
• Materiali mbjellës/fidana të infektuar 
• Papërshtatshmëria e kultivarit me tokën dhe klimën 
• Kushtet ekstreme të motit (breshër, ngricë e 
    zgjatur, temperatura të larta për një kohë të gjatë, etj.)
• Humbja e prodhimit për shkak të sëmundjeve 
    e dëmtuesve dhe plehrimit të papërshtatshëm
• Mungesa e njohurive dhe aftësive në lidhje me 
   teknologjinë e prodhimit (hail, prolonged frost, 
   

• Përdorni fidanë të certifikuar pa infeksion 
• Analizat e tokës dhe fidanë të certifikuar për përshtashmërinë 
    më tokën dhe klimën 
• Rrjeta breshëri dhe pajisje anti-ngricë
• Sisteme moderne të ujitjes
• Shmangni kultivarët shumë të vonshëm dhe të hershëm dhe 
    merrni në konsideratë me kujdes zonën e prodhimit
• Mbështesni inputet dhe plehrat kimike për mbrojtjen e bimëve, 
   duke përfshirë mikro-ushqyesit
• Marrëdhënie të mira me prodhuesit e verës që i këshillojnë 
    ata për teknologjinë e prodhimit

• Aftësi të pakta për teknologjinë dhe 
   analizën e kostos 
• Mungesa e fuqisë punëtore

RISKU I BURIMEVE NJEREZORE 
DHE MENAXHIMIT • Konsideroni me kujdes disponibilitetin e këshillimit 

   për teknologjinë
• Konsideroni disponibilitetin e fuqisë punëtore në 
   rast të financimit

• Risk i lartë politik për shkak të paqëndrueshmërisë/
    ndërprerjes së mbështetjes qeveritare për sektorin 
   e vreshtarisë/të verës

• Familjarizimi i rregullt për zhvillimet dhe implikimet e 
   politikave publike të mbështetjes

MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUTRISKU I PRODHIMIT

• Akses i vështirë në treg për fermat që prodhojnë 
   raki dhe verë dhe që mbështeten në zinxhirin 
   e shkurtër (shitje direkte)

•Varietetet lokale/në funksion të verës për agroturizëm 
•Mbështetja e fermerëve me marrëdhënie të mira me kantinat 
  e verës që prodhojnë verë të cilësisë së lartë

MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUTRISKU I TREGUT DHE ÇMIMIT

• Risku i prodhimit, çmimit dhe i tregjeve (vera e       
   pashitur dhe rakia që ka mbetur stok) mund të çojë 
   në risk financiar

MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUTRISKU FINANCIAR
• Merrni në konsideratë subvencionin e kryqëzuar gjatë 
    marrjes së vendimeve për investimet
• Adresoni riskun e prodhimit dhe të tregut

MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUT

RISKU POLITIK /I POLITIKAVE MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUT

MEKANIZMAT E ZBUTJES SË RISKUT

RISKU LIGJOR DHE MJEDISOR
• Shkallë e lartë e informalitetit në sektorin e verës • Pajtueshmëria me legjislacionin (legjislacionin tatimor dhe 

    të sigurisë ushqimore) si një kriter kualifikimi

MEKANIZMAT E ZBUTJES
SË RREZIKUT PËR SEKTORIN
E VRESHTAVE NË SHQIPËRI

MINISTRIA E BUJQËSISË
DHE ZHVILLIMIT RURAL
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