20-100 g. 

Certifikimi organik i BMA-ve përbën një potencial jo vetëm për tregjet e eksportit (siç përmendet 
më lart), por edhe për tregun e brendshëm në rritje. Shumica e konsumatorëve shqiptarë i 
konsiderojnë produktet organike si më të sigurta dhe më të shëndetshme se produktet e 
tjera (tradicionale). Megjithatë, shumica e konsumatorëve nuk kanë njohuri për (kërkesat për) 
certifikimin organik. Tregu për ushqimin organik në Shqipëri është ende i vogël, por preferenca e 
konsumatorëve për ushqim organik paraqet një potencial për zhvillimin e tregut.
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4. STRUKTURA E ZINXHIRIT TË VLERËS DHE 
AKTORËT KRYESORË

4.1.  STRUKTURA E ZINXHIRIT TË VLERËS 
 DHE PROFILI I AKTORËVE

Aktorët kryesorë në zinxhirin e vlerës së BMA-ve janë vjelësit dhe kultivuesit e BMA-ve; grumbulluesit/
konsoliduesit, të ndarë në dy nënkategori: grumbullues në nivel rrethi ose qarku dhe grumbullues 
individualë; përpunuesit dhe eksportuesit që mund të jenë të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. 
Zinxhiri i vlerës të BMA-ve është organizuar në disa nivele, siç tregohet në Figurën 1 në vijim. 

Figura 1: Skema e zinxhirit të vlerës së bimëve mjekësore dhe aromatike

 

Burimi: Përshtatur nga autorët, bazuar në DSA (2010) dhe intervistat në terren 

Në vijim paraqitet një profil i shkurtër i aktorëve kryesorë në zinxhirin e vlerës dhe më pas 
diskutohen flukset në zinxhirin e vlerës dhe koordinimi i këtij zinxhiri.

Vjelësit dhe kultivuesit janë persona që jetojnë në zonat rurale dhe malore të vendit. Ata mbledhim 
BMA të egra, i thajnë dhe i ruajnë në shtëpitë e tyre derisa ia shesin një grumbulluesi ose 
përpunuesi. Gjatë viteve të fundit numri i fermerëve që kultivojnë BMA është në rritje; megjithëse 

Tregtia me 

shumicë /

përpunimi  

Ferma:  

Kultivimi/ Vjelja  

Konsolidimi  

Tregjet fundore  

10 përpunues/ 

ambalazhues/shitës 

me shumicë të vegjël

Blerësit e huaj 
Supermarketet dhe tregjet e tjera 

të pakicës

10

përpunues/

eksportues të 

mëdhenj

Rreth 4000 fermerë të përfshirë 

në kultivimin e BMA-ve

Grumbulluesit individualë 

në nivel komune (150 -200)

Deri në 20 mijë familje të përfshira në 

mbledhjen e BMA -ve (të egra)

Konsoliduesit/grumbulluesit në nivel rrethi (30) - me 

mjedise për kultivim dhe tharje - (5 -10)

2 përpunues të 

mesëm/të mëdhenj që 

shesin produktet 

përfundimtare në tregun 

  

20

përpunues/

eksportues të 

vegjël
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kjo tendencë pothuajse ka ngecur për shkak të rënies së çmimit për BMA-të kryesore, duke 
përfshirë sherebelën dhe livandën. Ka më shumë se 4000 fermerë që kultivojnë BMA dhe sipas 
intervistave me ekspertët, ka rreth 100 fermerë që kanë më tepër se 5 ha (të mbjellë me BMA). 

Grumbulluesit në nivel rrethi janë aktorë të ndërmjetëm mes fermerëve dhe përpunuesve. 
Megjithëse ata nuk kanë linja të mirëfillta përpunimi, ata kryejnë disa procese të thjeshta që mund 
të konsiderohen si përpunimi parë, duke përfshirë tharjen, pastrimin, etj. Ata zakonisht përdorin 
magazina të vjetra apo të thjeshta. Sasia e bimëve të mbledhura varion nga 20-150 tonë në vit (nga 
intervistat në terren dhe vëzhgimet e autorëve të këtij studimi). Ekzistojnë rreth 30 grumbullues/
konsolidues në nivel qarku/rrethi. 

Përpunuesit e vegjël kanë një kapacitet që varion nga 150 deri në 500 tonë BMA në vit dhe xhiroja 
e tyre vjetore është zakonisht nën 1 milion Euro. Në këtë kategori përfshihen disa kompani (deri 
në 20). Përpunimi në këtë nivel është i kufizuar për sa i përket proceseve dhe sasive. Përpunuesit 
e vegjël kryejnë një përpunim të thjeshtë. Zakonisht, produkti thjesht pastrohet, grihet dhe 
paketohet në thasë. Ata kanë investuar në linja të thjeshta përpunimi dhe pastrimi. Një linjë tipike 
pastrimi mund të kryejë procese pastrimi paraprak, si heqja e kërcejve, barërave të tjera, pluhurit 
dhe gurëve dhe elementëve të tjerë, të cilët kryhen përpara grirjes dhe paketimit. Shumica e 
kompanive i shesin produktet e tyre në tregjet e huaja ose tek eksportuesit e mëdhenj. Në disa 
raste ata shesin në tregjet e brendshme të pakicës. 

Përpunuesit/eksportuesit e mesëm e të mëdhenj - rreth 8-10 eksportues të tillë. Kapacitetet 
magazinuese dhe përpunuese të përpunuesve/eksportuesve të mesëm dhe të mëdhenj shkojnë 
nga 500 tonë deri në 2400 tonë dhe xhiroja e tyre vjetore është përgjithësisht mbi 1 milion Euro.

Eksportuesit përpunojnë dhe tregtojnë një gamë të gjerë llojesh të BMA-ve; disa eksportues 
përpunojnë e eksportojnë/shesin më shumë se 100 lloje të BMA-ve. Produktet kryesorë janë 
BMA-të e thara, të grira e të ambalazhuara. Disa përpunues - jo vetëm të mëdhenj - prodhojnë 
edhe vajra esencialë si nënprodukt të produkteve kryesore që janë BMA-të e thata. Prodhimi i vajit 
esencial zakonisht (mund të) kryhet me një teknologji e thjeshtë distilimi.

Tabela 6: Lloji i produkteve të përpunuara për operatorët më me eksperiencë (më shumë se 20 vjet)

Kompania Produktet 

Filipi& Co 
Kryesisht BMA të thara

Relikaj

Gjedra Ltd. 
BMA të thara

HerbaFructa

Mucaj
BMA të thara dhe vaj esencial

Xherdo Ltd 
Burimi: Boban (2014)

Siç përmendet më lart, lloji më tipik i teknologjisë së përpunimit është ai i “pastrimit, grirjes, 
heqjes së kërcejve, grirjes dhe paketimit”. Teknologjia shpesh është e vjetruar. Megjithatë, ka raste 
kur përpunuesit kanë bërë investime të mëdha bashkëkohore; për shembull, Xherdo Shpk ka 
investuar 1,7 milion Euro gjatë viteve të fundit edhe me mbështetjen e programeve si IPARD-like.

Kapacitetet përpunuese të përpunuesve të mëdhenj shkojnë nga 1200 tonë deri në 2400 tonë 
lëndë të parë dhe xhiroja vjetore shkon nga mbi 1 milion deri në 4 milion Euro.
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Përpunuesit që synojnë tregun e pakicës. Zhvillimi i tregut të brendshëm është shumë i ngadalë: 
në treg operojnë 2 kompani me përpunim të plotë industrial, të cilat shesin produkte të etiketuara. 
Ata shesin një gamë të gjerë barnash dhe erëzash në tregun e brendshëm nëpërmjet tre kanaleve 
kryesore të shpërndarjes, duke përfshirë farmacitë, supermarketet dhe baret. Gjithashtu ka 
operatorë të tjerë të vegjël si Agropuka (shoqatë e prodhuesve/fermerëve) që shesin një gamë të 
gjerë barnash dhe erëzash të paketuara. 

4.3.  FLUKSETNË ZINXHIRIT TË VLERËS DHE   
 KOORDINIMI I ZINXHIRIT

Flukset e produktit, të informacionit dhe ato financiare

Flukset e produktit. Vjelësit dhe kultivuesit ua shesin produktet e tyre grumbulluesve në nivel 
rrethi, ose përpunuesve dhe eksportuesve. Grumbulluesit (e vegjël) individualë lidhin fermerët/
vjelësit me grumbulluesit në nivel rrethi. Këta të fundit u shesin përpunuesve: përpunuesve/
eksportuesve të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. Grumbulluesit në nivel rrethi kanë vendosur 
marrëdhënie të rregullta furnizimi me blerësit (përpunues/eksportues). Megjithatë, ata nuk 
janë lidhur me një blerës të vetëm. Ata mund të furnizojnë një blerës me një produkt dhe një 
tjetër me një produkt tjetër. Ose pasi kanë furnizuar një blerës me një sasi të caktuar të BMA, ata 
kalojnë te një blerës tjetër për një çmim më të lartë. Roli i aktorëve në zinxhirin e vlerës mund 
të përshkruhet si në vijim: (i) sektori i eksportit në Shqipëri është mjaft konkurrues: ka rreth 30 
kompani eksportuese që operojnë në këtë sektor. Aktorët ndërkombëtarë kanë luajtur një rol 
të rëndësishëm në strukturimin e sektorit; (ii) grumbulluesit në nivel rrethi dhe grumbulluesit 
individualë luajnë (dhe do të vazhdojnë të luajnë) një rol në këtë proces për shkak të kostove të 
larta që kanë përpunuesit për të ngritur një sistem kapilar grumbullimi. 

Flukset e informacionit. Disa përpunues/eksportues të rëndësishëm (Filipi Shpk, Gjedra Shpk, 
Sonnentor, dhe të tjerë) kanë vendosur marrëdhënie më të ngushta me fermerët. Ata këshillojnë 
fermerët për teknologjinë dhe standardet. Por në shumicën e rasteve, marrëdhëniet midis 
eksportuesve dhe fermerëve ende nuk janë të strukturuara.

Flukset financiare. Duke qenë se pagesat e menjëhershme (shpesh me para në dorë) janë forma 
kryesore e pagesës ndërmjet përpunuesve dhe grumbulluesve, përpunuesit kanë nevojë për 
likuiditet. Kështu që shumica prej tyre marrin hua të mëdha nga bankat ose përdorin overdraftet.

Koordinimi i zinxhirit të vlerës

Eksportuesit janë aktori kryesor/nyja kyçe e zinxhirit të vlerës duke qenë se ky zinxhir është i 
orientuar drejt eksportit. Ata vendosin për llojin e produktit, karakteristikat dhe çmimet dhe ofrojnë 
informacionet përkatëse sipas kërkesave të tregut të eksportit, dhe ndonjëherë mbështesin 
kultivimin, etj. Megjithëse eksportuesit priren të kontrollojnë disa aktivitete në zinxhirin e vlerës 
(mbështetja për kultivimin, udhëzimi për standardet e cilësisë ose edhe porositja e prodhimit), 
tregu bazohet në masë të madhe në marrëdhënie të paqëndrueshme (shkëmbime të çastit).

Disa eksportues (Gejdra, Relikaj, Sonnentor dhe të tjerë) kanë futur edhe sistemin e gjurmueshmërisë 
- një sistem i cili synon për të gjurmuar origjinën dhe destinacionin e fluksit të BMA-ve. Ky sistem 
vendos një marrëdhënie më të ngushtë mes fermerëve/furnitorëve dhe blerësve/eksportuesve.
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Kutia 1: Standardet, kontraktimi dhe bashkëpunimi - rasti i SONNETOR, një projekt i mbështetur nga SARED

Sherebela është një nga llojet më të rëndësishme të BMA-ve të eksportuara, por ajo ka pësuar një 
rënie çmimi nga 2,2 në 0,7 USD për kg për shkak të rritjes eksponenciale në kultivimin e saj në Shqipëri, 
veçanërisht në qarkun e Shkodrës. Çmimet e ulëta i atribuohen rritjes së prodhimit, e stimuluar kjo 
nga skemat mbështetëse, por i atribuohen edhe praktikave të dobëta të pasvjeljes, të cilat ndikojnë 
në standardet e sherebelës së eksportuar (seleksionimi, pastrimi, homogjeniteti, trajtimet fitosanitare 
dhe të sigurisë ushqimore, tharja etj.) dhe përpunimit bazë (jo sipas standardeve ASTA). Në rastin e 
livandës dhe trumzës, dy BMA të tjera të rëndësishme që kultivohen, çmimet e BMA-ve konvencionale 
që eksportohen nga Shqipëria janë të ulëta po të krahasohen me të njëjtat BMA organike. 

Ndryshe nga sa më lart, çmimet e sherebelës, livandës dhe trumzës organike janë deri dy herëmë të larta 
(në varësi të specieve dhe blerësit) sesa çmimet më të larta të produkteve konvencionale. Gjithashtu, 
kërkesa për këto produkte është rritur në mënyrë të qëndrueshme.

Disa prodhues kryesorë janë të interesuar që të ndryshojnë sistemin e tyre të kultivimit nga konvencional 
në organik dhe të shfrytëzojnë këto mundësi të tregut. Ndërmjet këtyre prodhuesve, që janë anëtarë të 
Grupit LUJZ (grup fermerësh që bashkëpunon në procesin e pasvjeljes dhe në shitje), disa tashmë janë 
të interesuar që t’u nënshtrohen procedurave të certifikimit, duke përfshirë të gjitha ndryshimet për sa i 
përket cilësisë dhe gjurmueshmërisë së kërkuar. 

Programi SARED (program i financuar nga DANIDA dhe GIZ) që financon një projekt specifik për ngritjen 
e kapaciteteve po mbështet krijimin e një marrëdhënieje të drejtpërdrejtë biznesi ndërmjet kultivuesve 
të Grupit LUJZ me SONNETOR (exporter/trader of MAPs), duke arritur vlera (çmime) më të larta dhe 
përmirësim të cilësisë. Duke qenë se SONNETOR eksporton direkt për përpunuesit jashtë vendit, projekti 
trajton të gjitha vështirësitë që lidhen me cilësinë e produktit, në veçanti për sa i përket mbetjeve dhe 
kontaminimit mikrobiologjik. Projekti përfshin edhe agjenci publike si QTTB Shkodër dhe shërbimin e 
ekstensionit.

Qasja “me të parë e me të bërë” për produktet “konvencionale” shpesh lidhet me marrëdhënie e 
paqëndrueshme në treg në pjesën e sipërme të zinxhirit të vlerës dhe, deri në një farë mase, edhe në 
pjesën e tij të poshtme. Por për BMA-të organike ndodh pothuajse e kundërta. Ekziston një koordinim i 
fortë si në pjesën e poshtme, ashtu edhe në atë të sipërme të zinxhirit të vlerës. Organizimi i bazuar në 
marrëdhënie kontraktuale nga SONNETOR mund të sjellë përfitime për kultivuesit e Grupit LUJZ duke 
eliminuar rrezikun e mungesës ose të mbiofertës së produktit dhe rrezikun e luhatjes së çmimeve dhe 
duke zbutur pasiguritë, ndërkohë që investimet në standarde/çertifikim (p.sh. çertifikim organik) mund 
të mundësojnë një marzh fitimi më të lartë për fermerët dhe tregtarët. Në këtë kontekst, eksportuesit 
mund të shërbejnë si pika reference për financimet e sektorit.

Burimi: Bazuar në intervista gjysmë të strukturuara dhe Imami (20185)

5  Imami, D. (2018). Smallholders and Family Farms in Albania – Raport teknik i përgatitur për FAO-n.
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5. PROCESET E TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT

Në tabelën në vijim jepet kalendari i proçeseve kryesore të prodhimit (që lidhen edhe me 
shpenzimet) për produktin e sherebelës. Përgatitja e tokës kryhet në shkurt. Mbjellja bëhet gjatë 
pranverës (sherebelë dhe BMA të tjera kryesore si livanda dhe trumza janë kultura shumëvjeçare). 
Ekziston nevoja për forcë punëtore për mirëmbajtje dhe mbledhje, e cila kryhet gjatë periudhës 
qershor-korrik. 

Tabela 7: Kalendari i proçeseve së prodhimit të sherebelës (sipas muajve të vitit)

Llojet kryesore të shpenzimeve 

Muaji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Plugimi dhe shkrifërimi i tokës        

2. Mbjellja dhe fidanët    

3. Fertilizuesi bazë dhe plotësues    

4. Mbledhja  
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 shpenzimet dhe momentit të shitjes, që do të thotë një nevojë për kapital 
qarkullues nga ana e fermerëve. Për këtë arsye, ekziston një hapësirë kohore për kredi afatshkurtra, 
të cilat mund të mbulohen nga bankat (të cilat janë të rëndësishme po të merret në konsideratë 
që gjatë intervistave raportohen pagesa të mëvonshme). 

Shqipëria prodhon disa tonë vajra esencialë - kompanitë zakonisht përdorin një distilues që 
funksionon me teknologjinë e avullit. Vajrat esencialë kryesorë të prodhuar përfshijnë vajrat 
esencialë të sherebelës, dëllinjës, rigonit, trumzës dhe trumzës së dimrit. Nga një kg sherebelë 
përftohet 0,62 kg (62%) gjethe, të cilat mund të eksportohen. Mbas marrjes së gjetheve, kërcejtë 
përdoren për përftimin e vajit esencial. Përmbajtja e vajit esencial nga kërcejtë nxirret nëpërmjet 
distilimit me avull. 

Rrezja e prodhimit të vajrave esencialë paraqitet në Tabelën 8 në vijim. 

Tabela 8: Rrezja e prodhimit të vajrave esencialë nga BMA-të e përzgjedhura

Cilësia e BMA Sasia e kërcejve të BMA 

(në kg)

Sasia e vajit të BMA 

(në g)

Sherebelë e cilësisë së lartë 100 450-500 

Sherebelë e cilësisë së ulët 100 220-250 

Livandë e mirë 100 90-110

Trumzë dimri e mirë 100 80-120
Burimi: DSA (2010)
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6. ANALIZA SWOT DHE NEVOJAT PËR INVESTIM

6.1. Strategjia bazuar në analizën SWOT

Strategjia e mëposhtme bazuar në analizën SWOT është zhvilluar me qëllim identifikimin e 
mundësive për financim në sektorin e BMA-ve.

Tabela 9: Sektori i BMA-ve: Strategjia për analizën SWOT

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

Përvoja e gjatë/ekspertiza në 
grumbullimin, kultivimin dhe tregtimin 
e BMA-ve 

Toka dhe kushtet klimatike të 
përshtatshme për zhvillimin e sektorit 
të BMA-ve

Reputacion i mirë lidhur me e cilësinë e 
lartë të BMA-ve shqiptare të egra

Disponueshmëria e krahut të punës 
për vjelje dhe kultivime të BMA-ve. 

Investimet e bëra në mjediset 
bashkëkohore të tharjes

Mjediset e pamjaftueshme për 
tharje dhe magazinim

Përpjekjet për të shfrytëzuar tregun 
e brendshëm për bimët mjekësore, 
barnat dhe erëzat; disa investime në 
prodhimin e çajit

Mungesa e investimeve në linjat e 
sterilizimit; investimet e kufizuara 
në prodhimin e çajit

Eksportuesit e mëdhenj po konsolidohen 
dhe vazhdojnë të investojnë 

Investimet e pamjaftueshme në 
distileritë e vajit esencial

Mungesa e investimeve në 
industrinë e rafinimit të vajit esencial

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

Kërkesa e vazhdueshme 
ndërkombëtare për BMA të egra dhe 
të kultivuara

Mbështetja për mjediset për tharje 
dhe magazinim

Sipërfaqet e mëdha të 
disponueshme për kultivimin e 
BMA-ve

Mbështetja për plantacionet e BMA-
ve bazuar në një qasje diversifikimi

Mbështetja e investimeve në 
industrinë e prodhimit të vajit 
esencial

Kërkesa në rritje në tregun e 
brendshëm për bimë mjekësore, 
barna dhe erëza

Mbështetja për linjat e thjeshta të 
përpunimit të barnave dhe erëzave

Marrja në konsideratë e mbështetjes 
për investime në industrinë e 
rafinimit të vajit esencial

Politika e favorshme për mbështetje 
nga qeveria dhe donatorët për këtë 
sektor

Mbështetja me investime në linjat 
e sterilizimit dhe industrinë e 
prodhimit të çajit

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

Dëmtimi i popullatës së egër të 
BMA-ve rrezikon qëndrueshmërinë 
dhe biodiversitetin e sektorit

Mbështetja për plantacionet e BMA-
ve bazuar në një qasje diversifikimi. 
Këshillohet përqendrimi në prodhimin 
organik të BMA-ve me orientim 
përdorimi ushqimor ose shëndetësor.

Vazhdimi i tendencës aktuale të 
kultivimit të një numri të kufizuar 
bimësh (kryesisht sherebelë) 
rrezikon prishjen e tregut

Mangësitë apo mungesat e studimeve 
dhe kërkimeve për tregun e BMA-
ve mund të rrezikojnë investimet e 
rëndësishme në këtë sektor
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6.2. NEVOJAT PËR FINANCIM

6.2.1. Tendencat për investime dhe nevojat për financim

Tendencat për investime

Duke nisur nga fillimi i viteve 2010 është vërejtur një rritje e konsiderueshme në kultivimin e BMA-ve, 
veçanërisht sherebelës, pjesërisht e nxitur nga subvencionet nga qeveria, duke çuar kështu në një 
rritje të ofertës së përgjithshme të BMA-ve, e cila ka kompensuar tkurrjen e ofertës së BMA-ve të egra. 
Nga ana tjetër, ka një shqetësim në rritje lidhur me të ardhmen e sektorit të BMA-ve, shqetësim i lidhur 
pjesërisht edhe me skemën e subvencioneve. Mbiprodhimi (i nxitur nga skema e subvencioneve) 
ka çuar në rënie drastike të çmimit. Për shembull, në rastin e sherebelës, Shqipëria është një aktor 
ndërkombëtar, kështu që ndryshimet e vëllimit të prodhimit në Shqipëri mund të ndikojnë në çmimet 
në tregun botëror/të SHBA-së. Me rritjen e konsiderueshme të prodhimit është vënë re një ulje e 
konsiderueshme e çmimeve në nivel ferme (2-3 herë më të ulëta brenda pak viteve për BMA-të si 
sherebela dhe livanda). Shumë parcela të kultivuara janë braktisur duke qenë se fermerët kanë humbur 
interesin për të vazhduar angazhimin me investime në BMA (për shkak të çmimeve të ulëta). Në rastin 
e BMA-ve, fleksibiliteti i përshtatjes është më i ulët (krahasuar me perimet e fushës) duke qenë se 
BMA-të kryesore janë kultura shumëvjeçare. Megjithatë nuk ka një udhëzim të qartë se cilat BMA do 
të kenë më tepër gjasa të blihen me çmime më të larta. Për shembull, për momentin ka një kërkesë 
të lartë dhe çmime të larta për trumzën (edhe për shkak të prodhimit të ulët), por ekziston rreziku që 
fermerët do të nxitojnë të rrisin kultivimin e trumzës, gjë që do të çojë në një ofertë të tepërt dhe në 
rënie të çmimeve. Në nivel përpunimi, ka pasur investime në përpunimin e BMA-ve, duke përfshirë disa 
procese përpunuese (pastrim, standardizim, prodhim të vajrave esencialë) dhe priten investime të reja. 

Nevojat e financimit për investime

Duke u mbështetur në strategjinë e bazuar në analizën SWOT dhe tendencat e investimeve, 
nevojat e financimit për investime janë përmbledhur në tabelën 10. 

Tabela 10: Nevojat e financimit për investime në BMA
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Mbështetje për mbjelljet e reja të BMA-ve

Makineri bujqësore (traktorë, makineri për nivelimin e dheut)

Mjedise për tharje

Linja të thjeshta përpunimi

Linja bashkëkohore për përpunimin e BMA-ve të thara

Magazinimi i BMA-ve

Distilues të vajit esencial

Rafineri të vajit esencial

Linjat e sterilizimit

Linjat e përpunimit të produktit përfundimtar (psh. çajit dhe erëzave)
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Trendi aktual i kultivimit të BMA-ve duhet të mbështetet dhe për rrjedhojë institucionet financiare duhet 
të konsiderojnë mbështetjen e mbjelljeve të reja si një mundësi financimi. Megjithatë, diversifikimi 
(mbështetja për lloje të reja dhe jo vetëm për sherebelën) është jetik, për të shmangur rrezikun e 
rënies drastike të çmimit. Brenda qasjes së diversifikimit këshillohet mbështetja për prodhimin organik. 
Gjithashtu, për fermerët e mëdhenj nevojiten makineri bujqësore të veçanta të specializuara.

Investimi në mjediset për tharje, duke përfshirë dhomat e tharjes, pritet që të jetë një trend në të 
ardhmen duke parë nevojën reale për tharje, veçanërisht për të prodhimin e vjeshtës. Investimi 
në mjediset për tharje mund të bëhet nga: fermerë individualë që kanë mbjellë vetë sipërfaqe të 
mëdha me BMA (ka disa fermerë që kanë secili rreth 40 ha të kultivuar me BMA dhe një numër të 
madh fermerësh që kanë 5-10 ha të kultivuar me BMA); grupe fermerësh ose grumbullues lokalë 
dhe përpunues/eksportues. Këta të fundit mund të grumbullojnë BMA të freskëta menjëherë pas 
mbledhjes dhe të kryejnë një tharje profesionale.

Investimet në linjat e thjeshta të përpunimit që përdoren për të ndarë gjethet e BMA-ve nga pjesa 
tjetër, pastrimi, presimi dhe ambalazhimi kanë gjasa që të kryhen edhe në nivel grumbulluesish 
lokalë/rajonalë.

Industria e prodhimit të vajit esencial ka potenciale të konsiderueshme për zhvillim. Këtu mund 
të parashikohen për financim dy lloje investimesh, përkatësisht distilatorët e vajit esencial dhe 
rafineritë e vajit esencial - një investim shumë më i madh që synon të rritë cilësinë e vajit esencial 
tashmë të distiluar. Mbështetja e nje rafinerie do të rezultojë në një përpunim do të ketë një 
përfitim të lartë ekonomik duke mundësuar eksportimin e produkteve të përpunuara në vend 
të produkteve të papërpunuara. Megjithëse prodhimi i vajit esencial bëhet që tani, ende nuk ka 
ndonjë rafineri për vajin esencial.

Nuk pritet të ketë investime në kapacitete prodhuese apo përmirësim teknologjie për prodhimin 
e produkteve përfundimtare (si  çaji apo erëzat). 

Megjithatë, duhet të theksohet një vëzhgim i përgjithshëm - sektori i BMA-ve aktualisht po 
përballet me një krizë, çmimet e BMA-ve kryesore të kultivuara (p.sh. sherebela, livanda) janë 
në nivele shumë të ulëta, siç përmendet edhe më lart. Mungesa e vizionit për këtë sektor dhe 
struktura aktuale e tregut kanë çuar në rënie drastike të çmimeve dhe kjo mund të përsëritet nëse 
nuk përgatitet një strategji për sektorin nëpërmjet një partneriteti privat publik. Kështu, investimet 
në këtë sektor duhet të shqyrtohen me kujdes në bashkëpunim të ngushtë me shoqatat/aktorët 
e sektorit duke përdorur një ekspertizë të nivelit të lartë.  

6.2.2. Nevojat për financime për kapital qarkullues

Tendencat e financimeve për kapital qarkullues

Transaksionet fermer-blerës bazohen kryesisht në pagesat afatshkurtra - në 81% të rasteve blerësi 
(kryesisht eksportues i BMA-ve) e paguan fermerin brenda muajit, siç edhe tregohet në Figurën 
2. Në 14% të rasteve, blerësi e paguan fermerin brenda 1-3 muajve dhe vetëm në 5% të rasteve 
blerësi e paguan fermerin brenda 3-12 muajve; nuk ka pagesa që vonohen më tepër se një vit. 
Duke qenë se shumica e transaksioneve janë pagesa afatshkurtra me para në dorë, shumica e 
blerësve përdorin kursimet e tyre, por ka edhe nga ata që përdorin overdraftet dhe/ose hua nga 
bankat.
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Figura 2: Pagesa për fermerin nga blerësi në sektorin e BMA-ve

Burimi: Autorët duke përdorur bazën e të dhënave për koordinimin e zinxhirit të vlerës (2014)

Sipas intervistave, pozita e fermerëve është dobësuar kohët e fundit (për shkak të mbiprodhimit), 
ndaj pagesat e mëvonshme janë bërë më të zakonshme. 

Edhe marrëdhëniet ndërmjet fermerëve dhe furnizuesve të inputeve karakterizohen nga pagesa 
afatshkurtra me para në dorë - furnizuesit e inputeve zakonisht presin që fermerët të paguajnë në 
kohën e transaksionit. 

Nevojat për financime për kapital qarkullues

Duke qenë se dominojnë pagesat me para në dorë, është bërë e zakonshme që blerësi i parë që 
vjen me para në dorë të marrë produktin, pavarësisht marrëveshjeve të mëparshme. Për rrjedhojë 
ka blerës (kryesisht përpunues/eksportues) që kanë nevojë për likuiditet afatshkurtër. 

6.2.3. Financimi sipas qasjes së zinxhirit të vlerës

Megjithëse tregu është i bazuar në marrëdhënie të paqëndrueshme (shkëmbime të çastit), ka 
blerës/eksportues që kanë vendosur marrëdhënie diadike shpesh të qëndrueshme me aktorë 
të tjerë të zinxhirit: disa eksportues kanë vendosur marrëdhënie me fermerë si dhe marrëdhënie 
afatgjata me grumbullues lokalë; grumbulluesit ndonjëherë marrin kapital paraprak nga 
përpunuesit për të paguar vjelësit. Siç u përmend më herët, disa prej tyre kanë futur një sistem 
gjurmueshmërie. Këto marrëdhënie të qëndrueshme apo pothuajse të qëndrueshme dypalëshe 
ndërmjet aktorëve të zinxhirit të vlerës përmbajnë potenciale për zhvillimin e financimit sipas 
qasjes së zinxhirit të vlerës - eksportuesit mund të shërbejnë si agjent i bankave për të ofruar, të 
paktën, informacione për fermerët dhe grumbulluesit në nivel rrethi për nevojat e tyre financiare. 

39%

42%

14%

5%

Më pak se një javë

Nga 1 javë në 1 muaj

Nga 1 muaj deri në 3 muaj

Nga 3 muaj në 12 muaj
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7. PËRFUNDIME

Sektori i BMA është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet në zonat malore. BMA-
të kanë qenë tradicionalisht një nga kategoritë kryesore të produkteve agroushqimore që janë 
eksportuar - aktualisht, të dytat pas perimeve. Eksporti i BMA-ve është rritur në mënyrë të 
konsiderueshme gjatë viteve të fundit - ai është dyfishuar që nga viti 2010 duke arritur në rreth 
30 milionë USD. Rritja e eksporteve është e nxitur nga një kombinim i ofertës në rritje (kryesisht 
nëpërmjet shtimit të sipërfaqes së kultivuar të BMA-ve) dhe kërkesës në rritje në tregjet botërore. 
Baza e prodhimit për këto bimë në Shqipëri tradicionalisht është dominuar nga BMA-të e egra që 
mund të gjenden në të gjithë vendin; BMA-të e egra kanë reputacion si produkte të cilësisë së 
lartë gjë që përfaqëson asetin më të vyer të këtij sektori. 

Që nga fillimi i viteve 2010 ka pasur një rritje të konsiderueshme në kultivimin e BMA-ve, 
veçanërisht sherebelës, pjesërisht e nxitur nga subvencionet nga qeveria, duke çuar kështu në 
një rritje të ofertës së përgjithshme të BMA-ve, e cila ka kompensuar tkurrjen e ofertës së BMA-ve 
të egra. Bimët kryesore që kultivohen janë sherebela, livanda, trumza, rigoni, lulemine limoni dhe 
produkte të tjera.

Eksportet përbëhen kryesisht nga BMA të papërpunuara - vetëm një pjesë e vogël e BMA-ve 
përpunohen në vajra esencialë, ndërkohë që nuk ka pasur prodhim detergjentësh, produktesh 
kozmetike ose barnave industriale me bazë BMA-të në Shqipëri. Më shumë se 95% e totalit të BAM-
ve të mbledhura eksportohen. Shqipëria është një aktor ndërkombëtar, duke qenë eksportusi i 16-
të i BMA-ve në nivel ndërkombëtar për vitin 2016. Shqipëria është një furnizuese e rëndësishme 
e BMA-ve në formën e lëndës së parë apo pjesërisht të përpunuar për shumë industri të BE-së 
dhe SHBA-së në sektorë të ndryshme (industria e ushqimit dhe pijeve, barnave, kozmetikës dhe 
parfumeve, aditivëve në ushqim etj.); pothuajse 3/4 e sherebelës së importuar nga SHBA është 
me origjinë nga Shqipëria.

Plotësimi i standardeve të produkteve të eksportuara (standardet e sigurisë, standardizimi 
i nivelit të lagështisë, përzierja e varieteteve me vlera të ndryshme etj.) ka qenë një sfidë për 
konkurrueshmërinë në eksporte. 

Duhet theksuar se ka një shqetësim në rritje lidhur me të ardhmen e sektorit të BMA-ve, 
shqetësim i lidhur pjesërisht edhe me skemën e subvencioneve. Mbiprodhimi ka çuar në rënie 
drastike të çmimit të sherebelës, e cila ka qenë edhe BMA-ja kryesore e kultivuar. Me rritjen e 
konsiderueshme të prodhimit të sherebelës është vënë re një ulje e konsiderueshme e çmimeve 
(pothuajse të përgjysmuara) në nivel ferme (2-3 herë më të ulëta brenda pak viteve për BMA-të 
si sherbela dhe livanda). Shumë parcela të kultivuara janë braktisur duke qenë se fermerët kanë 
humbur interesin për të vazhduar angazhimin me investime në BMA-të (për shkak të çmimeve 
të ulëta). Në rastin e BMA-ve, fleksibiliteti i përshtatjes është më i ulët (krahasuar me perimet e 
fushës) duke qenë se BMA-të kryesore janë kultura shumëvjeçare.

Studimi informon institucionet financiare dhe aktorët e tjerë të interesuar në mbështetje 
të sektorit lidhur me mundësitë e investimeve në sektor. Në këtë sektor nevojiten dhe priten 
investime të rëndësishme në të ardhmen për shtimin e plantacioneve me BMA sipas një logjike 
diversifikimi, për mjediset dhe pajisjet e ndryshme për tharjen, pastrimin, ambalazhimin, investime 
për prodhimin e produkteve të grira e të paketuara për tregtinë me pakicë dhe investime në 
prodhimin e vajrave esencialë ose rafinimin e tyre. Gjithsesi, të bëhesh pjesë e tregut të vajrave 
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esencialë me cilësi të lartë është një sfidë për shkak të kërkesave teknologjike dhe politikave 
të kompanive të huaja importuese. Ndaj, kërkohen ndërhyrje si në përmirësimin e teknologjisë, 
ashtu edhe në përmirësimin e aksesit në treg - duke identifikuar tregun dhe duke negociuar për 
aksesin në këtë treg.

Sektori i BMA-ve mund të përfitojë nga skemat e mbështetjes kombëtare. Politikat e granteve 
të pjesshme (të cilat ndryshojnë nga viti në vit) kanë 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 duhet të rimbursohet nga granti pas kryerjes 
së investimit) dhe 50% kredi afatgjatë për pjesën që duhet të financohet nga përfituesi.
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9. SHTOJCAT

Tabela 11: Rajonalizimi i skemave të subvencioneve nga qeveria (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 
 



Ky studim informon institucionet financiare 
dhe palë të tjera të interesuara për 
mbështetjen e sektorit të bimëve mjekësore 
dhe aromatike, mbi mundësitë kryesore për 
të financuar këtë sektor. 
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