Industria e përpunimit të qumështit në Shqipëri përbën një nga prioritetet strategjike
të zhvillimit të ekonomisë. Pavarësisht kësaj, prej vitesh ky sektor po përballet me
vështirësi shumë të mëdha në treg, duke bërë që operatorët në të gjithë zinxhirin e
prodhimit, nga fermerët e deri tek përpunuesit e qumështit të përballen me
vështiresi që lidhen me sigurimin e lëndës së parë dhe plotësimin e standardeve
kombëtare në të gjithë zinxhirin e vlerës.
Sipas një analize të bërë nga shoqata e prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit
(ADAMA), në Shqipëri ka rreth 420 stabilimente të përpunimit të qumështit. Nga këto
330 stabilimente, ose 80% e numrit total, kanë kapacitete përpunuese të vogla me
rreth 500 - 2,000 litra qumësht në ditë. Rreth 220 stabilimente përpunojnë djathë
nga qumështi i deleve dhe i dhive në mënyre të thjeshtë duke përdorur teknologji
tradicionale dhe operojnë me sezone. Kushtet e higjenës së këtyre stabilimenteve
nuk është në përputhje të plotë me kërkesat e legjislacionit Shqiptar dhe në përafërsi
me Standardet e BE-së.
Presioni në rritje nga 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. Përmirësimi i efiçencës dhe
shqetësimi për të përmbushur standardet në nivel përpunuesi, ka motivuar një
numër biznesesh të investojnë në përmirësimin e teknologjisë së përpunimit,
përmirësimin e kapacitetit të përpunimit të qumështit (ndërtimi dhe rinovimi i
baxhove, si edhe zgjerimin e kapaciteteve përpunuese ose investimi në linja të reja
të përpunimit të qumështit).

Preventiv investimi në Baxho qumështi 2000 lit/ditë

Ndërkohë që pjesë e planit të investimit në baxho është edhe rikonstruksioni i
ambjenteve dhe çertifikimi me standardin HACCP, që mesatarisht arrin një vlerë
rreth 10,000-15,000 Euro.
Politikat aktuale të granteve janë të rëndësishme për Institucionet Financiare, pasi
ato ofrojnë mundësinë për të bashkë financuar investimet (zinxhirin e ftohjes,
teknologjinë e përpunimit të qumështit etj.) për investim deri në 100% të shumës,
nga e cila të paktën 50% mund të jetë kredi afatshkurtër (pjesa që duhet të

Investimi i prezantuar mbështetet lehtësisht nga programi i
granteve-“IPARD” dhe fondi i garancisë së BERZH-it dhe Qeverisë
Shqiptare-“AASF”. Financimi i investimeve mund të përfshihet
nën programin AASF, duke i ofruar kështu mundësinë bizneseve
të përfitojnë nga kushtet lehtësuese të ofruara nga Institucionet
Financiare Partnere të programit: Banka ProCredit, Banka Intesa
Sanpaolo, Banka OTP dhe Banka Raiffeisen.

