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Abstract 

Usually the word agriculture has long been understood as a special type of production 

which is based on the growth of plants and animals but today that agriculture is an economic 

branch is much more than a biological productivity. It is an industry for manufacturing, 

wholesale and retail trading processing of agricultural products, suitable professional ect. 

Unlike other sectors of the economy agriculture contradicts with rules of the trade since it can 

not function without state support and other external funds for food security reasons which is 

a vital necessity. Exactly the main objective of this work is to analyze how much is the state 

support   and externalsupportfor agricultural development andthat it tends to grow in the 

future. 

Several methods of gathering information are used to conduct this research.At the 

beginning with the gathering informations through the direct meetings with some 

farmer(farmer that I have met by chance and who have came to interest about the 

documentation of subsidies) to be notified with their problems.Then developing an online 

survey with farmers, entrepreneur, employee that are interconnected  with the agricultural 

sector and also by interviewing competent people  who work in the Agency for Financial 

Support of Agriculture and rural development to take closer look at what methods they use to 

support our farmers. 

Through the statistical method exploiting statistical data collected by national experts to see 

over the years how agricultural production outflow and the advancement of the agricultural 

sector inthe country and in the region. 

Results and suggestions of our research are given on the basis of analyzes made from 

the collection of empirical data as well as collected data by interviewers. 

Abstrakti 

Zakonisht me fjalën bujqësi shumë gjatë është kuptuar si një lloj i veçantë i prodhimit 

i cili bazohet ne rritjen e bimëve dhe të kafshëve por sot që bujqësia është një degë ekonomike 

është shumë më tepër se një prodhimtari biologjike. Ajo është një industri për prodhimin, 

përpunimin tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqësore, shërbimeve 

profesionale etj.Ndryshe nga sektorët tjerë të ekonomisë bujqësia bie në kundërshtim me 

rregullat e tregut pasiqë nuk mund të funksionoj pa mbështetjen e shtetit dhe fondeve tjera nga 
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jashtë për arsye të sigurimit të ushqimit që është një domosdoshmëri jetësore. Pikërisht 

objektivi kryesor i këtij punimi është të analizojmë se sa është mbështetja e shtetit dhe nga 

jashtë për zhvillimin e bujqësisë dhe se ka prirje për u rritur në të ardhmen. 

Për tu punuar ky hulumtimpërdoren disa metoda të mbledhjes së informatave. Në 

fillim me mbledhjen e informacioneve nëpermjet takimeve direkte me disa fermer ( fermer që 

rastësisht i kam takuar e që kanë ardhur të interesohen rreth dokumentacionit të 

subvencioneve) për tu njoftuar me problemet e tyre. Pastaj duke zhvilluar një anketë online 

me bujq, sipërmarrës, nëpunës që ndërlidhen me sektorin e bujqësis dhe gjithashtu  duke 

intervistuar njerëz kompetent të cilët punojnë në Agjencionin për mbështetje financiare të 

bujqësisë dhe zhvillimit rural për të parë nga afër cilat janë metodat që përdorin për ti përkrah 

bujqit tonë. Nëpërmjet metodës statistikore duke shfrytëzuar të dhënat statistikore të 

mbledhura nga ekspertët kombëtar për të parë nëpër vite si ka rrjedhur prodhimi bujqësor e 

avancimi i sektorit bujqësor në vend dhe në rajon. 

Rezultatet dhe sugjerimet e hulumtimit janë dhënë në bazë të analizave të bëra nga 

grumbullimi i të dhënave empirike nga raportet ndërkomtare, të dhëna nga Agjencionet për 

mbështetje të bujqësisë si dhe të dhënave të grumbulluara nga anketuesit/intervistuesit. 

Абстракт 

Вообичаено со зборот земјоделство долго време се подразбирало како еден вид 

на производство кој е основано во растот на растенија и на животните меѓутоа денес 

земјоделството е една економска гранка и е многу повеќе од едно биолошко 

производсво. Земјоделството е една индустрија за производство, преработка, трговија 

на големо и мало на земјоделските продукти, професионалните услуги итн. За разлика 

од другите сектори на економијата, земјоделството доаѓа во судир со правилата на 

пазарот затоа што не може да функционира без подршката на државата и фондовите од 

надвор за осигурување на храната која е животна неопходност. Токму главната цел на 

оваа дело е да ја анализираме подршката на државата и подршката од надвор конкретно 

од ЕУ за развој на земјоделството и дека има тренд за да се зголемува во иднина. 

За да се работи оваа истражување се употребуваат неколку методи за собирање 

информации. На почеток со собирање на информациите преку директните состаноци со 

земјоделци(земјоделци кои случајно ги сретнав и кои беа заинтересирани околу 

документацијата за субвенциите) за да се информирам со нивните проблеми. Понатаму 
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со спроведување на една онлине анкета со земјоделци, претприемачи, административни 

работници кои се поврзани со секторот на земјоделство, истотака и со интервјуирање 

компетенти луѓе односно тие што се вработени во Агенција за финансиска подршка во 

земјоделство и рурален развој за да видиме одблиску кои методи ги употребуваат за 

поддршка на нашите земјоделци.Преку статистичкиот метод со користење на 

статистички податоци собрани од национални експерти за да се види со текот на 

годините како течело земјоделското производство и унапредувањето на земјоделскиот 

сектор во земјата и регионот. 

Резултатите и предлозите од истражувањето се дадени врз основа на анализите 

направени од собирањето емпириски податоци од меѓународни извештаи, податоците 

од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, како и 

податоците собрани од анкетарите и од луѓето кои беа интервјуирани. 

Fjalët kyqe 

Bujqësia, Ballkani Perëndimor, Integrimi ekonomik, Bashkimi Europian, Politika e 

përbashkët bujqësore, programi IPARD. 
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KAPITULLI I 
 

1.1. Hyrje 
 

Bujqësia është një sferë e gjërë dhe shumë e rëndësishme në ekonominë e një vendi 

sidomos në vendet e Ballkanit Perëndimor pasi që pjesa e zonës bujqësore në këto vende 

përfshin rreth 40% të territorit. I rëndësishëm është edhe fakti që bujqësia është edhe 

thellësisht e rrënjosur në traditën e këtyre zonave dhe ka potencial edhe më shumë të 

zhvillohet duke dhënë prodhime me cilësi të lartë që kërkohen në tregjet e Europës, në 

Amerikë, Kanada dhe Australi. Mirëpo shumë prej prodhimeve bujqësore nuk arrijnë deri te 

këto destinacione për shkak të tregtarëve të këtij rajoni të cilët janë të paorganizuar dhe të pa 

pajisur teknikisht duke u mjaftuar me shitje direkte të prodhimeve gjatë stinës, sigurisht këtu 

vlen të theksohet se do kemi ndryshim drastik me aderimin e vendeve të BP në BE. Vendet e 

Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Sërbia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe 

Hecegovina) synimin kryesor e kanë të lehtësojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian duke 

nxitur bashkëpunim ekonomik njëherit brenda vet shteteve fqinje pastaj duke u bërë atraktiv si 

një treg më I madh I përbashkët për të tërhequr kompani edhe më të mëdha botërore. Kjo do 

të thotë nëpërmjet integrimit ekonomik vendet e Ballkanit Perëndimor të mund të integrohen 

në Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit ekonomik është tejet kompleksiv duke ditur se 

përfshin hartimin dhe zbatimin e reformave në fusha të ndryshme. Për atë se çfarë rreformash 

duhet ndërrmar për t’iu afruar integrimit në BE e për të zgjedhur problemet që hasin çdo ditë e 

më shumë fermerët e këtij rajoni do ta shqyrtojmë në vazhdim gjatë punimit. 

Në zonat rurale është shumë e rëndësishme të ndalohet migrimi i popullatës dhe është i 

patjetërsueshëm kontributi nga ana e shtetit nëpërmjet masave të politikës bujqësore në 

përmirsëimin e cilësisë së jetës në këto zona. Në këtë kontekst është e rëndësishme gjithashtu 

të përmendet edhe mbështetja e BE-së nëpërmjet programit IPARD i cili është program me 

financim më të madh që i adresohet sektorit të bujqësisë në vend dhe rajon. Mirëpo procedura 

për të arritur deri në thithjen e këtyre fondeveështë paksa e komplikuar. Edhe pse kemi 

ekspertë që promovojnë, përmirësojnë e nxisin pjesëmarrjen e bujqëve në thirrjet e IPARD 

sërisht kjo është sfidë për bujqit e rajonit të cilët janë me shkallë të ulët të arsimit. Programi 

IPARD është alternativa më e mirë në nxitjen e investimeve në vendet rurale, në zhvillimin e 

bizneseve të reja rurale kështu duke mundësuar përmirësimin e konkurrueshmëris së bujqësisë 

të vendit.  
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Në të vërtetë nëse zhvillimi ekonomik i një vendi duhet të inicohet dhe të jetë i pavarur 

patjetër duhet filluar nga sektori bujqësor. Pasiqë vendi jonë RMV, Shqipëria dhe Mali i Zi e 

synojn anëtarësimin në BE dhe kanë përfituar statusin e vendit kandidat duhet bërë përpjekje 

që politikat e tyre t’i përshtasin me rregulloret dhe direktivat evropiane. Me këtë Republika e 

Maqedonisë së Veriut po e përshtat politikën bujqësore maqedonase me politikën e 

përbashkët bujqësore të BE-së. Synimet, principet dhe masat e politikës të përbashkët 

bujqësore të BE-së dalngadalë instalohen tek politika bujqësore maqedonasepërfshirë këtu 

edhe procedurat administartive me të vetmin qëllim që procesi i integrimitt në BE për bujqit e 

vendit tonë të jetëmë pak i dhimbshëm dhe më I thjeshtë. Këtë shembull praktikojnë edhe 

vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. 

1.2. Përkufizimi i problemit 

 

Aktualisht sektori I bujqësisë në vendet e Ballkanit Perëndimor përballet me një 

numer të madh të problemeve që kanë nevoj për zgjidhje. Në këtë hulumtim kam paraqitur si 

problemi kryesor mënyrën si vendet e Ballkanit Perëndimor si vende kandidate për anëtarësim 

në BE i përshtatin politikat e tyre kombëtare me PPB. Gjatë këtij punimi do të bëjmë një 

analizë të sektorit bujqësor në tre vendet e Ballkanit Perëndimor: Maqedonisë së Veriut, 

Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

Problem paraqitet edhe prodhimi bujqësor I cili është I paqëndrueshëm që do të thotë 

se kemi shfrytëzim të pamjaftueshëm të kapaciteteve prodhuese dhe nivel të ulët të 

produktivitetit që rezulton në rritjen e importit të vendit. 

Analiza jonë do të bazohet në atë se sa do të rritet prodhimi bujqësor me zhvillimin 

dhe reformimin e politikës bujqësore konform PPB të BE-së. Nëse kemi rritje a ndikon kjo që 

prodhuesit bujqësor të përfshihen në vendimmarrje, të kenë kushte dhe çmime të mira për 

produktet e tyre që do të thotë të kenëdobi nga zhvillimi ekonomik I vendit. 

Kështu benefitet ndihen njejt edhe nga ana e prodhuesve të produkteve bujqësore që 

kanë përfitime direkte ekonomike, edhe nga ana e konsumatorëve të cilët mund të zgjedhin 

ushqim cilësor, të sigurt dhe të shëndetshëm në treg. Kjo mundëson transparencë, stabilitet si 

dhe ndikon në rritjen e konkurrencës të të gjithë pjesëmarrësve. 

Problem gjithashtu paraqesin aplikimete programeve dhenumri I madh I masave për 

mbështetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural me procedura të komplikuara që finansohen nga 
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Fondet e BE-së dhe të vendit përkatës, që I bën të mbeten të paprekshme këto fonde ose te 

shfrytëzuara jomjaftueshëm. 

1.3. Qëllimet e Hulumtimit 

 

Qëllimi i këtij punimi është të bëjmë një analizë të sektorit të bujqësisë në BE dhe 

vendeve të BP për të parë mangësit që duhet trajnuar në drejtim të përmbushjes së 

parakushteve dhe sfidave në procesin e integrimit evropian. Bujqësia ka kontribut të madh për 

rritjen ekonomike dhe për qëndrueshmërinë e mjedisit jetësor. Bujqësiasot është një 

veprimtari multifunksionale, bujqit kryejnë funksione të ndyshme duke filluar nga prodhimi i 

ushqimit deri te menaxhimi i fermës, mbrojtja e mjedisit jetësor dhe turizmi. Në 

prodhimtarinë bujqësore moderne mirë të organizuar dhe distribuimi modern i të njejtës 

fshihen potenciale të mëdha për zhvillimin e shumë bizneseve. Kështu njerëzit dalëngadalë po 

ndergjegjësohen për vlerat ushqyese, shëndetsore, ekonomike dhe ekologjike që kanë 

produktet bujqësore. 

Qëllimi I këtij punimi gjithashtu është të shqyrtojmë politikat bujqësore që 

shfrytëzojnë shtetet e Ballkanit Perëndimor në krahasim me politikën e përbashkët bujqësore 

të BE – së,. Për këtë arsye duhet të jemi të mirëinformuar në lidhje me PPB e cila çdoherë e 

më shumë promovon zhvillim të mençur, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. PPB si politik 

më e vjetër bujqësore ka pasur shumë reforma ndër vite të cilat do ti shqyrtojmë gjatë punimit.  

1.4. Pyetjet hulumtuese 

 

- Çka paraqet politika e përbashkët bujqësore e BE-së dhe si e tillë sa korespondon me kushtet 

që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor? 

- Si ndikojnë fondet e BE-së dhe të vendit për mbështetje të sektorit bujqësor në rritjen e 

konkurrueshmërisë kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare? 

- Sa ndikojnë fondet e BE-së dhe të vendit për mbeshtetje të sektorit bujqësor në rritjen e 

prodhimit bujqësor? 

- Sa ka nevojë bujqësia në këto rajone për zhvillim dhe modernizim në drejtim drejt aderimit 

në BE? 
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1.5. Arsyet e hulumtimit 

 

Arsyet pse zgjodha pikërisht këtë temë janë nga më të ndryshmet në rradhë të parë 

bujqësia është sektori që jep kontribut të rëndsishëm në rritjen ekonomike të një vendi. Duke 

marrë në konsideratë që vendet e BP punojnë intensivisht për të përmbushur standardet 

evropiane si dhe potencialin që kanë, kushtet gjeografike, tokën bujqësore mënyra më e lehtë 

është nëpërmjet integrimit ekonomik duke nxitur kështu interes për investime në bujqësi. 

Gjatë analizave të bëra bujqit e këtij rajoni nuk I shfrytëzojnë mjaftueshëm fondet nga ana e 

Qeveris dhe nga Fondet e BE-së.  

Ajo që të motivon për të punuar këtë hulumtim është se nëpërmjet integrimit 

ekonomik përmirësohet produktiviteti i ekonomisë së vendit duke bërë të mundur rritjen e të 

ardhurave. Gjithashtu motivues është fakti se atëherë kur vendet e një tregu të përbashkët 

implementojnë politika të ndryshme të punës si dhe të të tatuarit, fuqia punëtore dhe 

veprimtaritë tregtare lëvizin nga shtetet me tatime të larta në shtetet ku ato janë më të vogla, 

dhe kështu në të njejtën mënyrë lëvizin nga shtetet me subvencionetë vogla në ato shtete ku 

subvencionet janë më të mëdha. Nga kjo nënkuptohet se për të nxitur popullatën të miret me 

bujqësi është e domosdoshme edhe subvencionet të jenë në nivel për të shmangur emigrimin. 

Arsye gjithashtu është se BE ka sektor modern bujqësor, konkurrent dhe të 

qëndrueshëm që I ndihmon vendeve në zhvillim të kenë modelin për të kontribuar në 

modernizimin e teknologjisë bujqësore.  

Hipoteza kryesore e punimit është: 

H0: Politika bujqësore e BE-së paraqet zhvillim dhe stabilitet në bujqësinë e vendeve të 

Ballkanit Perëndimor 

Hipotezat ndihmëse të punimit janë: 

H1: Fondet e BE-së dhe të vendit për mbështjetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural kanë 

kontribut pozitiv në rritjen e konkurrueshmërisë kombëtare. 

H2: Zhvillimi dhe reformimi i politikës bujqësore konform PPB të BE-së ka ndikim pozitiv në 

rritjen e prodhimit bujqësor për vendet e analizuara . Këto hipoteza ndërlidhen me thelbin e 

pyetësorit që do të zhvillohet me njerëz kompetent të kësaj lëmie dhe në bazë të përgjigjeve të 

tij do të pranohen ose të mospranohen. 

 



16 
 

1.6. Struktura e punimit 

 

Punimi përmban pesë kapituj të cilët janë rënditur si në vijim: 

Hyrje – Kapitulli i parë përfshinë hyrjen e hulumtimit duke vazhduar me përkufizimin e 

problemit, pyetjet hulumtuese, qëllimi si dhe arsyet përse kam zgjedhur pikërisht këtë temë. 

Shqyrtimi i literaturës – Kapitulli i dytë përfshin literaturën e mbledhur për konceptet si 

procesi I integrimit ekonomik, politika e përbashkët bujqësore e BE-së, IPARD programa si 

ndihmë për vendet paraaderuese të BE-së, përshkrimin e bujqësisë dhe politikës së tyre 

bujqësore për tre vendete  Ballkanit Perëndimor: Republika e Maqedonisë së Veriut, 

Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

Metodologjiae përdorur– Në kapitulline tretëështë përshkruar metodologjia e përdorur për 

mbledhjen e informacioneve gjatë hulumtimit të temës, hipotezat e hulumtimit, përcaktimin e 

mostrës, formulimi I pyetësorit dhe shpërndarja e tij online. 

Gjetjet, analiza e të dhënavedhe rezultatet– Kapitulli i katërt përmbledh të gjitha të dhënat, 

analizat dhe rezultatet nga raportet nderkombëtare publike nga institucione të ndryshme po 

ashtu edhe rezultatet nga pyetësori dhe intervistat të administruara nga unë. 

Përfundimi dhe sugjerimet – Kapitulli i pestë është kapitulli I fundit ku janë të përfshira 

përfundimet dhe sugjerimet e nxjerra nga analiza e bërë gjatë hulumtimit. 
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KAPITULLI II 

Shqyrtimi i literaturës 

 

2.1. Procesi i integrimit ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE 

 

Integrimi ekonomik si koncept është më I gjërë se integrimi tregtar sepse 

përfshinmigrimin, rrjedhjen e kapitalit në vend, infrastrukturen e vendit si dhe institucionet e 

përbashkëta. Integrimi ekonomik në kuptimin e gjërë është në qendër të performancës 

ekonomike në vendet e vogla. (Seferi Kasem, 2017) 

Ekspertët e ekonomisë Christoph Ungerer, Marco Hernandez dhe Gallina A. 

Vincelette për agjencinë Brrokings.Edu kanë arritur në përfundim se vendet e vogla bëhen të 

pasura vetëm kur integrohen në ekonominë globale kështu lehtësohet qasja në një bazë më të 

madhe konsumatorësh e punëtorësh të kualifikuar si dhe për të pasur burime shtesë të 

finansimit dhe teknologjive të reja. Këtë e dëshmon teoria ekonomike dhe përvoja 

ndërkombëtare ku krijohet mjedis firmat ekzistuese të rriten te bëhen më productive ose të 

dalin nga tregu me kosto shumë të vogël. Vendet e BP edhe pse kanë bërë përparim drejt 

hapjes së ekonomive të tyre ata përsëri vazhdojnë të ndjekin koleget e tyre rajonal me 

madhësi të ngjajshme.(“Balkan Web”, 2018) 

BE vlerëson se sektor kyq për integrim ekonomik të një vendi është bujqësia. Shtetet 

anëtare të BE – së që nga viti 1962 hartuan Politikën e përbashkët bujqësore me të cilën është 

paraparë të përmisohet produktiviteti bujqësor si dhe të sigurohet një standard i mirë jetësor 

për fermerët e BE – së. 

Në Ballkanin Perëndimor raporti mesatar I eksporteve të mallrave dhe shërbimeve 

ndaj PBB është rreth 40% në vitin 2017(rreth 25% në vitin 2000 dhe 30% në vitin 2010). 

Megjithatë ende prapa niveleve të arritura nga Letonia (60%), Qipro (65%) dhe Estonia (80%) 

që do të thotë kanë arritur në mënyrë të konsiderueshme të ardhura më të larta për kokë banori 

në dy dekadat e fundit.(“Balkan Web”, 2018) 

Teoria e integrimeve ekonomike I referohet politikës diskriminuse të zvogëlimit ose 

heqjes së plotë të barierave tregtare në mes shteteve të cilat kyqen në ndonjë lloj të integrimit. 

Shkalla e integrimeve ekonomike mvaret nga lidhjet e dobëta në mes shteteve siç janë: 

1. Zonat preferenciale të tregtisë – llogaritet si formë më e ulët e integrimit d.t.th. se 

marrëveshja tregtare në mes shteteve dhe karakterizohet me aplikimin e normave më 
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të ulëta doganore në mes shteteve anëtare që kanë nënshkruar këtë marrëveshje, në 

krahasim me normat që aplikohen për shtetet tjera joanëtare. Si shembull më 

reprezentativ i kësaj marrëveshje është Komonvelti Britanik i vitit 1932 të cilën përveç 

Britanisë së Madhe përfshinte edhe teritoret ish - koloniale britanike.(Bektashi Mejdi, 

2016) 

2. Zonat e tregtisë së lirë – është formë e integrimit ekonomik në kuadër së cilës shtetet 

anëtare i heqin të gjitha barierat tregtare (doganat dhe pengesat tjera tregtare) në 

tregtimin e tyre, por duke i ruajtur dhe mbajtur normat e mëparshme doganore, 

zakonisht për importe ndaj shteteve të tjera joanëtare. Në këtë formë të integrimit bënë 

pjesë Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë (European Free Trade Association-EFTA) 

që ishte themeluar në vitin 1959 me inciativë të Britanisë së Madhe dhe në themelimin 

e saj kishin marrë pjesë 7 shtete të Evropës Perendimore (Britania e Madhe, Austria, 

Zvicra, Danimarka, Norvegjia, Portugalia dhe Suedia).(Bektashi Mejdi, 2016) 

3. Unionet doganore – në kuadër të këtij unioni përveç heqjes së tarifave doganore në 

mes shteteve nënshkruese të kësaj marrveshje, përfshihet edhe harminizimi i 

politikave të tyre tregtare në drejtim të zbatimit të normave të përbashkëta doganore 

ndaj shteteve të treta.(Bektashi Mejdi, 2016) 

4. Tregjet e përbashkëta – paraqitet si formë më e lartë e integrimit, ku përveç heqjes së 

doganave në tregtinë në mes shteteve anëtare dhe zbatimit të politikës së përbashkët 

doganore ndaj shteteve të treta, mundësohet dhe lëvizja e lirë e forcës punuese, 

mallrave, shëebimeve dhe kapitalit (si faktor prodhues), si dhe politika e përbashkët e 

marrëdhënjeve ekonomike me shtetet joanëtare.(Bektashi Mejdi, 2016) 

5. Unionet ekonomike - paraqet formën më të lartë të integrimeve ekonomike e që mund 

të paraqitet në formë të plotë ose të pjesërishme. Unioni jo i plotë ekonomik 

nënkupton marrëveshjen e shteteve, ku përveç tregut të përbashkët, pranohet dhe 

aplikohet harmonizimi i politikave fiskale, monetare, industriale, rajonale dhe fushave 

të tjera të politikave ekonomike. Për dallim nga unioni jo i plotë, unioni i plotë 

ekonomik nënkupton dhe pranimin e politikës së përbashkët monetare dhe politikës 

ekonomike unike, si dhe institucioneve mbinacionale siç janë Parlamenti dhe Qeveria 

me autorizime mbinacionale.(Bektashi Mejdi, 2016) 

Nga viti 2000 perspektiva e anëtarësimit në BE iu dha të gjitha vendeve të Ballkanit 

Perëndimor me këtë ato konsiderohen si vende potencialisht kandidatepër anëtarësim në 

Bashkimin Evropian në një të ardhme të afërt. 
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Shtetet e BP janë në faza të ndryshme të procesit të integrimit I cili në esencë përmban këto 

elemente: 

- Zbatimi i programit IPARD 

- Harmonizimi I kuadrit ligjor për zbatimin e politikave bujqësore 

- Ngritja e kapaciteteve institucionale 

- Zbatimi I reformave të politikave konform PPB-së.(Bajramović, N., 2016) 

Debati I gjatë teorik mbi zgjerimin e BE-së bazohet në atë se janë interesat apo idetë që nxisin 

një vend drejt bashkimit me të. Sipas racionalistëve zgjerimi ndjek logjikën e pasojave dhe 

përqëndrohen në interesat e BE-së dhe shtetit kandidat, kurse sipas konstruktivistëve zgjerimi 

ndjek logjikën e përshtatshmërisë dhe përqëndrohen në vlerat e përbashkëta evropiane në 

nivel mbi-kombëtar. Nga këto dy qasje sot kemi katër modele kryesore teorike për të kuptuar 

pse vendet kandidate, shtetet-anëtare dhe institucionet e BE-së mbeshtesin ose jo procesin e 

integrimit ekonomik: realizmi, ndër-qeveritarizmi liberal, institucionalizmi mbi-kombëtar dhe 

konstruktivizmi.(Jano Dorian, 2017) 

Angazhimi i BE për të ndihmuar shtetet e BP në përgaditjen e tyre për anëtarsim u ri-

konfirmua në Këshillin Evropian të Selanikut të mbajtur në qershor 2003. Në rastin e 

Ballkanit Perëndimor stimuj ekonomik janë më tepër motivim për BP sesa për vet BE-në për 

shkak të përfitimeve ekonomike nga politikat dhe buxheti I përbashkët evropian. BP duke iu 

bashkuar BE-së synon të rrisë normat e prodhimit dhe të zhvillimit përmes nxitjes së 

sipërmarrjes, investimeve dhe transferimit të teknologjisë, që do të thotë anëtarësimi siguron 

asistencë teknike dhe financiare.Përfitimet ekonomike materiale janë një nga argumentet 

kryesore që shpjegojnë pse zgjerimi i mëtejshëm i BE-së është i mundshëm.Integrimi i 

mëtejshëm ekonomik duke shtuar më shumë vende në tregun evropian, bën që të përfitojnë 

ekonomitë e BE-së në tërësi.Në terma afatgjatë, zgjerimi i BE-së vlerësohet pozitiv dhe se i ka 

sjellë përfitime gjithë bashkimin evropian. Pikëpamjet optimiste të cilat e shohin zgjerimin si 

një marrëveshje ekonomike fitim-prurëse për të dy palët, si për BE-në ashtu edhe për shtetet 

anëtare të reja, janë bazuar në rezultatet e studimeve mbi efektet ekonomike të Zgjerimit 

Lindor. Nga perspektiva e BE-së, përfitimet ekonomike të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor 

janë indirekte dhe modeste.Pavarësisht se BE-ja është partneri kryesor tregtar i pothuajse të 

gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor (Gligorov, Kaldor dhe Tsoukalis 1999, 34), përfitimet 

materiale nga rajoni janë ekonomikisht të parëndësishme për BE-në.Arsyeja kryesore e 
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logjikës ekonomike të BE-së në rajon është ‘kostoja e lartë e mos-zgjerimit’ (Prodi 2002, 

5).(Jano Dorian, 2017) 

Për BE-në do të kishte qenë më pak e kushtueshme të shpenzonte në politikën e zgjerimit sesa 

në misionet ushtarake apo ndihmat humanitare në Ballkanin Perëndimor. Kontributet nga 

Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare të saj në rajon vlerësohen në shumë rreth 8.3 miliardë 

euro për periudhën 1991-1999, ku pjesa më e madhe e këtyre fondeve, gati 50%, ka qenë në 

formë të ndihmës humanitare (Uvalic 2001, 16). Vetëm në periudhën 1991-94 shpenzimet e 

BE-së për ndihma humanitare në ish-Jugosllavi arrinin në vlerën rreth 2.4 miliardë dollarë 

(Bojicic, Kaldor dhe Vejvoda 1995, 48).Ky buxhet I siguruar nga BE-ja në formën e ndihmës 

së menaxhimit të krizave do të kishte pasur rezultate më pozitive nëse fondet do të ishin 

alokuar për ndërtimin e institucioneve dhe ngritjen e kapaciteteve në përgatite për anëtarësim 

në BE.Në përgjithësi argumenti i stimujve ekonomik është shumë i përgjithshëm dhe nuk 

mund të shpjegojë anëtarësimin, pasi ai mund të çojë në forma të tjera të bashkëpunimit 

ekonomik si në rastin e Zvicrës apo Norvegjisë, duke e mbajtur vendin jashtë anëtarësimit të 

plotë. Në rast të stimujve ekonomikë, do të ishte më racionale nga ana e BE-së vetëm zgjerimi 

i Bashkimit Doganor në të gjithë Ballkanin Perëndimor - siç është rasti me Turqinë - në 

mënyrë që BE-ja të depërtojë në më shumë tregje.(Jano Dorian, 2017) 

2.2. Politika e përbashkët bujqësore e BE-së 
 

Historia e dëshmon që bujqësia ka luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e vendeve të 

zhvilluara e sidomos theks të veçantë ka në zhvillimin e vendeve më pak të zhvilluara. Sipas 

Prof Kinderberger, Todaro, Lewis dhe Nurkse bujqësia kontribon në zhvillimin ekonomik në 

disa mënyra : 

- Siguron ushqim dhe lëndë të parë për sektorët jobujqësor të ekonomisë 

- Krijon kërkesë nga ana e popullsisë rurale për të mirat që janë prodhuar në sektore të 

tjera jobujqësore, të cilët kanë fuqi blerëse prej rritjes së shitjes. 

- Siguron një investim shtesë në formën e kursimeve dhe taksave që do të thotë investim 

në sektorë të tjerë. 

- Duke përfituar në këmbimin valutor gjatë eksportit të produkteve bujqësore 

- Duke siguruar punësim për të gjithë të paarsimuarit, prapambeturit dhe te 

pakualifikuarit.(“Economics Discussion”, 2017) 
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PPB është një nga fushat më të rëndësishme që përfshin numër të madh të rregulloreve si 

dhe buxheti bujqësor përfshin një pjesë të konsiderueshmenë buxhetin e përgjithshëm të 

Bashkimit Evropian. Respektivisht, madhësia e buxhetit të PPB-së është shumë e lartë dhe 

është vetëmmë pak se40% e buxhetit total të Bashkimit Evropian.(“Bujqësi e qëndrueshme 

për Ballkan të qëndrueshëm”, 2017) 

PPB përfshin të gjitha instrumentet juridike dhe buxhetore në bazë të së cilëve rregullohet 

sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural, kjovlen për të gjitha vendet anëtare të BE-së. Me aktin 

e aderimit të ndonjë vendi në BE politika bujqësore kombëtare do të humb vlerën dhe do të 

hyj ne fuqi PPB që do të thotë se kur vendi bëhet anëtarë i BE-së nuk do të vlejnë më ligjet e 

mëparëshme. Për këtë arsye duhet të jemi të mirëinformuar në lidhje me politikën e 

përbashkët bujqësore e cila luan rol kyq në arritjen e synimit të përgjithshëm për të promovuar 

zhvillim të mençur, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. 

Që nga viti 1962 me hartimin e politikës së përbashkët bujqësore është paraparë të 

përmisohet produktiviteti bujqësor si dhe të sigurohet një standard i mirë jetësor për fermerët 

e BE –së. Këto janë qëllimet kryesore të kësaj politike mirëpo BE duhet të trajtojë edhe sfida 

të tjera në nivel global si në vijim: 

- Siguria e ushqimit – duhet te dyfishohet prodhimi i ushqimit për të ushqyer popullatën 

9 miliardëshe në 2050. BE-ja është e njohur në gjithë botën për shumëllojshmërinë e 

produkteve të bollshme me çmim të favorshëm, të sigurtë dhe produkte me cilësi të 

mirë. Me burimet e jashtëzakonshme bujqësore që posedon BE luan rol kyq në 

garantimin e sigurisë ushqimore të mbarë botës. Evropa konsiderohet si udhëheqës 

botëror në sektorët e vajit të ullirit, produkteve të qumshtit, mishit, verërave dhe pijeve 

alkoolike.(Komisioni Evropian, 2014) 

- Ndryshimin e klimës dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore – përkrahje 

financiare për fermerët që ato ti përballojnë efektet e ndryshimit të klimës duke 

përshtatur metodat dhe sistemet bujqësore. Fermerët menaxhojnë fshatrat që të gjithë 

ne të përfitojmë dhe përdorin burimet tona natyrore me shumë kujdes, ata prodhojnë 

ushqim dhe në të njejtën kohë mbrojnë natyrën.(Komisioni Evropian, 2014) 

- Kujdesi ndaj fshatrave në gjithë BE-në dhe mbajtja gjallë e ekonomisë rurale - në të 

gjitha shtetet anëtare të BE-së njerëzit që mbajnë gjallë fshatrat dhe ruajnë mënyrën 

rurale të jetës janë bujqit. BE-ja ka rreth 14 milionë bujq dhe plus 4 milionë njerëz që 

punojnë në sektorin ushqimor. Sektori i bujqësisë dhe ai ushqimor së bashku ofrojnë 
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7% të të gjitha vendeve të punës dhe prodhojnë 6% të bruto prodhimit vendor të 

Europës. Në përgjithsi bujqësia dhe prodhimi i ushqimit janë elemente themelore të 

ekonomisë së shoqërisë sonë prandaj PPB që të parandaloj shpopullimin rural ofron 

ndihmë financiare për bujqit që ato të vazhdojnë të punojnë tokën dhe të krijojnë 

vende shtesë të punës me anë të rinovimit të fshatrave të tyre, ruajtjes së peisazhit dhe 

shumë detyra të tjera që lidhen në mënyrë direkte ose indirekte me bujqësinë dhe 

ekonominë rurale. Problem paraqet edhe statistika që shumë bujq janë në moshën mbi 

55 vjeç dhe nuk do të kalojë shumë kohë kur ata do të pensionohen nga bujqësia 

aktive, kështu që të rinjtë janë të nevojshëm në bujqësi dhe ndihma për to është e 

domosdoshme që të mbajmë gjallë zonat rurale të Evropës.(Komisioni Evropian, 

2014) 

- Konkurrenca globale 

- Kriza ekonomike dhe finansiare 

Çmimet gjithnjë e më të mëdha të inputeve siç janë karburantet dhe plehrat.(Komisioni 

Evropian, 2018) 

Për të siguruar mbrojtjen e mjedisit jetësor PPB parashikon mbështetje financiare pasiqë kjo 

është shumë e rëndësishme për BE.Bujqit të cilët nuk i respektojnë rregullat bazë të PPBnuk 

kanë të drejtë për të fituar mbështetje financiare. Një pjesë e konsiderueshme e buxhetit 

tëPPBështë për mbrojtjen e mjedisit jetësor duke inkurajuar bujqësinë ekstensive dhe 

organike, si dhe ruajtjene shumëllojshmërisë biologjike. (Komisioni Evropian, 2014) 

Në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor vendet anëtare kanë tre mundësi: 

- Mbështetja, si kthim i obligimeve bujqësore në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor 

- Kërkesa të thjeshta në lidhje me mjedisin jerësor 

- Kërkesa të veçanta në lidhje me mjedisin jetësor si kusht për pagesat direkte. (Мусис 

Николас, 2005) 

Politika e përbashkët bujqësore përmban tre pjesë: udheheqja dhe financimi, organizimi i 

tregut të përbashkët dhe politika strukturale dhe zhvillimi rural.Në pjesën e parë janë: 

udhëheqja me PPB, financimi i PPB-së, kontrollimi i harxhimeve bujqësore dhe pyetjet 

agromonetare dhe valuta euro.Në pjesën e dytë përfshihen: principet e PPB, çmimet bujqësore 

dhe kualiteti i produktit, skemat për mbështetje direkte të bujqëve dhe krahu i jashtëm i 

PPB.Në pjesën e tretë kemi: financimi i zhvillimit rural, qëllimet e politikës për zhvillim 

rural, masat për zhvillim rural dhe programet LIDER dhe SAPARD.(Мусис Николас, 2005) 
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Kontributi i bujqësisë në bruto prodhimin vendor në BE është më pak se 3% por ky sektor 

numëron afër 5% të fuqisë punëtore në gjithë Unionin dhe është burim kryesor i të ardhurave 

në shumë bashkësi rurale. Rëndësia ekonomike, sociale dhe politike e bujqësisë është shumë 

më e madhe sesa kontributi i bujqësisë në bruto prodhimit vendor në Union. (Baker 

Derek,2003) Padyshim bujqësia është sektori ekonomik ku procesi i integrimi është më së 

shumti i përparuar.Ky përparim është shumë i rëndësishëm në “ndërhyrjen nacionale” ndërsa 

konfliktet e interesave nacionale e kompleksojnë punën në krijimin e politikës së përbashkët 

në këtë sektor. Vendet anëtare para tregut të përbashkët kanë qenë ndërhyrës aktiv në 

bujqësi.Ndërhyrja nacionale duheshte të korigjohet për tu mundësuar tregu i lirë dhe 

performancë e lirë e konkurrueshmëris në sektorin bujqësor. Krijimi i politikës së përbashkët 

bujqësore është shembull për arritjen e procesit integrues shumë-nacional.(Andreosso-

O’Callaghan Bernadette,2003) 

PPB është ekstremisht problematike për udhëheqje sepse kërkon shfytëzimin e çmimeve të 

përbashkëta, instrumente të përbashkëta për menaxhimin e çmimeve, financim i përbashkët 

për masat e mbështetjes si dhe mbrojtje të jashtme të përbashkët.Të gjitha këto mekanizma të 

ngadalshëm por shumë të rëndësishëm janë pjesë përbërëse e organizimit tregtar në PPB 

gjithashtu janë edhe njëri prej krahëve zë PPB, krahu tjetër është politika strukturale.(Мусис 

Николас, 2005) 

Themeluesit e Bashkimit ekonomik evropian ishin të vetëdijshëm për nevojën që të përfshijnë 

edhe tregun e bujqësisë të vendeve anëtare në tregun e ardhshëm të përbashkët. Gjithashtu ato 

ishin të vetëdijshëm që tregu i përbashkët bujqësor nuk mundej të arrihet vetëm duke i 

tejkaluar pengesat për lëvizje të lirë si dhe duke vendosur rregulla të përbashkëta konkurruese 

sikur që është në sektoret e industrisë dhe tek shërbimet.(Komisioni Evropian,2003) Për këtë 

arsye në nenin 32 të kontratës së BE-së në paragrafin e parë shprehet se tregu i përbashkët 

përfshin bujqësinë dhe tregtimin me produktet bujqësore ndërsa në paragrafin e katërt 

nënvizon se funkcionimi dhe zmadhimi i tregut të përbashkët të produkteve bujqësore duhet të 

jetë i shoqëruar me politikën e përbashkët bujqësore.(Bianchi Daniele,2003) 

Shkaku i parë është vet natyra e bujqësisë e cila i nënshtrohet kushteve klimatike, sëmundje të 

kulturave të ndryshme, malli i gjall dhe shumë faktorëve të tjerë që tejkalojnë kontrollimin 

njerëzor dhe vështirësojnë të arrihet balanci perfekt mes prodhimit bujqësor dhe kërkesës së 

ushqimit.(Marsh John,2003) 
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Meqenëse sektori bujqësor ishte i ndryshëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian i cili 

vazhdonte të zgjerohej edhe mëtutje gjë që paraqiste problem në unifikimin e tregjeve 

bujqësore të tyre, arsyeton edhe me shumë politikën ndërmjetësuese bujqësore.Tregjet 

bujqësore e vendeve anëtare ishin të organizuara në mënyra të ndryshme në nivel nacional, 

mirëpo PPB kërkon organizim të përbashkët të tregjeve bujqësore.Economic and social 

committee, 2003) 

Çmimet janë komponenta qendrore e PPB dhe terminologjia rreth tyre është e komplikuar.Kjo 

është kështu nga rolet e ndryshme që kanë çmimet bujqësore dhe nevoja për tu adaptuar me 

kushtet specifike të tregjeve të ndryshme. Në tregun e përbashkët bujqësor çmimet kanë tre 

role kryesore : ato udhëheqin prodhimin, tërheqin mekanizma ndërmjetësues dhe sigurojnë 

mbrojtjen e jashtme të përbashkët. (The future of rural policy, 2003) Numri i shoqatave në 

kuadër të tregut të përbashkët siguron mbështetje që do të ju jepet bujqëve në formë të 

pagesës direkte. Më qëllim të sigurohet që vendet anëtare kanë kujdes për mjedisin jetësor dhe 

pyetjet e punësimit kur ju japin ndihmë direkte bujqëve për organizimin e tregut, me 

rregullore parashtrohen rregulla horizontale të cilat janë të pranueshme për tregje të 

ndryshme.(Мусис Николас, 2005) 

 

 

2.2.1. Historiku I PPB 

 

1957 – Traktati i Romës krijon Komunitetin Ekonomik Evropian mes gjashtë vendeve të 

Europës. 

1962 - hartohet politika e perbashkët bujqësore me synimin të ofrojnë ushqim me çmim të 

përballueshëm dhe të mbështesin fermerët finansiarisht. 

1984 – Politika PPB përballet me tepricë të mallrave ushqimore pasiqë fermat u bënë shumë 

produktive dhe ushqimi që prodhonin ishte shumë më i tepërt nga kërkesa. 

1992 - Politika PPB zvogëlon mbështetjen e tregut (çmimeve) dhe këtë direkt e zëvendëson 

me pagesa për fermerët.  

2003 – Politika PPB ofron ndihmë finansiare. Fermerët tani pranojnë mbështetje finansiare në 

të ardhura, me kusht që të kujdesen për të tokën dhe t i plotësojnë standardet e ambientit 

jetësor, mirëqenies së kafshëve dhe standardet e sigurisë së ushqimit. 
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2007 – popullsia e BE dyfishohet, tetëmbëdhjet vjet pas rënies së murit të Berlinit, Be bëhet 

me 27 vende anëtare dhe mbi 500 milionë qytetarë. 

2011 – kemi një reformë të re e cila kërkon të forcojë konkurencen ekonomike dhe ekologjike 

në sektorin e bujqësisë. 

2013 – reformohet duke vazhduar të nxitë konkurrenc për të promovuar bujqësinë dhe 

inovacionet e qëndrueshme dhe për të mbështetur zhvillimin dhe krijimin e vendeve të punës 

në zonat rurale.(Komisioni Evropian, 2014) 

Politikën PPB mund ta shqyrtojmë në bazë të tre dimensioneve të cilat janë: 

- mbështetja e tregut,  

- ndihma financiare  

- dhe zhvillimi rural  

Të tre dimensionet janë të ndërlidhura mes vete dhe qëndrueshmëria varet nga aftësia e tyre 

për të vepruar kolektivisht. 

Për financimin e politikës PPB paracaktohet një buxhet maksimal i cili është i fiksuar 

për 7 vjet kështu vendoset një kufi i shpenzimeve që të mund fermerët të parashikojnë atë që 

është në dispozicion. Programimi i fundit është për periudhën 2014-2020 dhe është 408 

miliardë euro, 312 miliardë euro prej të cilëve janë për pagesa të drejpërdrejta të fermerëve, 

ndërsa 95 miliardë euro për zhvillim rural.(Komisioni Evropian, 2014) 

Dimensionet e para mbështetja e tregut dhe ndihma financiare në të ardhura 

financohen vetëm nga buxheti i BE-së kurse dimensioni i zhvillimit rural përveq që finacohet 

rreth 20% të buxhetit të përgjithshëm të PPB, ai pjesërisht financohet edhe nga buxheti 

kombëtar i Shtetet Anëtare. Me rëndësi është të ceket se buxheti i dedikuar për politikën PPB 

në kontekst të shpenzimeve publike brenda BE-së është i vogël dhe përbën vetëm 1% të të 

gjitha shpenzimeve publike. Në vitin 2014 kjo ishte rreth 58 miliardë. Gjatë 30 viteve të 

fundit buxheti i PPB si pjesë e buxhetit të BE-së është zvogëluar dukshëm nga rreth 75% në 

rreth 40%. Kjo ndodhi për shkak se në Union u anëtarësuan shtete të reja që do të thotë numri 

i fermerëve është dyfishuar dhe shpenzimet për një bujk janë shumë më të vogla se sa në të 

kaluarën.(Komisioni Evropian, 2014) 

Nëpërmjet mbështetjes të të ardhurave të fermëve që realizohet me pagesa direkte 

zbuten luhatjet e çmimeve për produktet bujqësore. Këto pagesa shërbejnë edhe për 



26 
 

implementimin e standardeve më rigoroze për të siguruar ushqimin, për të mbajturtokën në 

gjendje të punueshme, për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit jetësor.(Komisioni Evropian, 

2014) 

Prodhimi bujqësor për shkak të karakterit biologjik, ndikimit te kushteve klimatike 

përmedëm pak më lartë nuk mund të kontrollohet pasiqëbujqite kanë shumë të vështirë të 

adaptohen shpejt me kërkesat e reja. Pikërishtë për këtë PPB iu ndihmon atyre nëpërmjet 

intrumentit të tërheqjes së prodhimeve të tepërta nga tregu duke magacionuar tepricat deri në 

të pikë kur stabilizohen tregjet ose atëherë kur ka munges prodhimesh bujqësore iu siguron 

sasinë e duhur produkteve qoftë nga ato të cilat kanë qenë të magacionuara më parë, qoftë nga 

importi i rritur.(Komisioni Evropian, 2014) 

BE-ja është një nga anëtarët e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe luan rol të 

rëndësishëm në sajimin e rregullave të përbashkëta inovative dhe progresive për tregtinë 

globale duke përfshirë edhe bujqësinë. Kështu BE ndihmon për të pasur sistem të lirë, të 

drejtë dhe të hapur për të gjitha vendet e botës. Përmes politikës se vet zhvillimore jashtë 

shtetit ajo ndihmon shtetet në zhvillim të shesin produktet e tyre bujqësore në BE.(Komisioni 

Evropian, 2018) 

Strukturat bujqësore nënkuptojnë gjithë prodhimtarinë dhe kushtet e punës në sferën e 

bujqësisë që dmth numri ose mosha e njerëzve që punojnë në bujqësi, numri dhe madhësia e 

fermave, pajisja teknike e fermave, niveli i kualifikimeve te bujqit, grupe prodhuese, 

marketing, si dhe përpunimin e produkteve bujqësore.(Мусис Николас, 2005) 

Mbështetja e BE është e siguruar nën kushte të definuara në pjesën e dytë të Regullores 

1257/99 për masat e zhvillimit rural si në vijim: 

- të investohet në pronat bujqësore 

- të përfshihen bujqit e rinjë 

- trajnime profesionale 

- pensionim të hershëm  

- mbështetje për zonat më pak të preferuara dhe zonat që janë lëndë e ndalesave lidhur 

me mbrojtjen e mjedisit jetësor 

- përmirësime në përpunimin edhe marketingun e produkteve bujqësore 

- mirëmbajtje të mjedisit bujqësordhe 

- pyllëzim. (Мусис Николас, 2005) 
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2.2.2. IPARD programi si instument finansues i BE-së për vendet kanditate për 

anëtarësim 

 

Bashkimi evropian për zhvillimin rural të vendeve që janë në rrugë drejt aderimit ka 

instrument financuesIPARD – instrumenti për ndihmë Para-Anëtarësuese në fushën e 

zhvillimit rural. Instrumenti i Bashkimit Evropian për Asistencë të Para-Anëtarësimit të 

njohur si IPA është ndihmë për vendet kandidate që synojnë anëtarësim në Union për ti 

përkrah gjatë procesit të përmbushjessë kritereve të pranimit, për të arritur përshtatjen dhe 

zbatimine legjislacionit evropian si dhe për të arritur aftësi për të mbajtur përgjegjësitë që 

rrjedhin nga vet anëtarësimi.IPARD është komponenti i pestë i IPA fondeve i dedikuar për 

bujqësi të qëndrueshme dhe zhvillim rural,në drejtim të përshtatjes së politikave bujqësore 

vendore me Politikat e Përbashkëta Bujqësore të BE-së dhe instrumentet për zbatimin e saj,si 

dhe në drejtim të përshtatjes të sektorit bujqësor me të gjitha rregullat dhe standardet e në 

Tregun e Përbashkët të Bashkimit Evropian.Objektivat e IPARD programit janë(“Agjencia 

për nxitjen e zhvillimit në bujqësi IPARD”, 1998): 

- përmirësimi i efikasitetit tregtar dhe implementimi i standardeve të komunitetit 

- aktivitetet përgaditore për implementimin e masave bujqësore të ambientit jetësor dhe 

strategjitë e zhvillimit rural lokal 

- zhvillimi i ekonomisë rurale(“Agjencia për nxitjen e zhvillimit në bujqësi IPARD”, 

1998). 

Ky instrument financues i është mundësuar edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor me 

synimin përshtatjen e fermerëve të cilët janë pjesëmarrës të ardhshëm të treguttë përbashkët të 

BE-së. Në këtë mënyrë fermerët bëhen më produktiv dhe më konkurrent dhe kështu forcojnë 

pozitën e tyre në tregun vendas dhe në atë rajonal. Çdo vit BE-ja importon rreth 60 miliardë 

euro në vlerë të produkteve bujqësore nga vendet në zhvillim, ndërsa importon shumë e më 

shumë nga pesë importuesit më të medhenj( SHBA, Japoni, Australi, Kanada dhe Zelandë e 

Re).Nga ana tjeter BE paraqitet si eksportuesi më i madh i ushqimit cilësor falë klimës së 

favorshme, tokës pjellore dhe aftësive teknike të fermerëve.(“Ec Përpara”, 2018) 

Përfitimet nga shfrytëzimi i fondeve IPARD janë: 

1.Përmirësimi i standardit të bujqëve – është fakt se kushtet nën të cilat dhe në të cilat sot 

bujqësia funksionon dhe ekziston janë nën nivelin e një bujqësie modern dhe larg nën 
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standardet të cilat i kërkon, gjegjësisht i aprovon Unioni Evropian. Në fakt edhe qëllimi i 

fondeve IPARD është që në Maqedoni të hyjnë tendencat evropiane dhe botërore në këto lëmi 

dhe, ajo që është shumë me rëndësi për ne, të fillojnë të zbatohen rregullat të cilat vlejnë në 

Unionin Evropian. Shfrytëzues kryesor të këtyre fondeve, por jo vetëm të pareve por edhe të 

profesionalizmit, diturisë dhe teknologjive, do të jenë bujqit, në veçanti ata në rajonet rurale. 

Dhe në fund të fundit, pritet përmirësimi po në standardet e tyre jetësore. (“Qendra 

Maqedonasepër Bashkëpunim Ndërkombëtar”, 2007) 

2.Përmirësimi i konkurrencës tregtare dhe i efikasitetit –globalizimit, jashtëzakonisht e 

rëndësishme është që të jesh konkurrentë në treg, kurse për të qenë kjo kështu, nevojitet 

kualitet i lartë dhe çmim i ulët. Me Marrëveshjen për stabilizim dhe asocim, të cilën 

Maqedonia e firmosi me UE-n, prodhimeve të Maqedonisë u është lejuar hyrje në tregjet 

evropiane. Maqedonia në UE eksporton më shumë se 50% nga eksporti i saj vjetor, por ky 

numër mundet të rritet edhe si përqindje edhe si sasi e përgjithshme nëse kemi prodhime të 

cilat do ti kënaqin standardet evropiane. Po me fondet IPARD do të mundet të përmirësohet 

kualiteti i prodhimeve saktësisht të caktuara (para së gjithash qumështi, prodhimet e 

qumështit dhe mishi dhe prodhimet nga mishi) dhe me këtë do të rritet vlera e tyre në treg por 

edhe eksporti i tyre.(“Qendra Maqedonasepër Bashkëpunim Ndërkombëtar”, 2007) 

3.Rritja e punësimit në rajonet rurale - Vlerësohet se fondet IPARD do të realizohen në 

periudhë prej 5 deri 6 vjet. Kjo periudhë është mjaft e gjatë për tu ndryshuar gjërat kah e mira. 

Në fillim sigurisht se nuk do të jetë lehtë edhe për ato që japin edhe për ato që shfrytëzojnë, 

por me kalimin e kohës do të fitohet përvoja, do të mësohen shumë leksione, do të ndahen 

shembujt e mirë nga ato të këqijtë dhe do të zgjidhen vetë projektet e suksesshme. E gjithë kjo 

do të rezulton me zhvillim të ngadalshëm por të sigurt të rajoneve rurale në Maqedoni. 

Zhvillimi do ti tërheq ata të cilët dëshirojnë të punojnë dhe ata të cilët dëshirojnë të mësojnë. 

Do të hapen mundësi të reja për punësim, sepse një nga qëllimet është që të përmirësohen por 

edhe të rriten vendet ekzistuese të punës. Të dhënat tregojnë se në vendet të cilat i kanë 

shfrytëzuar fondet SAPARD paraqitet lëvizje e popullatës nga qytetet, ku kushtet për 

ekzistencë shteren, kah rajonet rurale. Të shpresojmë se kjo tendencë do ta kaplon edhe 

Maqedoninë.(“Qendra Maqedonasepër Bashkëpunim Ndërkombëtar”, 2007) 

4.Përmirësimi i standardeve veterinere - Njëri nga qëllimet është që Maqedonia sa më shpejtë 

të bëhet anëtare e UE-s. Por të gjithë e kemi të qartë se për të ndodhë një gjë e tillë do të duhet 

një pjesë të punëve ti adaptojmë sipas kërkesave të Unionit. Me fondet IPARD një orvatje e 

tillë do të bëhet me blegtorinë si degë e bujqësisë. Për të funksionuar ky sektor sipas 

standardeve të UE-s, duhet që edhe institucionet tjera të punojnë sipas rregulloreve të Unionit, 
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e në veçanti ato të cilat janë përgjegjëse. Në Maqedoni për testimin e kualitetit të ushqimit me 

origjinë nga kafshët përgjegjës është Inspektorati veteriner.Ky inspektorat në këtë moment 

punon sipas rregulloreve të vjetruara dhe të cilatnuk janë në pajtim me ato të Unionit. Prandaj 

Evropa nga ne kërkon që në këtëfushë ti ndryshojmë punët, për të cilën gjë edhe vet ajo ofron 

ndihmë nëpërmjetIPARD-it. Njëra nga punët që duhet bërë sa më shpejtë është që në 

Maqedoni tëaprovohet ligj i ri përveterinari i cili do të jetë sipas standardeve 

evropiane.Gjithashtu ekziston nevoja edhe për modernizimin e laboratorëve veterinere 

kubëhen hulumtimet. Pajisja e këtyre laboratorëve kushton shumë dhe normalisht sevendit 

tonë do ti nevojitet ndihmë në këtë fushë.Se punët shkojnë shkak-pasojë, ja një ilustrim 

nëpërmjet shembullit të thjeshtë: nëse bagëtia kultivohet në ferma sipas rregullave të caktuara, 

mishi testohet nëlaboratori të cilat janë të pajisura për një gjë të tillë dhe e gjithë kjo bëhet 

sipasstandardeve të caktuara dhe i përmbahet kualitetit të kërkuar, mishi i këtillë nëtregun 

evropian gjithnjë do të jetë i kërkuar dhe do të ketë mundësi për eksport. (“Qendra 

Maqedonasepër Bashkëpunim Ndërkombëtar”, 2007) 

5.Mbrojtje e rritur e mjedisit jetësor - Nëpërmjet fondeve IPARD një nga qasjet me prioritet 

do të jenë edhe aksionet përgatitore për implementimin e masave bujqësore dhe masat për 

mbrojtjen e mjedisit jetësor, si edhe përpilimi i planit aksionar për këto masa. Me këto masa 

do të duhet të punohet në përmirësimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor nëpërmjet aktiviteteve 

të ndërmarra konkretisht. Shumë i rëndësishëm është fakti se këto masa do të jenë të 

domosdoshme për Maqedoninë si kandidat për anëtare e UEs. Mbrojtja e mjedisit jetësor 

është një nga pikat kryesore në agjendën e UE-s për periudhën e ardhshme. Prandaj të gjitha 

vendet që aspirojnë për hyrje në UE patjetër do të duhet që ti kushtojnë vëmendje kësaj 

problematike dhe ta afrojnë rregulloren e vet me atë të UE-s. Në Maqedoni, përveç ndryshimit 

të disa ligjeve, akoma nuk ndërmerren hapa konkrete, por të shpresojmë se me qasjen deri te 

fondet e IPARD-it do të ndryshojë edhe mënyra e të menduarit sa i përket kësaj çështje. 

Përfitimi më i madh do të jetë nëse fondet e dedikuara për këtë qëllim shfrytëzohen mirë dhe 

njëkohësisht nëse punohet në rritjen e vetëdijes te njerëzit se kontributi I secilit nga ne është i 

rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit jetësor.(“Qendra Maqedonasepër Bashkëpunim 

Ndërkombëtar”, 2007) 

2.3. Bujqësia në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
 

Bujqësia tradicionalisht është sektor shumë i rëndsishëm për vendin tonë, së bashku 

me gjuetinë, pylltarinë dhe peshkatarinë paraqesin sektorin e tretë më të madh në Republikën 
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e Maqedonisë me pjesëmarrje prej rreth 11% në vlerën e përgjithshme të shtuar nga të gjitha 

aktivitetet. Sektori bujqësor punëson rreth 19% të popullatës së përgjithshme aktive 

domethënë kontribon në uljen e shkallës së papunsisë sidomos në mjediset rurale. Vendi 

kryesisht është malor pasiqë rreth 80% e tokës është malore dhe rreth gjysmës së sipërfaqes së 

përgjithshme paraqet tokë bujqësore.(Dimitrievski, D.,2010, f.145-164) 

Madhësia e pronave bujqësore është e pavolitshme rreth 80% e amvisërive bujqësore 

përpunojnë më pak se dy hektarë, përkundër mesatares evropiane prej 50 ha. Parcelat janë të 

vogla, në formë joformale dhe të fragmentuara gjë që është një pengesë për rritjen e 

produktivitetit të tokës gjithashtu kufizohet përdorimi i mekanikës bujqësore. Infrastruktur jo 

e volitshme rrugë nëpër toka të punuara, sisteme ujore që kanë nevoj për riparim dhe ndertim 

të të rejave e vështirësojnë aktivitetin e fermerëve dhe rrisin harxhimet prodhuese. (Komisioni 

evropian, 2018)Problemi i fragmentimit të pronave shpresojmë në të ardhmen që të zhduket 

me ndihmën e Strategjis së BE për konsolidimin e parcelave të vogla. (Dauti 

Xhemail,Kostovski Ninko, 2017) 

Me pranimin e Republikës së Maqedonisë ne Organizaten Tregtare Botërore, tregu i 

prodhimeve bujqësore është liberalizuar me obligimet e marra me Marreveshjen CEFTA dhe 

Marrëveshja për tregti të lirë me BE. Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i kapaciteteve prodhuese 

dhe niveli i ulët i produktivitetit në bujqësinë maqedonase rezulton të kemi ulje në furnizimin 

me ushqim themelor( grurë, mish,qumësht, vaj, sheqer) që do të thotë zmadhim të importit. 

Partneri më i rëndesishëm tregtar i  Republikës së Maqedonisë është Bashkimi Evropian me 

50% pjesëmarrje në eksportin dhe importin e përgjithshëm të prodhimeve bujqësore. Pastaj 

vijojnë vendet e CEFTA me pjessëmarrje prej 36,5% në eksport dhe 24,7% në import 

(2013).(Dauti Xhemail,Kostovski Ninko, 2017) 

 

 

Tabela 1. Karakteristikat e sektorit bujqësor në RMV 

 2005 2014 

SB (000)ha 1199 1263 

% tokë e punueshme në SB 37.4 32.7 
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Burimi : Baza e të dhënave e Statistikave Bujqësore – RMV, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tokë e punueshme fushë                serë                   livadhe                        Plantacione 

shumëveçare   

                                                                      Tokë për përdorime të ndryshme 

 

 

Fotografia 1. Përdorimi I tokës bujqësore më hartën ortofoto të Republikës së Maqedonisë (ESHS) 

 

 

 

Tabela 2. Toka bujqësore (në 000 Ha), 2007-2013 në RMV 

Nr. Sipërfaqe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Tokë bujqësore, 

prej të cilës 

1.077 1.064 1.014 1.121 1.120 1.268 1.261 

% kulturave bimore në prodhimin e përgjithshëm 

bujqësor 

78.5 76.1 

Rendimenti mesatar I grurit (t/ha) 3.07 3.75 

Rendimenti mesatar I qumështit (t/lope mjelëse) 2.31 3.14 
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1.1 Tokë e 

përpunueshme 

526 521 513 509 511 510 509 

1.1.1 Tokë e larueshme 

dhe kopshte 

431 424 420 415 415 414 413 

1.1.2 Pemtari 13 14 14 14 14 15 15 

1.1.3 Vreshta 23 22 21 21 21 21 22 

1.1.4 Livadhe 59 61 58 59 61 60 59 

1.2 Kullosa 550 542 500 611 608 757 751 

2. Peshkore 1 1 1 1 1 1 1 

Burimi:(ESHS) 

2.3.1. Politikat bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 

Ia vlen të theksohet se politikat bujqësore në RMV karakterizohen me pershtatjet ndaj 

politikës së përbashkët bujqësore të BE-së derisa të arrihet pajtueshmëri e plotë e tyre dhe 

anëtarësimi në BE. Objektivat e PPB janë adaptuar dhe reflektuar në politikat kombëtare 

bujqësore si dhe në strategjinë për bujqësi dhe zhvillimin rural. Krijimi i politikës me ligje, 

strategji, programe dhe plane afatgjate bëjnë që të ketë rritje të mbështetjes nga Qeveria për 

bujqësinë për të arritur objektivat. Gjithashtu nga viti 2007 janë formuar institucione me 

sisteme të fuqishme organizative si Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe 

zhvillim rural, Agjencioni i ushqimit dhe Veterinarisë ndërsa institucionet si Ministria e 

Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomisë së ujrave dhe Agjencia Kombëtare e Ekstencionit kanë 

përmirësuar kapacitetet e tyre përgjatë procesit të përshtatjes.(Bajramović, N., 2016) 

Ndryshimet e para kanë filluar në vitin 2007 me miratimin e Ligjit për  Bujqësi dhe 

zhvillim rural, Strategjis Kombëtare Bujqësore dhe e Zhvillimit Rural 2007-2013 dhe 

programi IPARD.Republika e Maqedonisë së Veriut ka bërë strategji nacionale për bujqësin 

dhe zhvillim rural për periudhën 2014 -2020, ku janë të cekura qëllimet dhe masat në vijim 

për zhvillimin e bujqësis dhe zonat rurale : 

1. Përforcimin e konkurencës në prodhimeve maqedone në tregjet e integruara të 

Bashkimit Europian dhe Evropës juglindore nëpërmjet masave për rritjen e efikasitetit 

të prodhimtarisë bujqësore, përpunimit dhe shitjes. 

2. Përmisimin e të hyrave të ndërrmarjeve bujqësore 

3. Mundësim i konsumatorëve të kenë qasje deri në ushqim të sigurt dhe të shëndetshëm 
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4. Optimizim i shfrytëzueshmëris së tokave të kufizuara, resurseve malore dhe ujore në 

mënyrë që nuk do të ndikon negativisht në mjedisin jetësor. 

5. Ndërtim i komuniteteve të qëndrueshme bujqësore nëpërmjet zhvillimit të integruar të 

zonave rurale 

6. Ndërtim i institucioneve përkatëse, efikase publike dhe private për realizimin e 

politikave bujqësore dhe zhvillimit rural.(МЗШВ, 2014) 

Strategjia nacionale për zhillimin bujqësor dhe rural për periudhën 2014 – 2020 do të jetë 

e fokusuar për trajtimin aktiv të arsyeve kryesore për gjendjen momentale – parcela bujqësore 

të vogla dhe të fragmentuara, mungesa е paisjes tekniko – teknologjike që është rezultat i 

periudhës së gjatë të dezinvestimit, strukturë e prodhimtarisë jo adekuate e sortave dhe rasave 

dhe struktura e keqe e moshës dhe gjinisë së popullatës rurale.(МЗШВ, 2014) 

Realizimi e qëllimit strategjikë do të arrihet nëpërmjet realizimit zë qëllimeve specifik në 

politikat bujqësore për periudhën 2014 -2020 në fushat e mëposhtme të interventimit: 

1. Restrukturim dhe modernizim i sektorit bujqësor – ushqimor 

2. Regullim i tregjeve, organizim i zinxhirit ushwimor dhe përmisim i kualitetit të 

prodhimeve bujqësore 

3. Përmirsim i kushteve për jetesë dhe për rrjedhjen e aktiviteteve ekonomike në 

zonat rurale 

4. Qasje e vazhdueshme deri te njohurit dhe investim në kapitalin njerëzor në 

bujqësi 

5. Kompletim i funkcionalitetit në sistemin për siguri të ushqimit dhe 

6. Drejtim të qëndrueshëm me resurset natyrore dhe zvogëlimin e ndikimit të 

ndryshimeve klimatike në bujqësi.(“Agjenia për përkrahje financiare në bujqësi 

dhe zhvillim rural”, 2014) 

Detyrat më të rëndësishme në fushën e bujqësis janë : orientimi i subvencioneve 

bujqësore kah ndërmarrjet bujqësore profitabile dhe të orientuara në tregje; transparenc i 

mjeteve buxhetore nga programa nacionale për bujqësi dhe zhvillim rural; konsolidim dhe 

grumbullim i tokës bujqësore në ndërmarrje; dhe integrim horizontal i subjekteve në sektorin 

bujqësor – ushqimor dhe formimin e koperativave. (МЗШВ, 2016) 

Në pjesën e politikave të pagesave direkte : 
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- Pagesa direkte shtesë për rritjen e hapsirave bujqësore dhe të bazës së tufave të 

kafshëve, 

- Rritje e mbështetjes finanicare për : 20% të pagesave direkte bazë për blektorët  e 

regjisturar për stimulimin e zhvillimit dhe profesonalizimit në blektori si veprimtari 

primare; për prodhimin e qumshtit, dhe për mbështetjen e bujqëve në moshë deri 35 

vjeçar, deri në pesë vjet nga periudha e fillimit të veprimtarisë bujqësore. 

- Mbështetje për mbarsje të deleve dhe fitimin e prodhimit të sinhronizuar të qingjave, 

të përgaditur në peshë për eksport në EU 

- Vendosje të masave për simulimin e prodhimtarisë për ushqim të kafshëve, kulturave 

alternative, prodhimtarisë organike, material mbjellës i prodhuar dhe i plasuar nga 

kulturat kopshtare, prodhim i kategorive më të larta të materialit mbjellës. (МЗШВ, 

2016) 

Në pjesën e regullimit dhe mbështetjes së tregjeve bujqësore : 

- Formim i fondit intervenues i dedikuar për sektorin bujqësor – ushqimor për 

stabilizimin e të ardhurave të bujqve si kompenzim gjatë rënies së tyre të 

konsiderueshme 

- Të parashihet obligimi për pagesën e prodhimeve bujqësore të blera të bëhet më së 

voni 90 ditë pas blerjes së kryer; 

- Të vendoset obligim për garancion bankar për blerjen e planifikuar të prodhimeve 

bujqësore;  

- Do të mbështetet formimi dhe mbrojtja e prodhimeve me brend të njohur, shenjë të 

kualitetit ose prejardhjes gjeografike.(МЗШВ, 2014) 

Masat që implementohen në IPARD programën janë : 

1. Zmadhimi i aftësis konkurruese në sektorin bujqësor dhe malor : 

- Investime në ndërmarrjet bujqësore ( Investime të dedikuara për modernizim të 

nënsektorëve të vreshtave, pemtarive dhe sektorit të blektorisë) 

- Investime në përpunimin dhe marketingun e prodhimeve bujësore ( invesime të 

dedikuara për modenizimin e nënsektorëve – venarive, përpunimit të pemëve dhe 

perimeve, përpunimit të qumshtit, përpunimit të mishit dhe kapaciteteve të thertoreve, 

dhe përforcimin e zinxhireve tregare nëpërmjet vendosjes së qendrave blerëse – 

distributive për pemë, perime dhe qumsht.(МЗШВ, 2014) 
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2. Përmisim i kualitetit të jetës në zonat rurale dhe inkurajimin e diverzifikimit të 

veprimtarive ekonomike në mjediset rurale: 

- Diverzifikimi i veprimtarive ekonomike në mjediset rurale përfshin mbështetjen e 

investimeve kapitale në vendosjen dhe përforcimin e mikro ndërmarrjeve dhe atyre të 

mesme në mjediset rurale, veprimtarit e zanateve nga fushat e zanateve tradicional  

- Promovimi i turizmit rural mëpërmjet investimeve në krijimin e kapaciteteve me 

shërbime kualitative për akomodim rural, hotelierisë, kampim me kapacitete 

bashkangjitëse reakreative për zmadhimin e ofertës turistike.(МЗШВ, 2014) 

2.4. Bujqësia në Shqipëri 
 

Bujqësia është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë edhe për Shqipërinë, e cila është 

kryesisht vend malornë jug të Ballkanit Perëndimor. Duke kombinuar terrenin malor me 

pozicionin e vendit midis zonës klimatike kontinentale dhe mesdhetarekrijohen kushte ideale 

për të zhvilluar dhe për të mbijetuar një numëri madh i llojeve endemike të bimëve dhe të 

kafshëve.Bujqësia është aktiviteti kryesorpër 56% e popullsisë që jeton në zonat rurale, ndërsa 

53% e prodhimit total bujqësor është blegtoria.(“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të 

qëndrueshëm”, 2017) 

Problemet me të cilat ballafaqohet bujqësia në Shqipëri: 

 migrimi nga zonat rurale, 

 madhësia e kufizuar e fermave (mesatarisht 1.1 ha ndahet në 3.9 ngastra, 

krahasuar me mesataren e BE-së, 25 ngastra prej 23 ha) 

 marketingu i dobët i produkteve; 

 sisteme të pazhvilluara të ujitjes dhe të kullimit; 

 niveli i ulët teknologjik; 

 organizimi i dobët i fermerëve dhe niveli i ulët i zhvillimit të industrisë 

përpunuese. (“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm”, 2017) 

Tipike për bujqësinë në Shqipëri është ajo që përfshin lëndinat më të rëndësishme natyrore 

dhe gjysmënatyrore dhe pothuajse fare nuk përdoren plehrat kimike për të rritur 

produktivitetin e kullotave. (“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm”, 2017) 

Në Shqipëri në vitin 2014 bujqësia kontribuonte  në një të pestën e vlerës së shtuar 

bruto të vendit dhe rreth gjysma e punëtorëve ishin në bujqësi, që është përqindje e madhe 
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nëse krahasojmë me vendet tjera të rajonit. Nga viti 2005 kemi rritje të ndjeshme të vlerës së 

shtuar bruto të sektorit bujqësor ia vlen të ceket rritje prej 8.0% në vitin 2013 dhe 6.0 në vitin 

2014. (Bajramović, N., 2016) 

Tabela 3. Karakteristikat e sektorit bujqësor në Shqipëri 

Burimi: Baza e të dhënave statistikore për Bujqësi – Shqipëri, 2015 

Sipërfaqet bujqësore në Shqipëri kryesisht janë kullota dhe livadhe të cilat edhe pse 

janë të disponueshme nuk shfrytëzohen mjaftueshëm, kështusipërfaqja mesatare e fermës e 

vlerësuar në sipërfaqen e shfrytëzuar bujqësore është më e vogël. Këto sipërfaqe 

bujqësorejanëtë menaxhuara kryesisht prej shtetit dhe gjendja e tyre është përkeqësuar nga 

sipërfaqja e përgjithshme prej 2,875,000ha, rreth 1,201,000ha është tokë bujqësore.(“Bujqësi 

e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm”, 2017) 

2.4.1. Politikat bujqësore në Shqipëri 

 

Vendet e Ballkanit Perëndimor si vende potenciale për integrim në BE detyrë kryesore 

kishin planifikimin e politikave bujqësore me qëllime afatgjata për bujqësi dhe zhvillim rural 

të cilat evidentoheshin në dokumente strategjike. Theksi kryesor i këtyre politikave ishte në 

sigurimin e ushqimit, rritjen e prodhimit bujqësor si dhe përmirësimin e konkurrueshmëris. 

Edhe Shqipëria që prej vitit 2014 kur ju dha statusi si vend kandidat ka për përpjekje për të 

reformuar politikat e saja bujqësore konform politikës së përbashkët bujqësore të BE-së. Kjo 

nënkupton përpjekje për tu arritur një sektor bujqësor ekonomikisht i suksesshëm, siguri 

ushqimore e përmirësuar dhe jetesë rurale e qëndrueshme.(Bajramović, N., 2016) 

Ministria e Bujqësis, Zhvillimit rural dhe Administrimit të ujit në Shqipëri funksionon 

në bazë të tre dokumenteve të politikave: Strategjia kombëtare për zhvillim dhe integrim 

2014-2020, Programi i Qeverisë së Shqipërisë (2013-2017)si dhe Strategjia ndërsektoriale për 

bujqësi dhe zhvillim rural.Dokumenti i tretë u miratua në vitin 2014 I cili në parim kishte të 

 2005 2014 

SB (000)ha 1120 1201 

% tokë e punueshme në SB 36 34 

% kulturave bimore në prodhimin e përgjithshëm 

bujqësor 

40.7  

Rendimenti mesatar I grurit (t/ha) 3.2 4.1 

Rendimenti mesatar I qumështit (t/lope mjelëse) 2.163 2.722 
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siguroj një sektor agroushqimor efikas, të qëndrueshëm dhe inovativ që do të ballafaqohet me 

konkurrencëndhe të plotësojë kushtet e tregut të BE-së. Strategjia në fjalë përmbanë katër 

prioritete: 

- mirëmbajtjen e fermave dhe rritjen aftësisë konkurruese të bujqësisë dhe përpunimit të 

ushqimit duke I harmonizuar gjithmonë me standardet e BE-së, 

- restaurimin, përmirësimin dhe ruajtjen e ekosistemeve që janë të varura prej pyjeve 

- arritjen e një balanci mes zhvillimit  territorial dhe ekonomik në zonat rurale për të 

promovuar, 

-transferimin e dijes dhe inovacionit në bujqësi, pylltari dhe zona rurale.(Bajramović, N., 

2016) 

Me këto parashihet ndërhyrje në politikën e zhvillimit rural, skemat kombëtare të 

mbështetjes për bujqit, zhvillimin e infrastrukturës rurale si dhe zhvillimin institucional duke 

zbatuar kërkesat institucionale të BE-së.(Bajramović, N., 2016) 

Masat dhe instrumentet kryesore të politikave bujqësore gjatë periudhës 2005 – 2014 

të cilat janë zbatuar i paraqesim në vijim: 

- pagesat direkte bazuar në prodhimin janë rritur nga 2009 por me luhajtje përgjatë viteve, 

- pagesat direkte bazuar në sipërfaqe/kafshë janë rritur dukshëm nga viti 2005 ku si kontribues 

kryesor të rritjes janë kafshët e imëta. 

- mbështetjet për investimet në fermë kanë pasur një trend rritës nga 2005 duke arritur kulmin 

në 2010. Pas këtij viti vërehet rënie përshkak të reduktimit të mbështetjes për plantacione 

duke u orientuar në sistemet e ujitjes me pika dhe në sisteme tjera të ngrohjes për serra.  

- masat të përgjithshme të mbështetjes kanë trend rritës dhe kryesisht bazohen në sigurimin e 

ushqimit. (Bajramović, N., 2016) 

Masat dhe instrumentet kryesore të politikave bujqësore gjatë periudhës 2005 – 2014 të cilat 

nuk janë zbatuar i paraqesim në vijim: 

- masat për mbështetje të tregut nuk janë domethënëse 

- nuk ka pagesa të lidhura me mjedisin 

- nuk janë rregjistruar mbështetje për ekonominë dhe popullsinë rurale.(Bajramović, N., 2016) 
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Skema kombëtare për mbështetje të bujqësisë gjatë vitit 2013 përfshinte 23 masa prej 

të cilave njëzet janë përfitime nga Fondi i programit për zhvillim bujqësor dhe rural ndërsa tre 

masa tjera janë për huadhënien për sektorin e përpunimit të produkteve bujqësore, investime 

në makinerin bujqësore si dhe inkurajojnë themelim të kooperativave bujqësore.(Bajramović, 

N., 2016) 

Shqipëria në vitin 2011 ka hartuar programin IPARD (2011-2013) ku si organ përgjegjës 

për zbatimin e tij është Agjencia e pagesave. Në vitin 2015 si pjesë polotësuese e IPARD-it 

janë vendosur skema grantesh nëpërmjet të cilave njëherit mbështeten investimet nën kuadër 

të IPARD-it, bujqit e vegjël, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në ato zona malore që janë të 

pazhvilluara.(Bajramović, N., 2016) Ky në fakt është programi i IPARD II i cili u adoptua nga 

Qeveria e Shqipërisë dhe u miratua nga Komisioni Evropian në vitin 2015. Strategjia e 

ndërthurur ndërsektoriale për bujqësi dhe zhvillim rural 2014-2020 është në përshtatje të 

vazhdueshme për ti ti zgjedhur problemet që lindin në zbatimin e politikave kështu duke nxit 

zhvillimin e sektorit bujqësor.(Tina Volk, 2017) 

2.5. Bujqësia në Mal të Zi 

 

Mali i Zi vend me bujqësi të shumëllojshme e cila karakterizohet me kultivimin e nga 

kultivimi i ullinjve dhe agrumeve, kultivimin e perimeve dhe vreshtaris, si dhe me rritjen e 

vazhdueshme të bagëtisë në pjesën veriore të Malit të Zi. Nga e gjithë sipërfaqja e vendit 37% 

është tokë bujqësore që është kryesisht me kullota dhe livadhe.Mali I Zi karakterizohen me 

klimë mesdhetare, subkontinentale dhe kontinentale me distance shumë të shkurtërnën 

ndikimin e afërsisë së detit Adriatik dhe relievit.(“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të 

qëndrueshëm”, 2017) 

Bujqësia në Mal të Zi është intensive dhe paraqet një burim të rëndësishëm të të 

ardhurave për rreth 50.000 familje që jetojnë në zonat rurale. Praktikat bujqësore 

karakterizohen me nivel të ulët të mekanizimit dhepërdorimit të kimikateve, gjë që është 

pengesë për konkurrencën në treg.Megjithatë, këto karakteristika tradicionale bujqësore 

paraqesin mundësipër prodhim organik dheprodukte ekologjike. Kullotat dhe livadhet 

janënatyrore dhe gjysmënatyrore me sipërfaqe 450.000 hektarë, përfshijnë rreth 87% e tokës 

së punueshme.(“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të qëndrueshëm”, 2017) 
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Sipas rregjistrimit të bujqësisë të vitit 2010 toka bujqësore përbën 22.3% të sipërfaqes 

së përgjithshme ndërsa janë të regjistruara 48870 ferma bujqësore prej të cilave 48824 janë 

ferma familjare.(Bajramović, N., 2016) 

Tabela 4. Karakteristikat e sektorit bujqësor në Mal të Zi 

Burimi: Baza e të dhënave statistikore për bujqësi – Mali i Zi, 2015 

Në pjesë kontinentale të Malit të Zi të përhapura janë pemishtet tradicionale, pemëte ullirit 

që kultivohen në mënyrë tradicionale që do të thotë me rendimente periodike dhe pa krasitje 

të rregullta. Zonat malore të cilat janë me sisteme të luginave dhe rrip të ngushtë bregdetar 

kufizojnë në masë të madhe prodhimin bujqësor.(“Bujqësi e qëndrueshme për Ballkan të 

qëndrueshëm”, 2017) 

 

2.5.1. Politikat bujqësore në Mal të Zi 

 

Sektori i bujqësisë paraqet një ndër tre sektorët më të rëndësishëm në zhvillimin 

ekonomik të Malit të Zi i cili ka nevojë për reforma të ndjeshme në shumë fusha për të 

promovuar zhvillim të mëtejshëm sidomos në zonat rurale si dhe për të parapërgaditur vendin 

drejt anëtarësimit në BE. Mali i Zi si vend kandidat drejt aderimit në BE në vitin 2014 

plotësoi një proces shqyrtimi duke përfshirë të gjithë legjislacionin kombëtar.(Tina Volk, 

2017) 

Reformat e politikave bujqësore kanë filluar që në vitet e para të këtij shekulli duke 

liberalizuar përpunimin e produkteve bujqësore nga kontrollet e çmimeve. Në vitin 2006 ka 

miratuar Strategjinë për zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore dhe zonave ruralepas së cilës 

dalngadalëfillon aplikimi i masave të politikave të cilat janë të ngjajshme me ato të BE-së. Për 

zbatimin e kësaj strategjie është miratuar edhe programi kombëtar për prodhimin e 

 2005 2014 

SB (000)ha 222 230 

% tokë e punueshme në SB 2.5 3.1 

Prodhimet bujqësore si % e prodhimin e përgjithshëm 

bujqësor 

  

Rendimenti mesatar I grurit (t/ha) 2.4 2.9 

Rendimenti mesatar I qumështit (t/lope mjelëse) 2.403 2.908 
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produkteve bujqësore dhe zonat rurale për periudhën kohore 2009-2013.Në Mal të Zi gjatë 

periudhës kohore 2007-2013 kemi strukturimin e politikëspër zhvillim rural konform politikës 

nëBE.(Bajramović, N., 2016) 

Strukturën e masave të politikave bujqësore e përbëjn masat me ndërhyrjet në treg 

duke përfshirë këtu edhe pagesat direkte, programi I zhvillimit rural si dhe masat për 

mbështetjen e shërbimeve të përgjithshme.(Tina Volk, 2017)Pjesa më e madhe masave të 

politikave bujqësore janë për forcimin e aftësisë konkurruese të prodhuesve, 11 nga 17 masat. 

Me programet për grante bujqit do të mund të arrijnë modernizimin e prodhimtarisë 

bujqësore, standardet për mbrojtjen e ambientit jetësor, shëndetin e kafshëvedhe mirëqenies së 

tyre, rritjene cilësisë dhe sigurinë ushqimore si dhe lidhjen e bujqësisë me turizmin.Masat që 

ndërmiren për menaxhimin e burimeve natyrore kanë për qëllim ruajtjen e prodhimit organik 

si dhe përdorimin e vazhdueshëm të kullotave malore.Për të zhvilluar fshatrat në vazhdimësi 

në të njejtin grupbëjnë pjesë gjithashtuedhe masat për diversifikimin e veprimtarive 

ekonomike në zonat rurale,ndërtimin e infrastrukturës dhe restaurimin.(Bajramović, N., 2016) 

Në vitin 2015 u miratua Strategjia për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale 2015-

2020 e cila si objektiva kryesore paraqet: 

- Zhvillimin e një sektori agro-ushqimor evektiv, novator dhe të qëndrueshëm që 

siguron produkte ushqimore të shëndetshme me cilësi të lartë të cilat i rezistojnë 

konkurencës 

- Zhvillimin e aktiviteteve ekonomike për të krijuar vende të reja pune në zonat rurale, 

veçanarisht zhvillimin e turizmit 

- Promovimi i zhvillimit rural si dhe shërbimeve sociale për të ngritur cilësinë e jetës në 

vendet rurale që të ndalojnëmigrimin e popullsisë.(Tina Volk, 2017) 
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KAPITULLI III 
 

3.1. Metodologjia e përdorur 
 

Për tu punuar ky hulumtim përdoren tre burime informacionesh: 

- Informacione nga raportet ndërkombëtare, publikime të ndryshme shkencore, web 

faqe të ndryshme, raportet e Agjencionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe 

zhvillim rural që do të thotë se kemi të bëjmë me të dhëna sekondare për bujqësinë e 

tre vendeve të Ballkanit Perëndimor, gjegjësisht për RMV, Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

Këto të dhëna të mbledhura nga ekspertët ndërkombëtar e kombëtar i kam vendosur në 

hulumtimin tim nëpërmjet metodës statistikore për të parë nëpër vite si ka rrjedhur 

prodhimi bujqësor e avancimi i sektorit bujqësor në vend dhe në rajon. 

- Takime direkte me disa fermer (fermer që rastësisht i kam takuar e që kanë ardhur të 

interesohen rreth dokumentacionit të subvencioneve) për tu njoftuar me problemet e 

tyre. Pastaj duke vazhduar me një anketë online përshkak të pandemis që kaploi 

vendin. Pyetësori i përgaditur online është dërguar tek ata persona që janë të përfshirë 

në bujqësi qoftë direkt apo indirekt, qofshin ato bujq, sipërmarrës, nëpunës. Ky  

pyetësor konkretisht është zhvilluar në Shkup dhe disa vende rurale të rrethinës së 

Shkupit, gjegjësisht kam përfshirë fshatrat Koliçani i epërm, Batinc, fshatin Sfillare, 

Rashqe, Bojanë dhe fshatin Buzallkov. Nëpërmjet pyetësorit online të administruar 

nga unë të dhënat do të grumbullohen me metodat sasiore për të vazhduar pastaj të 

analizohen e përpunohen me metodat statistikore. Këto të dhëna do të përpunohen nga 

programi Excel. Pyetësori përbëhet prej 14 pyetjeve duke filluar nga pyetjet e 

përgjithshme demografike si gjinia mosha duke vazhduar më pas me pyetjet të cilat 

janë formuluar në atë mënyrë për të mbledhur të dhëna që do të vërtetojnë ose 

kundërshtojnë hipotezat e hulumtimit. 

- Duke intervistuar njerëz kompetent të cilët punojnë në Agjencionin për mbështetje 

financiare në bujqësi dhe zhvillim rural për të parë nga afër cilat janë metodat që 

përdorin për ti përkrah bujqit tonë. 
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3.2. Hipotezat 

 

Hipoteza kryesore e punimit është: 

H0: Politika bujqësore e BE-së paraqet zhvillim dhe stabilitet në bujqësinë e vendeve të 

Ballkanit Perëndimor 

Hipotezat ndihmëse të punimit janë: 

H1: Fondet e BE-së dhe të vendit për mbështjetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural kanë 

kontribut pozitiv në rritjen e konkurrueshmërisë kombëtare. 

H2: Zhvillimi dhe reformimi i politikës bujqësore konform PPB të BE-së ka ndikim pozitiv në 

rritjen e prodhimit bujqësor për vendet e analizuara. 

Hipotezat e parashtruara të hulumtimit do të vërtetohen nga të dhënat empirike, 

raporte ndërkombëtare, raportet nga agjencioni për pagesat e realizuara nga fondet IPARD 

dhe buxheti nacional, si dhe tëfundit jo më pak të rëndësishme përgjigjet(për RMV) nga 

pyetësori dhe intervistat. 

3.3. Zgjedhja e monstrës 
 

Sa i përket zgjedhjes së monstrës në bazë të së cilës nxjerrim përfundimet lidhur me 

hulumtimin është pyetësori I realizuar me 84 persona të cilët në një fare mënyre kontribojnë 

për bujqësinë e vendit. Gjithashtu intervistat e realizuara me zv.drejtorin dhe kolegët kanë 

kontribuar shumë për arritjen e informacioneve të shumta lidhur me masat që ndërmirren nga 

ana e Qeveris për të nxitur aktivitetin bujqësor. 

Anketimi është realizuar gjatë muajit gusht të këtij viti, më duhet të cek se kam hasur 

në vështirësi të mëdha si nga përzgjedhja e personave të duhur ashtu dhe nga mosqasja e 

bujqëve me telefonat e mençur për plotësimin e tij. 
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KAPITULLI IV 
 

4.1. Gjetjet dhe analiza e të dhënave 
 

Nga shumë takime me fermerët e vendit tonë mund të konkludojmë që një pjesë e 

madhe e pronave të tokës në zonat rurale ngelet e pashfrytëzuar. Këto toka janë në një farë 

mënyre sikur kapital i vdekur që njerëzit e varfër nuk munden dhe nuk dijnë ta shfrytëzojnë 

që të kenë dobi prej saj.  Këtë situat më së miri e shpjegon Hernando de Soto në veprën e tij 

“Misterija e Kapitalit” ku flet se si mund të transformohet kapitali I vdekur në kapital aktiv 

nëpermjet institucionit të pronësisë formale.(De Soto Hernando, 2000) 

Në vazhdim do ti paraqes të dhënat të cilat do të pasqyrojnë qartë periudhënqë fillon 

në kohën kur nuk kanë qenë të disponueshme fondet e BE-së si dhe nuk ka pasur reforma të 

politikave bujqësore duke vazhduar me reformat e zbatuara nga ana e qeverive të vendeve të 

Ballkanit Perëndimor, më kontretisht periudhën pas vitit 2005. Në fokus kemi hipotezat e 

parashtruara më lartë nëpërmjet të cilave i përcaktoj variablat kryesore. Si dhe krejt në fund 

rezulatet nga pyetësori online. 

H1: Fondet e BE-së dhe të vendit për mbështjetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural kanë 

kontribut pozitiv në rritjen e konkurrueshmërisë kombëtare. Për këtë hipotezë do të analizoj 

eksport - importin dhe mbështetjen për rritjen e konkurrueshmërisë për vendet që kam 

zgjedhur në këtë hulumtim konkretisht për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Malin e Zi.  

H2: Zhvillimi dhe reformimi i politikës bujqësore konform PPB të BE-së ka ndikim pozitiv në 

rritjen e prodhimit bujqësor për vendet e analizuara.Për këtë hipotezë do të analizoj masat e 

ndërmara nga ana e qeverive të vendeve dmth mbështetja buxhetore për prodhuesin e 

produkteve bujqësore. 
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4.2. Tregtia agroushqimore 

 

4.2.1. Maqedonia 

 

Tregtia agroushqimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut karakterizohet me atë që vendi 

është më shumë importues sesa eksportues neto I produkteve bujqësore për sa I përket 

periudhës kohore 2005-2014. Kjo në fakt është edhe rezultat I liberalizimit kështu duke 

zmadhuar bilancin tregtar negativ. Disa nga mallrat që eksportohen nga vendi ynë si disa 

fruta, perime, vera, duhani dhe qingji në treg tregojnë një rritje të konsiderueshme siq mund të 

shihet në grafikon është dyfishi I asaj që është në 2005. Produktet bujqësore që kanë rëndësi 

të madhe në eksportin e vendit janë: duhani, vera dhe perimet, gjithashtu grup tarifor me 

rëndësi të madhe gjatë viteve 2013 dhe 2014 ishte duhani si dhe zëvendësuesit e përpunuar të 

tij. Produktet bujqësore në vitin 2014 përfshijnë 12,9% të eksporteve të përgjithshme dhe 

11,7% të importeve të përgjithshme. Deficiti tregtar më I lartë është në vitin 2012 ashtu siq 

mund të shihet në grafikon me vlerë rreth 202 milionë euro, që vazhdon të ulet ku në vitin 

2014 është rreth 163,4 milionë euro. Në vitin 2014 vlera e eksportit të produkteve bujqësore 

është 479,6 milionë euro që tregon rritje prej 75% që nga viti 2005, ndërsa vlera e importit të 

produkteve bujqësore është 643,0 milionë euro që tregon rritje prej 89% që nga viti 

2005.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku 1.Tregtia e produkteve agroushqimore në RMV (milion euro), 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi:Baza e të dhënave statistikore për bujqësi – RMV, 2015. 
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4.2.2. Shqipëria 

 

Për Shqipërinë produktet bujqësore në vitin 2014 përfshijnë 6,4% të eksporteve të 

përgjithshme dhe 18,7% të importeve të përgjithshme. Për periudhën kohore 2005-2014 siq 

shihet në grafikon kemi rritje të dukshme të eksportit të produkteve bujqësore afër 14% në vit, 

kështu në vitin 2014 arrijnë vlerën prej 128,9 milionë euro, ndërsa importi është rritur afër 8% 

në vit. Me rëndësi të madhe është se raporti eksport-import është në përmirësim e sipër prej 

11,3% në 2005 është rritur në 17,9% në vitin 2014.(Bajramović, N., 2016) 

Produktet bujqësore që kanë rëndësi të madhe në eksportin e Shqipërisë janë: farërat dhe 

frutat vajore si dhe mishi i përpunuar. Këto produkte eksportohen në vende që janë anëtarë të 

BE-së si në Itali, Greqi dhe në Gjermani. Ashtu siq mund të shohim në grafikon edhe pse 

kemi rritje të eksportit gjatë kësaj periudhe përsëri vazhdon të rritet deficiti tregtar nëse 

krahasojmë me 2005.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku 2. Tregtia e produkteve agroushqimore në Shqipëri (milion euro), 2005-2014 

 

Burimi:Baza e të dhënave statistikore për bujqësi – Shqipëri, 2015. 

          Për sa i përket mbështetjes për rritjen e konkurrueshmëris në Shqipëri ashtu siq mund të 

shoqim në grafikonin e mëposhtëm vitet e fundit kemi luhatje dhe rënie për shkak se 

mbëshetja është riorientuar nga plantacionet (ullinj dhe fruta të tjera) në sistemet të ujitjes me 

pika si dhe sisteme të ngrohjes me serra, teknikë kjo e sofistikuar për bujqësi moderne. 

(Bajramović, N., 2016) 
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Grafiku 3. Mbështetja për rritjen e konkurrueshmërisë në Shqipëri 2005 - 2014 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Shqipëri. 

4.2.3. Mali i Zi 

 

Mali i Zi që prej kur është anëtarë i Organizatës Botërore të Tregtisë në vitin 2012 ka një 

liberalizim të madh të eksport-importit. Siq mund të shihet nga grafikoni i mëposhtëm edhe 

pse vitet e fundit deficiti tregtar ka rënë prapseprap eksportet nuk mund të mbulojnë importet 

kështu Mali i Zi karakterizohet si një importues neto i produkteve bujqësore dhe me bilanc 

tregtar negativ. Për Malin e Zi produktet bujqësore në vitin 2014 përfshijnë 29,4% të 

eksporteve të përgjithshme dhe 27,11% të importeve të përgjithshme.Produktet bujqësore që 

kanë rëndësi të madhe në eksportin e Malit të Zi janë: vera produktet e mishit dhe birra. 

Avancimi i industrive të këtyre prodhimeve ka bërë që dukshëm të rritet eksporti I 

tyre.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku 4. Tregtia e produkteve agroushqimore në Mal të Zi (milion euro), 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi:Baza e të dhënave statistikore për bujqësi – Mali i Zi, 2015. 
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Për sa i përket mbështetjes për rritjen e konkurrueshmëris në Mal të Zi ashtu siq mund 

të shoqim në grafikonin 5 ka prirje rritëse kjo është mbështetje për investime nëpërmjet 

projektit Zhvillimi Institucional dhe Forcimi i Bujqësisë të Malit të Zi. 

Grafiku 5. Mbështetja për rritjen e konkurrueshmërisë në Mal të Zi 2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Mali I Zi. 
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4.3. Mbështetja buxhetore për bujqësinë 

4.3.1. Maqedonia 

 

Siq mund të shihet në grafikonin nr.6, në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlera e 

mbështetjes së bujqësisë nga buxheti kombëtar është rritur shumë (128,77 milion euro) nëse 

krahasojmë me vitin 2008(52,7milion euro). Pagesat direkte kanë qenë instrument kryesor i 

mbështetjes gjatë gjithë kësaj periudhe për politikën bujqësore të RMV. Vlera e mbështetjes 

për dy masat tjera: masat për strukturën dhe zhvillimin rural si dhe masat e përgjithshme 

lidhur me bujqësinë është e luhatshme dhe zë një pjesë të vogël në buxhetin që i dedikohet 

bujqësisë, edhe pse vazhdimisht punohet që këto masa të zbatohen në pajtim me rregulloren e 

Politikës së Përbashkët Bujqësore të BE-së. Masat direkte mbështetëse të tregut dhe të 

prodhuesve të cilat shpërndaheshin nëpërmjet pagesave për prodhim, gjatë viteve të fundit 

shpërndahen në pagesa për kapacitet prodhues.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku 6.Mbështetja buxhetore për bujqësinë në RMV (milioneuro) 2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – RMV. 

 

Masat për strukturën dhe zhvillimin rural kanë katër instrumente mbështetëse: 

konkurrueshmëria, mbrojta e mjedisit bujqësor, ekonomia dhe zhvillimi rural. Nga këto 

instrumente tek bujqit më me interes ka qenë rritja e konkurences duke investuar në ferma apo 

duke ristrukturuar sektorin agroushqimor. Në grafikon e shohim se në vitin 2013 dhe 2014 

kemi një rritje të konsiderueshme të mbështetjes në infrastruktur, shërbime dhe ripërtëritje të 

zonave rurale. 



49 
 

Masat e përgjithshme lidhur me bujqësinë kanë një buxhet të qëndueshëm për periudhën 

kohore të cilët e kemi marrë për studim dhe nuk ka ndonjë rritje dmth buxheti për këto masa 

qëndron në mënyrë konstante. Pjesa më e madhe e buxhetit për këto masa është për 

veterinarinë si dhe për të kontrolluar cilësinë e ushqimit. (Bajramović, N., 2016) 

4.3.2. Shqipëria 

 

Në Shqipëri mbështetja buxhetore për bujqësinë gjatë periudhës kohore 2005-2014 siq mund 

të vërehet prej grafikonit edhe pse me prirje rritëse ka qenë shumë e luhatshme. Në vitin 2014 

mbështetja buxhetore arrin vlerën prej 22,9 milionë euro ose 19,2 euro për hektar të tkës 

bujqësore të shfrytëyushme. Karakteristike për Shqipërinë është se masat e përgjithshme 

lidhur me bujqësinë si dhe masat për strukturën dhe zhvillimin rural ishin shumë më të larta se 

sa masat direkte mbështetëse të tregut dhe të prodhuesve (kjo mbështetje në Shqipëri i jepet 

më shumë sektorit të blegtorisë). (Bajramović, N., 2016) 

Grafiku 7. Mbështetja buxhetore për bujqësinë në Shqipëri (milion euro) 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Shqipëri. 

 

Në grafikonin e mëposhtëm kemi pagesat direkte ku pjesa më e madhe e tyre janë bërë bazuar 

në sipërfaqe/numër krerësh të cilat janë të lidhura në produkte të caktuara bujqësore.Kjo 

mënyrë nuk praktikohet shumë nga shtetet anëtare të BE-së. Pagesat tjera që praktikohen në 

Shqipëri janë edhe pagesat që bazohen në sasinë e prodhuar për shembull në sektorët e 

bujqësisë që janë për qumësht, fruta dhe perime të cilat janë dorëzuar në përpunim si dhe vaj 

ulliri organik. (Bajramović, N., 2016) 
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Grafiku 8. Përbërja e pagesave direkte për prodhuesit në Shqipëri (milion euro), 2005-2014 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Shqipëri. 

 

4.3.3. Mali i Zi 

 

Në Mal të Zi mbështetja buxhetore për bujqësinë gjatë periudhës kohore 2011-2014 

siq mund të vërehet prej grafikonit një rritje e lehtë por e shpërndarë në mënyrë të barabartë 

drejt tre shtyllave të masave:masat e përgjithshme lidhur me bujqësinë, masat për strukturën 

dhe zhvillimin rural si dhe masat direkte mbështetëse të tregut dhe të prodhuesve. Përqindja 

më e madhe gajtë kësaj periudhe është përmasat direkte mbështetëse të tregut dhe të 

prodhuesve.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku9. Mbështetja buxhetore për bujqësinë në Mal të Zi (milion euro) 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Mali I Zi. 
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Në grafikonin e mëposhtëm kemi pagesat direkte ku pjesa më e madhe e tyre janë bërë 

bazuar në sipërfaqe/numër krerëshqë nuk është në pajtueshmëri me modelin e PPB.Pagesat që 

bazohen në sasinë e prodhuarkryesisht janë për sektorin e prodhimit të 

qumështit.(Bajramović, N., 2016) 

Grafiku10. Përbërja e pagesave direkte për prodhuesit në Mal të Zi (milion EUR), 2011- 2014 

 

Burimi: Baza e të dhënave, MPB – Mali I Zi. 
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4.4. Rezultatet nga pyetësori 

 

Në pyetjet e para janë marrë pergjigje për të dhëna demografike si gjinia, mosha e anketuesve, 

dhe siq e shohim deri diku edhe meshkujt edhe femrat mirren me bujqesi në mënyrë të 

barabartë.  

Grafiku 11. Gjinia e anketuesve 

 

Burimi: Autori 

Ia vlen të ceket fakti qëAgjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural 

përmes programeve të ndryshme për zhvillim rural, subvencioneve dhe granteve inkurajon 

dhe përkrah edhe meshkujt edhe femrat rurale në zhvillimin e bujqësisë, sigurimin financiar 

dhe ngritjen e standardit jetësor në vendet rurale. Me këtëedhe gratë e vendeve rurale të mund 

te fillojnë bizneset e tyre në bujqësi, apo të kyçen në bizneset familjare. Kështu shenohet edhe 

dita ndërkombëtare e Grave rurale per herë të parë me 15 tetor 2008, pasi përmes një rezolute 

Kombet e Bashkuara në vitin 2007 njohën “rolin jetik dhe kontributin e gruas rurale, për 

mirëmbajtjen e agrikulturës dhe zhvillimit rural, për përmirësimin e sigurimit të ushqimit dhe 

luftimit të varfërisë rurale”. Masa e ndërmarrë nga ana e Agjencionit “Gruaja rurale” iu 

mundëson ndihmë financiare deri në 3 mijë euro të gjitha graverurale që prodhojnë ndonjë 

produkt bujqësor. Me anë të kësaj mase rritet më shumë motivimi I grave rurale të përfshihen 

në aktivitete biznesi bujqësor dhe mos të shikojnë mundësi jashtë fushës së bujqësis ose të 

migrojnë. 
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Grafiku 12. Mosha e anketuesve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Autori 

 

Në këtë pyetje siq e shohim janë pergjigjur 46.43% qe jane me pak se 30 vjec, 45.24% prej 31 

deri 50vjec si dhe 8.33% mbi 50 vjec. Duhet pasur parasysh me moshën mbi 50 vjec kam 

hasur në probleme sepse nuk kanë mundur ti pergjigjen pyetësorit për shkak të mosqasjes në 

telefona të mençur prandaj mund të them se rreth 100 të anketuarve që kam mundur tjua ofroj 

pyetsorin siq shihet edhe nga rezultati shumica kanë qenë prej 31 deri 50 vjec. 
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Grafiku 13. Ikuadrimi direkt/indirekt në sektorin bujqësor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Autori 

 

Në mënyrë direkte janë përgjigjur 36.9% që do të thotë se janë të kyqur direkt në sektorin 

bujqësor, si bujq si sipermarrës që miren me prodhimin e produkteve bujqesore, i kultivojnë 

ato si dhe vazhdojnë me përpunimin e tyre edhe më tutje, ndërsa në mënyrë indirekte 63.1% 

që do të thotë indirekt ndikojnë në fushën e bujqësisë si adiministratorë shtetërore në 

institucione shtetërore për përkrahje të bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
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Grafiku 14.Përgjigjet e anketuesve rreth kohëzgjatjes së aktivitetit bujqësor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Autori 

Sa i përket kësaj pyetje mund të themi se shumica 57.14% janë përgjigjur se meren më pak se 

5 vite me bujqësi dmth ende është prezent migrimi I popullsisë prej zonave rurale në zonat 

urbane, që do të thotë edhe ato që miren me bujqësi merren pak vite dhe shpërngulen nëpër 

qytete.Me mbi 10 vite janë përgjigjur 26.19% e anketuesve dhe 16.67% e anketuesve janë 

përgjigjur se merren me bujqësi prej 6 deri në 10 vite. 
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Grafiku 15.Informatat publike për fondet IPARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Autori 

Përgjigjet rreth kësaj pyetje siq mund të shohim në grafikun 5 rreth 52.38% të anketuesve janë 

përgjigjur se informatat publike nuk janë të mjaftueshme. Nëse krahasojmë gjendjen e 

tanishme me vitet e para qëështë implemetuar programi për fondet IPARD ka ndryshim 

pozitiv mirëpo nuk është e mjaftueshme prapseprap sidomos pjesa perëndimoreduhet 

informata shtesë, promocione shtesë rreth këtyre fondeve për qasje më të lehtë deri tek ato. 
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Grafiku 16.Aplikimet në thirrjet e shpallura nga ana e Agjencionit për mbështetje 

financiare në bujqësi dhe zhvillim rural 

 

Burimi: Autori 

Në këtë pyetje siq mund të shohim 77,38% janë përgjigjur që nuk kanë aplikuar asnjëher. 

Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet rajoni që unë kam zgjedhur është Shkupi dhe disa 

fshatra, numer I paktë I atyre që kanë aplikuar 11,9% dhe që presin përgjigje ndërsa 10,71% 

me dokumente të pakompletuara. Këtu ia vlen të ceket që gjatë intervistës zv.drejtori 

përmendi se komunat shqiptare kanë përfituar me të gjitha projektet të cilat kanë konkuruar, 

duke filluar prej Likove e deri në Strugë. Afër 50 fshatra shqiptarë janë në përfundim të 

punimeve dhe një shumicë e madhe kanë përfunduar projektet që I kanë miratuar duke bërë 

inspektim të punimeve dhe duke vëzhguar nga afër punimet të cilat janë realizuar në mënyrë 

qëtë gjitha punimet po funksionojnë si duhet dhe sipas planit të parashikuar për përfundimin e 

investimit. Një ndër projektet me vlerë që ia vlen të përmendet, projekt ky i cili financohet 

nga ana e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural është ndërmarrja 

publike "Kullosat", e menaxhuar nga drejtori Lulzim Fejzullahu, ku kanë pajisur rreth 50 

ferma me panela fotovoltaik, ferma të cilat gjenden nëpër male dhe nuk kanë qenë të pajisur 

me rrymë elektrike, duke iu ndarë panela fotovoltaik këtyre mjediseve dhe ju ofruar kushtet 

për tu pajisur me rrymë elektrike. Gjithashtuu ndërmarrja pubike "Kullosat" ka ndarë edhe 

150 korita për ujë bagëtive nëpër ferma dhe njënumër të madh të gypave për ujë. 
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Grafiku 17.Përgjigjet rreth procedurës së komplikuar administrative 

 

Burimi: Autori 

Në pyetjen rreth procedurës së komplikuar administrative janë përgjigjur 61,9% dhe mund të 

konkludojmë se është penges kryesore për arritjen e ketyre fondeve duke pasur parasysh 

problemet me të cilët hasin bujqit tonë, arsimimi iulët i tyre, dokumentacioni për pronësinë e 

tokës. Pa rregulluar dokumentacionin për pronësinë e tokës është e pamundur të rregjistrohesh 

në sistemet për subvencionime ose për përfitimin e fondeve në bujqësi. 

Gjatë intervistave të bëra kemi ardhur në konkludim se Agjencioni për mbështetje financiare 

në bujqësi dhe zhvillim rural çdo vit lehtëson punën e bujqëve në pjesën e aplikimit. Derisa 

më parë ka qenë e nevojshme të dorëzohen shumë dokumente tash për momentin në shumicën 

e masave mund të dorëzohen nëpërmjet mailit përveç aplikacionit i cili suhet te dërgohet në 

agjencion. Agjencioni punon në drejtim që kjo fazë e papirologjisë të shëndrohet në formë 

elektronike. 
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Grafiku 18.Kontribuimi i mjeteve financiare te fondeve IPARD dhe të vendit në rritjen e 

prodhimit bujqësor, përpunimit, magazinimit si dhe tregtimit të tij. 

 

 

Burimi: Autori 

28,57% janë përgjigjur që mjetet e kofinancuara pas mbarimit të projektit kanë pasur ndikim 

në prodhimin bujqësor, 48.81% e anketuesve nuk kanë pasur përgjigje, 22,62% janë 

përgjigjur që nuk kanë ndikim pasi pagesat kanë qenë të vonuara. Në periudhën afatshkurte 

nuk kanë ndikim pasi bujqit investojnë aq sa kanë planifikuar në projektet e tyre, ndërsa në 

periudhën afatgjate efekti I mbështetjes rreflektohet në rritjen e prodhimit, përpunimit, 

lehtësimit të punëve që kryhen gjatë aktivitetit bujqësor. 
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Grafiku 19.Përgjigjet rreth asaj se a janë të mjaftueshme këto mjete për mbeshtetje të bujqësis 

dhe zhvillimit rural. 

 

 

Burimi:Autori 

 

Sipas përgjigjeve të marra nga anketuesit mendoj janë të arsyeshme51,19% janë përgjigjur me 

po, mirëpo nëse rritet interesimi, numri I aplikuesve atëher sigurisht është e nevojshme edhe 

rritja e mjeteve finansiare. 
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Grafiku 20. Interesimi i bujqëve nëse këto mjete do kofinansoheshin paraprakisht e jo pasi te 

mbrarojn investimin 

 

Burimi: Autori 

 

Shumë njerëz kanë idenë për biznes, plane biznesesh mirëpo për shkak kapitalit investues 

stagnojnë dhe nuk mund të realizojnë investimet e tyre. Për këtë arsye edhe nga përgjigjet e 

anketuesve shihet qartë se 85,71% janë përgjigjur se interesimi do të ishte më I madh nëse 

këto mjete do të ju ishin të disponueshme bujqëve/sipërmarrësve para se të fillonin projektin e 

tyre. 
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Grafiku 21.Efekti i trajnimeve specifike në fushën e bujqësis në rritjen e prodhimit bujqësor 

 

Burimi: Autori 

 

Sigurisht edhe prej përgjigjeve të anketuesve 90.48% mund të thuhet se trajnimet profesionale 

janë të dobishme për rritje sit ë sasisë ashtu edhe të cilësisë së prodhimtarisë. Kështu 

pjesëmarrësit e këtyre trajnimeve qofshin ato bujq apo sipërmarrës kanë mundësinë të njohin 

praktikat më të mira bujqësore. Këto trajnime janë një potencial I mire për rritjen e mirëqenies 

së familjeve dhe bujqëve në zonat rurale dhe më gjërë, gjithashtu edhe rritjen e eksportit të 

produkteve bujqësore në shtetet e BE-së. Në vazhdim do të paraqes disanga trajnimet e bëra 

nga disa shoqata të vendit. 

Trajnimi: ’’Mësimi gjatë gjithë jetës për zhvillim rural’’ I zbatuar nga Shoqata për avancimin 

dhe zhvillimin e arsimit për të rritur “Rrjeti për Mësimin Gjatë Gjithë Jetës” në Tetovë  dhe 

Shoqata për Zhvillim Rural Grupi Lokal i Aksionit GLA Skardus në Jegunovcë. Aktivitetet e 

këtij trajnimi mund të përfshihen sinë vazhdim : identifikimi e shoqatave që punojnë në 

fushën e zhvillimit rural në Rajonin e Pollogut. Në kuadër të këtij projekti ishin zhvilluar 

trajnime për përfaqësim dhe lobim, shoqërim dhe partneritete, mundësi për përdorimin e 

IPARD/LEADER programet dhe trajnimet për mësimin e gjatë gjithë jetës në kontekst të 

zhvillimit rural. Në konferencën përfundimtare ishin prezantuar mundësitë për rrjetëzim të 

organizatave qytetare të Rajonit të Pollogut.(“E – buletini no.17”, 2019) 
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Qëllimet e trajnimit: 

- Përforcimi i kapaciteteve të palëve të interesuar për përmirësimin e gjendjes në mjediset 

rurale, me anë të përfshirjes së tyre në procesin e krijimit të politikave që përgjigjen nevojave 

të tyre.  

- Rritje të njohurive dhe shkathtësive për përdorimin e masave dhe programeve për zhvillim 

rural.(“E – buletini no.17”, 2019) 

Trajnimi: Me anë të veprimit dhe përfaqësimit të përbashkët deri në biznes të suksesshëm për 

fermerët në Likovë dhe Staro Nagoriçane, zbatuar nga Shoqata shumë etnike dhe joqeveritare 

femërore - “Linda” në Kumanovë dhe Fondacioni për Zhvillim të Ndërmarrjeve ë Vogla dhe 

të Mesme në Kumanovë. Aktivitetet e këtij trajnimi mund të përfshihen si në vazhdim: 

Qëllimi i projektit ishte arritur me anë të realizimit të trajnimeve për menaxhim organizativ 

dhe punë të shoqatave, përgatitja e projekteve të BE-së, trajnim për përfaqësim dhe rrjetëzim, 

organizimi i seancave informative, trajnime për inovacione në bujqësi dhe biznes, zgjedhja e 

ideve afariste dhe hartimi i planeve afariste. (“E – buletini no.17”, 2019) 

 

 

Grafiku 22. Impakti direkt i fondeve IPARD tek të rrinjët për ta bërë bujqësin 

atraktive  për zhvillim të biznesit 
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Burimi: Autori 

Kjo pyetje vazhdon të vërtetoj hipotezat e punimit se me fondet IPARD dhe të vendit arrihet 

të njihen dhe të plotësohen nevojat e popullates që jetojnë në zonat rurale dhe krijohen kushte 

të përshtatshme jetese si dhe zhvillimin e potencialit të vendeve. 71.43% prej anketuesve janë 

përgjigjur pozitivisht që Fondet IPARD dhe të vendit për mbështetje të bujqësisë dhe 

zhvillimit ruralkanë impakt direkt tek të rrinjët për tu marrë me bujqësi.Pikërisht në lidhje me 

këtë pyetje masa e ndërmarrë nga ana e Agjencionit “Bujk I ri”ka për qëllim të gjithë të 

papunët deri 39 vjeç, të cilët duan të meren me bujqësi dhe të cilët plotësojnë kushtetqë kanë 

potencial për aktivitete bujqësore në prodhim apo përpunim munden të kenë biznes të vetin. 

Mbështetja e kësaj mase është deri 20 mijë euro. 

 

Grafiku 23. Përgjigjet rreth asaj se si kusht për zhvillimin e bujqësis dhe arritjen e 

vërtet të efektit financiar është mbështetja e vazhdueshme nga ana e Qeveris dhe e BE-

së nëpërmjet fondeve 

 

Burimi: Autori 

 

Mungesa e shkathtësive profesionale dhe njohja e dobët e teknologjisë bujqësore janë 

barrierat kryesore në zhvillimin e bujqësisë. Zhvillimi I bujqësisë pengohet nga faktorë të 

ndryshëm të cilët në fund rezultojnë në kosto të lartë të prodhimit dhe të ardhurave të ulta gjë 
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që pengon bujqit/sipërmarresit të realizojnë fitim të mjaftueshëm që vërteton atë se kusht për 

zhvillimin e bujqësisë është mbështetja e vazhdueshme nga ana e Qeveris dhe e BE-së 

nëpërmjet fondeve. Kjo vërtetohet edhe nga përgjigjet e marra nga anketuesit ku 80,95% janë 

përgjigjur me po sigurisht që pa mbështetjen e Qeveris nuk mund të ketë zhvillim në bujqësi.  

 

Grafiku 24.Efekti i mbështetjes së duhur të bujqëve/sipërmarrësve nga ana e Qeveris 

 

 

 

Burimi: Autori 

 

Përgjigjet e marra vërtetojnë se mbështetja financiare ndaj bujqëve/sipërmarrësve 

është e pashmangshme për të ndaluar migrimin I popullatës nga zonat rurale por edhe nga 

shteti. 
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4.5. Të dhënat nga Agjencioni për përkrahje finaciare në bujqësi dhe zhvillim 

rural 
 

Në vazhdim i paraqesim të dhënat me pagesat e para që janë bërë prej mjeteve të ndara nga 

IPARD I (2007-2013). Këto pagesa janë realizuar prej dhjetorit të vitit 2010 dhe gjatë vitit 

2011 personave juridik apo fizik që kanë aplikuar, kanë kontraktuar me Agjencionin për 

përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe në fund kanë realizuar investimet e tyre. 

Tabela 5.Pagesat e realizuara prej mjeteve te IPARD I , periudha 2010 - 2011 (denar) 

Nr.rendor Personat juridik/fizik Shuma e 

paguar 

Kofinancimi 

nacional 

Eu përfaqësimi 

1 DPTU MIKASTA DOO 275.032,50 68.758,00 206.274,50 

2 SENTIS AG 2.453.819,00 613.455,00 1.840.364,00 

3 FRUTEMA DOOEL 1.221.387,00 305.347,00 916.040,00 

4 VIPRO DOOEL 779.812,50 194.953,00 584.859,50 

5 MALES BREZA 1.119.590,50 279.897,50 839.693,00 

6 IZ ANETA SPASEVSKA 212.613,00 53.153,50 159.459,50 

7 IZ BILJANA SPASOVSKA 174.901,50 43.725,00 131.176,50 

8 ZDT STOCARSTVO 1.811.070,00 452.767,50 1.358.302,50 

9 DPTU FRUKTANA 12.163.760,50 3.040.940,00 9.122.820,50 

10 DPTU MAVROVO J-T DOO 1.717.942.50 429.485,50 1.288.456,50 

11 PECA KOMERC 961.360,00 240.340,00 721.020,00 

12 ZEM PROIZVOD 2.177.436,00 544.359,00 1.633.077,00 

13 PETAR CUCANOV 151.844,00 37.961,00 113.883,00 

14 RUDINE MM DOO 18.510.397,00 4.627.599,50 13.882.797,50 

15 DIVINO DOO 5.495.037,00 1.373.759,50 4.121.277,50 

Gjithsej  49.226.003,00 12.306.501,00 

 
36.919.501.5 

 

Burimi: Të dhënat të marrura nga web faqja e agjencionit, të rënditura në tabel nga ana e 

Autorit 

Në tabelën e rradhës kemi pagesat e realizuara gjatë vitit 2019 dhe fillimit të vitit 2020 

mund të themi se kjo periudh shënon rekorde me shumën prej 26.073.999,52 euro. Vërrehet 

dallimi me pagesat e para të realizuara mund të konkludojmë këtë e cek edhe vet zv.drejtori i 

Agjencionit se është thyer tabuja që fondet e BE-së janë të paarritshme, njerëzit dalngadal 

informohen edhe kanë njohuri edhe pse ka ende prej atyre që ende iu druhen këtyre fondeve. 
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Tabela 6.Pagesat e realizuara prej mjeteve te IPARD II gjate periudhes 01.01.2019-

31.03.2020(EURO) 

Burimi: Të dhënat të marrura nga web faqja e agjencionit, të rënditura në tabel nga ana e 

Autorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti Tremujori Shuma e paguar Kofinancimi nacional Eu përfaqësimi 

2019 1-2-3 523.930,28 130.982,68 392.947,61 

 4-5-6 1.684.292,08 421.073,09 1.263.218,99 

 7-8-9 4.717.952,86 1.179.488,71 3.538.464,16 

 10-11-12    5,098,073.69          1,273,873.51           3,824,200.18  

2020 1-2-3 14.049.750,61 3.511.342,54 10.538.408,07 

Gjithsej  26,073,999.52  6,516,760.53  19557239.01 



68 
 

KAPITULLI V 
 

5.1. Përfundimi 
 

Ashtu siq e vërejtëm gjatë mbledhjes së informacioneve në këto tre vende të Ballkanit 

Perëndimor, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipëri dhe Mal të Zi po ndërmeren 

hapa të mëdhenj për të ngritur bujqësinë në nivel më të lartë mirëpo përsëri rritja është nën 

mesataren kombëtare. E gjithë kjo për shkak problemeve me të cilat ende përballet sektori, siq 

janë lëvizjet e parreshtura nga zonat rurale duke i lënë tokat të papërpunuara, sipërfaqja e 

kufizuar e fermave dhe pronësia mbi tokën, marketingu i prodhimeve, ujitja dhe kullimi, 

niveli i ulët i teknologjive që bujqit përdorin dhe organizimi i dobët i tyre. 

Statistikat që i analizuam tregojnë që ne ende mvaremi prej ushqimeve të importuara 

tek ne rritet importi për drithin nga viti në vit për shkak faktorëve të ndryshëm. Këtu mund të 

përmendim thatësirat, ndryshimet klimatike që janë të papërshtatshme për disa kultura 

bujqësore, pastaj mospërdorimi i sistemeve të mëdha për ujitje nga ana e fermerëve për shkak 

se nuk kanë sisteme për lidhje me tokat e tyre. Kështu na mundësohet të kemi shembuj për 

vendin tonë praktikat më të mira në vendet e zhvilluara të cilat nëpërmjet teknologjive 

bashkohore lehtësojnë çdoherë e më shumë proçesin e punës dhe evitojnë gabimet që janë të 

pashmangshme. 

PPB mbështet bujqit dhe zhvillimin rural që kërkon menaxhim të rreptë dhe sisteme 

kontrolli. Edhe pse është arritur në avancim i caktuar i bujqësisë prapseprap vendi mbetet 

pjesërisht i përgaditur në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, në veçanti në pjesën e rrjetit 

të dhënave kontabilistike të fermës. Në vitin e ardhshëm vendi duhet në veçanti të bëjë 

përpjekje: 

- për të finalizuar harmonizimin ligjor dhe procedural të Rrjetit nacional të të dhënave 

kontabilistike të fermës. 

- të bëjë një plan veprimi për përafrimin e mëtejshmëm institucional dhe ligjor në 

fushën e organizimit të përbashkët tregtar 

- të implementojë instrumentin e ndihmës paraanëtarësuese për zhvillim rural (IPARD 

II) dhe të siguroj absorbim të plotë të mjeteve nga BE përmes përforcimit të 

kapaciteteve dhe kompetencave administrative të Agjencionit për përkrahje financiare 

në bujqësi dhe zhvillim rural.(Komisioni Evropian, 2019) 
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Përfitimet nga anëtarësimi i vendeve të BP mund të jenë si në vijim: 

- Do të hapet treg prej mbi 500 milion konsumatorë. 

- Do tëjetë në dispozicion edhe një numër i madh i fondeve evropiane. 

- Do të eliminohen të gjitha doganat dhe barrierat jo tarifore, si dhe kontrollet kufitare të 

BE-së, kështu do të kursehet në kohë dhe në shpenzimet e kontrolleve, doganave dhe 

në procedurat administrative, dmth do të kemi qasje të lirë drejt tregjeve të vendeve 

anëtare të BE-së si dhe tregjeve të vendeve me të cilat BE ka lidhur marrëveshje për 

tregti të lire. Kështu transporti i produkteve të vendeve të BP do të përshpejtohet, 

ndërsa shpenzimet për transport do të zvogëlohen.(“Ec Përpara”, 2018) 

- Nuk do të ekzistojnë kufizime kuantitative(sasiore)  për import dhe eksport të 

produkteve ndërmjet vendeve anëtare.  Në mënyrë plotësuese vendet e BP do të 

ndërmarrin edhe politikën e përbashkët tregtare të BE-së ndaj vendeve të treta dhe do 

ta zbatojë Tarifën e përbashkët doganore të BE-së ndaj vendeve të treta.  Kjo do të 

thotë se do të ndryshohen shkallët doganore gjatë importit të produkteve nga vende të 

treta, ndërsa pritet se lartësia mesatare e shkallës doganore për produktet – ushqimore 

bujqësore me vende të treta do të zvogëlohet  nga 13,75% në 9.9%. Mbrojtja doganore 

për produktet bujqësore dhe ushqimore në BE është e lartë, dhe me aderimin në BE, 

produktet bujqësore nga vendet e BP do të jenë të mbrojtura nga importi i atyre 

produkteve nga vende të treta.(“Ec Përpara”, 2018) 

- të ardhurat e çdo fermeri që ai do t’i realizojë pas anëtarësimit në BE, duhet të 

përmendet se mvaret nga shumë faktorë, siç është madhësia ekonomike e ekonomisë 

bujqësore familjare, lloji i prodhimit, shkalla e modernizimit të fermës etj., Mirëpo me 

rëndësi është të përmendet se BE ka kujdes për prodhuesit e prodhimeve bujqësore 

dhe pretendon të kenë të ardhura nga 2.000 euro deri në 500.000 euro të ardhura në 

nivel vjetor.(“Ec Përpara”, 2018) 

- me qasjen drejt fondeve dhe mbështetjen nga BE, është e pritshme agrari maqedonas, 

shqiptar dhe malazez ti tejkalojë edhe sfidat në lidhje me inovacionet dhe 

digjitalizimin, teknologjitë moderne dhe pajisjen, përmirësimin e lidhjeve ndërmjet 

prodhuesve, përpunuesit dhe tregjet, si dhe përforcimin e shërbimeve këshillëdhënëse 

për fermerët.  Në epokën digjitale, afaristët e vegjël dhe fermerët familjar në 

Maqedoni do të kenë nevojë për inovacion të vazhdueshëm, ndërsa për këtë ju duhet 

mbështetje e përmirësuar nëpërmjet shërbimeve këshillëdhënëse pluraliste dhe 

inkluzive të cilat do të jenë të qasshme në BE.(“Ec Përpara”, 2018) 
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- Konkurrenca e prodhimeve bujqësore maqedonase, shqiptare dhe malazeze sidomos e 

prodhimeve organike do të jetë me e shprehur në tregut evropian. 

- Rritjen e prodhimit, produktivitetit, efikasitetit sidomos në fusha ku ka përparësi 

krahasuese. 

- Hapjen e tregjeve të reja që rezulton në zmadhimin e çmimit të grumbullimit të 

prodhimeve bujqësore. 

 

 

5.2. Sugjerimet 

 

Edhe pse kohën e fundit organizohen prezentime të programit IPARD për tu informuar 

detajisht rreth mundësive që ofron ky program përsëri duhet potencuar se aktual është 

problemi i druajtjes dhe mosinformimit të qartë të një numri të madh të fermërëve apo i 

sipërmarrësve për të shfrytëzuar fondet që jepen nga ana e BE-së që është një mundësi e 

madhe që ju ofrohet. 

Ballkani Perëndimor me kushtet gjeografike, tokën bujqësore qe posedon, ka potenciale edhe 

më të mëdha për të ngrit interes për investime në bujqësi, kështu duke nxit punësimet dhe 

rritjen e nivelit të prodhimit të produkteve bujqësore si dhe përpunimin e tyre të mëtutjeshëm. 

Nga ana tjetër nuk është me rëndësi vetëm të prodhohet por edhe të sigurohet shitja e 

prodhimeve në mënyrë të organizuar dhe modernizuar që të arrihen çmime më të larta për 

prodhimet bujqësore si në vend ashtu edhe gjatë eksportit. Për tu arritur kjo duhet të ketë 

kërkesa të vazhdueshme ndaj shtetit dhe ministrive nga ana e fermerëve, të luftojnë për 

subvencione dhe lehtësime tatimore, të aplikojnë në masat që ndëlidhen me fondet e BE-së, të 

gjitha këto janë kusht për zhvillimin e bujqësis dhe arritjen e efektit të vërtet financiar. 
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Anex 1.Pyetësori 

1. Gjinia : 

 Femër 

 Mashkull 

 

2. Mosha :  

 Më pak se 30vjeç 

 Prej 31 deri 50 vjeç  

 Mbi 50 vjeç 

 

3. Si jeni të inkuadruar në sektorin bujqësor?  

 Në mënyrë direkte 

  Në mënyrë indirekte 

 

4. Sa vite merreni me bujqësi?  

 Më pak se 5 vite 

 Prej 6 deri në 10 vite 

 Mbi 10 vite. 

 

5. A janë të mjaftueshme informatat publike që bëhen nga ana e institucioneve për fondet 

IPARD ? 

 Po 

 Jo 

 Nuk kam përgjigje 

 

6. A keni aplikuar ne ndonjë thirrje që është shpallur nga ana e Agjencionit për 

mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural? 

 Po pres pergjigje per miratim 

 Po, mirëpo dokumente te pakompletuara 

 Nuk kam aplikuar asnjëher 
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7. Procedura e komplikuar administrative mendoni që është pengesa kryesore për 

shfrytëzimin efektiv të fondeve IPARD? 

 Po 

 Jo 

 Nuk kam përgjigje 

 

8. Mjetet  financiare nga fondet IPARD dhe të vendit të kofinancuara pas miratimit e 

perfundimit të investimit nga ana Juaj (si bujk/sipërmarrës) si mendoni kanë 

kontribuar në rritjen e prodhimit bujqesor,  përpunimit, magazinimit të tij si dhe 

tregtimit për të qenë konkurent në vend e më gjërë? 

 Po sigurisht 

 Jo, pasi pagesat kanë qënë shumë të vonuara 

 Nuk kam përgjigje. 

 

9. Si mendoni është e mjaftueshme mbështetja financiare nga fondet e BE-së dhe të 

vendit me rreth 65% të kofinancimit të investimit varësisht prej llojit të investimit? 

 Po 

 Jo 

 Nuk kam përgjigje 

 

10. Si mendoni nëse mjetet financiare  nga fondet IPARD dhe të vendit që kofinancohen 

pas përfundimit të investimit nga ana e bujqëve/sipërmarrësve do të ishin të 

disponueshme paraprakisht interesimi për të aplikuar do të ishte më I madh? 

 Po sigurisht interesimi do të jetë më I madh 

  Jo nuk do të luan rol të rëndësishëm 

 Nuk kam përgjigje 
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11. Nëse institucionet tona do të kishin organizuar trajnime specifike në fushën e 

bujqësisë, shembuj nga shtetet e BE-së mendoni që dukshëm do të ndihmonin në 

rritjen prodhimit bujqësorë, në sigurimin e shitjes së tij në mënyrë të organizuar dhe të 

modernizuar si dhe të arrihen çmime më të larta për prodhimet bujqësore si në vend 

ashtu edhe gjatë eksportit? 

 Po sigurisht 

 Jo nuk luan rol të rëndsishëm 

 Nuk kam përgjigje 

 

12. Fondet IPARD dhe të vendit për mbështetje të bujqësisë dhe zhvillimit rural si 

mendoni kanë impakt direkt tek të rrinjët për ta bërë bujqësinë atraktive për zhvillimin 

e biznesit? 

 Po 

 Jo 

 Nuk kam përgjigje 

 

13. Si kusht për zhvillimin e bujqësis dhe arritjen e efektit të vërtet financiar mendoni që 

është mbështetja e vazhdueshme nga ana e Qeveris dhe e BE-së nëpërmjet fondeve? 

 Po sigurisht 

 Jo nuk luan rol të rëndësishëm 

 Nuk kam përgjigje. 

 

14. Nëse iu kishin ofruar kushtet që iu ofrohen bujqëve në ndonjë prej vendeve të BE-së  

dmth nëse do kishin mbështetjen e duhur bujqit/sipërmarrësit tonë nuk do kishin 

emigruar nga vendi e ti braktisin fermat e tyre. 

 Po sigurisht 

 Jo nuk luajn rol të rëndësishëm 

 Nuk kam përgjigje 
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