BUJQËSIA SHQIPTARE NË PERIUDHËN E TRANZICIONIT

1. KUADRI
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POLITIK

Qeveria aplikoi masa jo shumë “popullore” siç
ishte heqja e subvencionimit nga shteti për
çmimet e produkteve ushqimore dhe e
përfitimit të asistencës në masën 80 për qind
të pagës për të papunët.

I

TRANZICIONIT NË SHQIPËRI.

Krijimi i sistemit pluralist në Shqipëri në fillim
të viteve 1990, e futi Shqipërinë në një
periudhë tranzicioni nga një ekonomi e
planifikuar në një ekonomi tregu. Në këtë
moment mund të identifikohen të paktën tre
faktorë për keqësimin e kushteve të jetesës së
popullsisë në Shqipëri:
-

-

-

Ndër arsyet e domosdoshmërisë së aplikimit
të këtyre masave mund të përmendim: uljen e
shpenzimeve buxhetore, si edhe nxitjen e
iniciatives private në sektorin bujqësor.
2. SEKTORI BUJQËSOR.

Rritja e shpejtë e çmimeve të produkteve
ushqimore të cilat u liberalizuan në 1
gusht 1992. Kështu deri në fund të 1992
kishte një rritje të çmimeve prej rreth 7
herë krahasuar me fundin e 1990.
Kolapsi total i prodhimit në sektorin agroushqimor në vitet 1990-1992 i cili
preku
prodhimin e të gjitha produkteve;
Rreth 380000 familje fshatare të cilat sapo
morën tokën (përfaqësonin 46 për qind të
familjeve shqiptare dhe 75 për qind të
popullsisë rurale) kishin tani tendencën e
prodhimit për konsum vetjak dhe jo për
tregun, kjo për arsye të mungesës së
transportit dhe për vështirësi në zhvillimin
e aktivitetit bujqësor.

2.1. Vendi i bujqësisë në ekonominë
kombëtare.
Shqipëria është dhe do të mbetet për një kohë
të gjatë akoma një vend ku bujqësia zë vendin
kryesor në totalin e PBB-së.
Në 10 vjeçarin e fundit prodhimi bujqësor
kundrejt totalit të PBB-së është luhatur nga
39,5 për qind në 19903 në 52.9 për qind në
vitin 1999.
Tabela 1
Bujqësia në
totalin
e
PBB

Në këtë periudhë pati një tronditje të madhe
në mentalitetin e ngulitur tek fshatari shqiptar
për të qënë gjithmonë i lidhur me fshatin dhe
tokën.

1995

1996

1997

1998

1999

57.1

55.8

53.5

58

54.4

52.9

Burimi : INSTAT, Ministia e Financave; Për 1993 World
Bank, 1994, “Albania Building a new economy”.

Paradoksi i kësaj situate qëndron në faktin se
fshati shqiptar u gjend i braktisur, sidomos nga
të rinjtë, pra nga krahu i punës, tamam
atëherë kur fshatarët u bënë përsëri pronarë të
tokës që punonin.

Pjesa e Bujqësisë në PBB
60

Bujqësia në PBB

Si çdo zhvendosje masive e pamenduar dhe e
mirëorganizuar e popullsisë së fshatit drejt
qytetit apo vendeve fqinje edhe kjo pati
pasojat e veta negative në prodhimin
bujqësor, në pakësimin e dëshirës për të
punuar, në shpërfytyrimin dhe lënien pas dore
të sipërfaqeve të tëra të sistemuara.
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Në këtë moment një apel i fuqishëm për
ndihmë ushqimore iu bë komunitetit botëror
2
nga ana e Qeverisë Shqiptare .
2

Nga qershori i vitit 1991 deri në fillim të vitit 1993 shuma
totale e ndihmës së dhënë nga ky komunitet arriti 900.000
USD.

3

“The World Bank Atlas 1991” dhe “Albanian human
development report 1996”.

Kalimi në ekonominë e tregut, shpërbërja e
kooperativave dhe e ndërmarrjeve bujqësore
kërkoi një kuadër të ri rregullues. Sektori
bujqësor, si pjesë shumë e rëndësishme e
Tabela 2
Sektorët
Sektori shtetëror
Sektori kooperativist
Sektori privat

1990
29
50
21

ekonomisë shqiptare, kërkonte një transformim
të shpejtë të legjislacionit në këtë fushë.
Struktura e prodhimit në sektorin bujqësor sipas
formës së pronësisë pësoi këto ndryshime:

1991
22
0
78

1992
9
0
91

1993 e në vazhdim
0
0
100

Burimi: Buletini statistikor MBU.

Sipas statistikave më të fundit të INSTAT-it
(prill 2000) vetëm 1,73 për qind e ndërmarrjeve
aktive i takojnë sektorit bujqësor në Shqipëri.
3. KUADRI LIGJOR.
3.1. Reforma e tokës në Shqipëri gjatë
periudhës 1990-2000.
Reforma e tokës e vitit 1991, ishte më
progresivja dhe më vendimtarja, për sektorin
bujqësor dhe për ekonominë në tërësi, sepse
sanksionoi pronësinë mbi tokën dhe pati një
ndikim shumë të rëndësishëm mbi bujqësinë në
tërësi. Reforma e vitit 1991 është rezultat i
"Ligjit mbi Tokën" aprovuar nga Parlamenti
Shqiptar në korrik 1991. Parimet bazë të këtij
ligji ishin:
a) Shkrirja e kooperativave dhe e ndërmarrjeve
bujqësore dhe shpërndarja e tokës së tyre në
mënyrë të barabartë midis banorëve të çdo
fshati.
b) Nga ky ligj përfitonin të gjitha familjet
fshatare të regjistruara si anëtare të
kooperativave apo ndërmarrjeve bujqësore deri
në 31/07/90.
c) Toka që do të ndahej sipas dy parimeve të
mësipërme nuk duhej ta kalonte sipërfaqen që
dispononte çdo fshat dhe do të ndahej në
mënyrë të barabartë në përputhje me numrin e
anëtarëve për çdo familje.
d) Toka i jepej fshatarëve falas, por ata nuk
gëzonin pronësi të plotë pasi nuk kishin të
drejtë ta shisnin, ta blinin, ta jepnin me qira apo
ta linin peng.
Tabela 3
Nr Emërtimi
1
Totali
1000
lekë
2
Blegtoria %
3
Bimët e arave
%
4
Pemëtaria %
Burimi: Statistikat e MBU.

1992
71602

e) Ndarja e tokës u bë nga komisione të
përbëra nga fshatarë në fshatin ku do të
zbatohej ligji. Në linjë vertikale këto komisione
ishin të lidhura me komisionet rajonale dhe
komisionin qendror kombëtar.
f) Ish pronarët e tokës (të regjistruar si të tillë
deri në vitin 1946 vit kur u krye reforma agrare)
do të kompensoheshin në vlerë. Problemi i
mënyrës së kompensimit u la për t'u vendosur
në një fazë të mëvonshme.
Një varg amendamentesh e pasuan këtë ligj
për të përsosur shpërndarjen dhe për të
shmangur, sa më shumë që të ishte e mundur,
problemet që dilnin gjatë aplikimit të tij.
Për sa i përket ndërmarrjeve bujqësore,
privatizimi i tyre u bë me implementimin e ligjit
për privatizimin e ndërmarrjeve bujqësore të 1
gushtit 1992. Edhe ky proces u shoqërua me
një varg problemesh lidhur me kompensimin e
ish-pronarëve, apo me mundësitë e kufizuara
për punimin e tokës si rezultat i mekanikës
bujqësore tepër të pakët në numër. Kjo, solli si
përfundim, rënien e prodhimit bujqësor për
bimët e arave, të cilat kërkojnë më tepër edhe
përdorimin e mjeteve të mekanizuara. Siç
shihet edhe në tabelën e mëposhtme rënia e
prodhimit është më e dukshme pikërisht për
këto kultura.
Vlera e prodhimeve kryesore bujqësore me
çmimet e vitit 1994 jepet në tabelën e
mëposhtme:
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91985

1995
104157
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107224
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95634
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102384
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Në zbatim të ligjit të tokës u shpërndanë
375000 ha tokë nga të cilat u krijuan 400000
ferma të vogla private me sipërfaqe që varion
nga 0,6 - 3 ha për familje.
Kalimi nga një numër i kufizuar ekonomish
bujqësore, të menaxhuara në mënyrë të
centralizuar, në një mori ekonomish tepër të
vogla të menaxhuara nga vetë fermerët u
shoqërua edhe me një varg problemesh të tjera
strukturore e organizative.
Për shembull, le të marrim këtu në konsideratë
menaxhimin e ujitjes pas kalimit nga 500
përdorues të mëdhenj në një numër 100-1000
herë më të madh përdoruesish. I njëjti problem
shtrohej edhe për shërbimin veterinar, apo për
mekanikën bujqësore.
Një vit pas implementimit të ligjit të tokës gati
80 për qind e tokës së kooperativave bujqësore
ishte
shpërndarë.
Pas
korrikut
1992
shpërndarja vazhdoi me ritme më të ngadalta,
kryesisht si rezultat i numrit të madh të
problemeve të krijuara.
Problem kryesor gjatë shpërndarjes së tokës
ishte se një pjesë e popullsisë rurale nuk
pranonte të merrte tokat e "ish-pronarëve",
problem ky që ekziston edhe sot.
Mund të thuhet se në gusht të vitit 1993 sipas
vlerësimeve të dhëna nga Ministria e Bujqësisë
dhe Ushqimit, ishte shpërndarë rreth 91,5 për
qind e tokës.
Pjesa e pashpërndarë ishte kryesisht tokë e
papunueshme dhe që komisionet e fshatrave
dhe të zonave e vlerësuan si tokë, që nuk
mund të shfrytëzohej nga familjet.

Të dhënat zyrtare japin gjendje të ndryshme
për zona të ndryshme të vendit.
Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin nr. 7699 , në
21 prill 1993 për kompensimin në vlerë të ishpronarëve.
Në 27 qershor 1995 u aprovua ligji për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve e
kullotave. Ky ligj pati për qëllim rregullimin
juridik të transferimit (blerjen dhe shitjen) e
pronësisë mbi tokën bujqësore, livadhe e
kullota.
Sot askush nuk beson se aprovimi i një ligji të
tillë sjell një eksod rural masiv dhe një
mospërdorim të tokës bujqësore.
Përveç tokës problem të vështirë për t'u
zgjidhur përbënte edhe ndarja e aseteve të
tjera të kooperativave, SMT-ve apo NB-ve. Në
aplikimin e kësaj shpërndarjeje nuk pati
problem për asetet me vlerë të vogël, të cilat
sipas ligjit iu dhanë atyre që i kishin përdorur
më parë. Ndërsa për sa i takon aseteve me
vlerë të madhe ndodhi e kundërta; ato edhe u
shkatërruan fizikisht për të mos u marrë nga
një person i vetëm.
Në 21 dhjetor 1995, Parlamenti Shqiptar
aprovoi ligjin për rregullimin ligjor të kalimit në
pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore të ishndërmarrjeve shtetërore familjeve që e kishin
në përdorim.
Në 23 prill 1998 u aprovua ligji i transferimit të
pronësisë të tokës bujqësore, livadheve,
kullotave dhe pyjeve, ndërsa në 30 prill 1998 u
aprovua ligji i dhënies me qira të huajve për 30
–99 vjet (sipas aktiviteteve të ndryshme
investuese) i tokës bujqësore në pronësi të
shtetit.

Në Shqipëri akoma nuk ekziston një treg real
për qëllime bujqësore. Nuk ekzistojnë të dhëna
lidhur me sipërfaqen dhe çmimin e shitjes të
tokës bujqësore. Aktet e shit-blerjes të tokës
bujqësore deri tani janë vënë re në: zonat
pranë Tiranës, pranë rrugëve të hyrjes për në
Tiranë, pranë zonave turistike. Sipërfaqet e
shitura nuk janë përdorur më si tokë bujqësore,
por për ndërtime dhe për vendosjen e
industrive. Çmimi i shitjes së tokës bujqësore
2
ka variuar nga 8 në 12 USD/ m .

Në fakt, krijimi i fermave të vogla krijoi dy
probleme kryesore:

Ka edhe raste të qiradhënies për qëllime
bujqësore (për prodhimin e farërave apo
kulturave intensive) për periudha nga 1-3 vjet
me një pagesë 150-250 USD/ha, sipas cilësisë
së tokës, nivelit të ujitjes etj4. .

4.2. Mekanizimi.

Regjistrimi i zonave kadastrale
përfundojë nga fundi i vitit 2001.

Ristrukturimi i sektorit bujqësor ndikoi edhe mbi
përdorimin e mekanikës bujqësore, veçanërisht
nisur nga fakti që mekanika ekzistuese ishte në
përshtatje me sipërfaqet e mëdha të
kooperativave apo fermave shtetërore dhe nuk
i korrespondonte nevojave të fermave të vogla.

pritet

të

4. RIORGANIZIMI I SHËRBIMEVE NE BUJQËSI.
Struktura e re e tokës ndryshoi edhe mënyrën e
përdorimit të elementeve të tjera lidhur me të.
Shërbimet e ndryshme si ujitja, shërbimi
veterinar, higjena, kontrolli sanitar dhe krediti
bujqësor, që më parë menaxhoheshin në
mënyrë të centralizuar nga shteti tani duhet të
menaxhoheshin nga individët dhe të viheshin
në shërbim të një ekonomie bujqësore tepër të
copëzuar.
4.1.Ujitja.
Në vitin 1991, para modifikimit të strukturës së
tokës, sipërfaqja totale e ujitëshme arrinte
423000 ha, që përbënin 60 për qind të tokës së
punueshme duke kontribuar në 80 për qind të
prodhimit bujqësor të vendit. Gjatë periudhës
së turbullt në vitin 1991 shumë stacione
pompimi dhe kanalizime u shkatërruan.
Mungesa e mirëmbajtjes dhe dëmtimi i sistemit
të ujitjes çuan në një humbje në vitin 1992 të
89000 ha toke të ujitshme.
Pajisjet
Traktorë me zinxhirë
Traktorë me rrota
Mbjellëse
Motokorrëse
Autokombajna

1995
1440
7498
1462
132
817

Tabela 4
Burimi : Buletini statistikor i MBU 1999.

4

Deri në vitin 1999 nuk ka të dhëna lidhur me numrin, dhe
sipërfaqen e dhënë me qera.

- fermerët nuk kishin ndonjë ide mbi
mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e sistemit ujitës;
- struktura e re e tokës kërkonte një strukturë
alternative edhe për shpërndarjen e ujit.
Pasojë e kësaj gjendjeje në sistemin e ujitjes
ishte edhe rënia e prodhimit bujqësor që vihet
re në vitet 1992, 1993.

Shumë nga inputet e prodhimit bujqësor si
farërat, plehërat dhe pesticidet shpërndaheshin
kryesisht nga agjenci shtetërore.

Mekanika e rëndë bujqësore ishte e
përqendruar kryesisht në SMT-të. Kur këto të
fundit u privatizuan, sipas ligjit, mjetet i morën
në pronësi ata që i kishin përdorur deri në atë
moment.
Deri në mars të vitit 1993 rreth 5350 traktorë
nga SMT-të ose rreth 50 për qind e totalit për
Shqipërinë, u bënë pronë private.
Puna për mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre tani
kryhet nga firmat private.
Meqenëse SMT-të ndodheshin kryesisht në
zona të ulta edhe pas privatizimit nuk u zgjidh
problemi i shpërndarjes gjeografike të tyre.
Evolucioni i numrit të mjeteve të mekanikës
bujqësore në 5 vitet e fundit paraqitet si vijon:

1996
1209
7104
1515
129
801

1997
1018
6892
1519
149
783

1998
1025
7125
1548
198
802

1999
1008
7252
1652
294
760

4.3. Asistenca
veterinar.

teknike

dhe

kontrolli

Shërbimet e tjera bujqësore si ai këshillëmor
dhe veterinar pas privatizimit kryhen me
pagesë. Shërbimet veterinare, ndër të tjera,
duhet të përgjigjen edhe për parandalimin e
sëmundjeve të rënda në blegtori si edhe për
kontrollin sanitar në thertore, fabrikat e
prodhimit të sallamrave apo në treg.
Shpërndarja e blegtorisë fermerëve krijoi
probleme për veterinerët, të cilët për të kryer
punën e tyre tani duhet të lëvizin nga njëra
fermë në tjetrën. Kjo vështirëson, gjithashtu,
edhe dhënien e informacionit dhe trainimin e
fermerëve. Ligji mbi organizimin e shërbimit
veterinar (ligji nr. 7630) u miratua në 23 tetor
1992.
4.4. Krediti bujqësor.
Në periudhën 1990-1992, politika e kreditit
bujqësor mbështeti aktivitetin e një numri të
madh fermerësh të rinj, të cilët sapo kishin
marrë në pronësi tokat e tyre. U akorduan kredi
në shuma të vogla për blerjen e krerëve të
blegtorisë, farërave, etj.. U desh të veprohej
me një numër tepër të madh kreditorësh, një
pjesë e të cilëve janë edhe sot klientë të
vështirë pasi nuk kanë kthyer kreditë e marra.
Në periudhën 1992-1995, sektori bujqësor u
financua nga dy burime kryesore:
fondet e Bankës Tregtare Agrare; dhe
fondet e donatorëve të ndryshëm, që
me anën e programeve të tyre kanë financuar
dhe vazhdojnë të financojnë bujqësinë
Tabela 5
Emërtimi
Sektori privat
Nga të cilat në %:
Agro-biznes
Industria përpunuese
Mjete të mekanikës bujq. dhe transporti
Tregtimi i inputeve bujqësore
Tregtim produktesh
Ndërtim
Të tjera

shqiptare. Ndër projektet më të rëndësishme,
për këtë periudhë, vlen të përmenden ato të
Bankës Botërore për rregullimin e sistemit të
kreditit bujqësor, të Bankës Europiane (projekti
Phare) si edhe të Bankës Gjermane për
Zhvillim.
Në periudhën 1992-1993, politika e kreditit
bujqësor mbështeti kryesisht mekanizimin në
bujqësi, që përbënte një nevojë jetike për
bujqësinë e asaj kohe nisur nga fakti, që
theksuam edhe më sipër që mekanika
ekzistuese përveç që ishte e papërshtatshme
për fermat e vogla të krijuara ishte edhe tepër e
kufizuar dhe nuk mund t'i përgjigjej në kohë
nevojave të fermerëve të rinj.
Në periudhën 1993-1995, ndër të tjera, theksi u
vu në mbështetjen me kredi të aktiviteteve të
industrisë agroushqimore.
Kreditimi për këtë sektor u bë nga Banka
Tregtare Agrare, Banka Kombëtare Tregtare si
edhe nga donatorë të ndryshëm. Normat e
interesit për kreditë e dhëna lëvizën nga 40 për
qind në vitin 1992 (1-vjeçare) në 17 për qind në
vitin 1995. Procedurat e kreditimit kanë evoluar
së bashku me evoluimin e mentalitetit të
fermerëve.
Në vitin 1992 procedurat e dhënies së kredisë
ishin tepër të thjeshta, ndërsa pas vitit 1995 ato
filluan të reflektojnë një përmirësim të kuadrit
legjislativ. Kreditë e akorduara nga Banka
Tregtare Agrare për periudhën 1992-1995
paraqiten si në tabelën e mëposhtme:

1992

1993

1994

000 lekë
1995

638 159

2 780 299

2 479 662

1 545 169

25.3
3.8
17.7
0
41.8
4.4
7

12.1
1.9
16.5
4.2
45.9
0.008
19.4

9.8
1.5
21.9
7.8
46.2
1.9
10.9

12.2
6.1
11.4
10.2
54.8
1.0
4.3

Burimi: Raporti statistikor 1995, Banka Tregtare Agrare.

Eksperienca shqiptare provoi
domosdoshmërinë e shoqërimit të tranzicionit
ekonomik me reforma institucionale. Reforma e
sistemit financiar në përgjithësi dhe e sistemit
bankar në veçanti, ka patur një progres mjaft të
ngadaltë. Rezultat i parë i prekshëm në drejtim
të privatizimit të bankave në Shqipëri është
likuidimi i Bankës Tregtare Agrare, e cila u
parashikua të mbyllet në dhjetor 1997. Në
tremujorin e parë të vitit 1998, u miratua edhe

likujdimi i saj. Në korrik 1998 kësaj banke iu
hoq licenca. Një pjesë e aktivitetit të BTA u
kalua në Bankën e Kursimeve dhe pjesa tjetër
Agjencisë së Trajtimit të Kredive.

5. TREGU

I

BRENDSHËM

DHE

I

JASHTËM

PRODUKTEVE BUJQËSORE NË PERIUDHËN

I

1990-

2000.
5.1. Tregu i brendshëm.
Kalimi drejt ekonomisë së tregut dhe
shpërndarja e tokës fermerëve krijuan kushtet
për nxitjen e fermerëve për të prodhuar, jo
vetëm për nevojat e familjeve të tyre, por edhe
për treg. Aktualisht tregu është i furnizuar nga
një numër i madh prodhuesish të vegjël, me një
numër të kufizuar prodhimesh në sasi të vogla.
Sipas një anketimi të Bankës Botërore rreth 1/3
e fermerëve prodhojnë akoma për vetëkonsum.
Tabela 6
Emërtimi
Mish viçi
Djathë i bardhë
Gjalpë
Miell gruri
Bukë e bardhë
Patate
Mollë
Fasule
Domate
Vaj vegjetal

1994
228.5
194.1
203.8
31.4
25.9
35.1
53.6
68.5
75.8
105.6

1995
251.7
197.9
235.5
31.9
27.8
36.5
61.4
113.7
75.7
110.3

Fermerët privatë nuk janë akoma në gjendje të
lidhin kontrata tregtimi. Për shumicën e
prodhimeve nuk ekzistojnë akoma struktura të
shitjes me shumicë dhe me pakicë.
Informacioni mbi tregun është akoma i
pamjaftueshëm. Në tërësi mund të thuhet se
marketingu i produkteve bujqësore mbetet
akoma i pazhvilluar.
Konkurrenca e prodhimeve të importuara është
shumë e fortë për fermerin shqiptar.
Çmimet mesatare të shitjes me pakicë të disa
prej produkteve bujqësore dhe agroushqimore
për periudhën 1994-1999 paraqiten si më
poshtë:

1996
297.7
222.8
336.2
46.4
37.8
36.8
71.8
93.8
96.8
121.8

1997
384.3
261.0
420.9
61.8
56.7
50.2
83.0
101.4
117.6
171.3

1998
583.0
333.0
547.0
66.0
64.0
55.0
100.0
193.0
142.0
193.0

1999
584.3
331.8
549.1
60.3
62.8
55.3
112.5
167.9
146.2
169.4

Burimi INSTAT dhe statistikat e MBU.

Evolucioni i çmimeve
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5.2. Tregu i jashtëm.
Eksporti.
Produktet bujqësore kanë zënë gjithnjë një
vend të rëndësishëm në strukturën e
eksporteve shqiptare, si para Luftës së Dytë
Botërore ashtu edhe deri në fund të viteve
1980. Kështu, në vitin 1992 pjesa e eksporteve
bujqësore në totalin e eksporteve të vendit
ishte rreth 38,4 për qind. Rritja e peshës

1998

1999

specifike të eksporteve bujqësore ndaj totalit të
eksporteve i detyrohet edhe uljes së
eksporteve nga sektorë të tjerë si rezultat i
ndryshimeve të viteve 1990. Brenda vetë
produkteve bujqësore të eksportuara, peshën
specifike më të madhe e kanë zënë
vazhdimisht duhani dhe produktet e tij (deri në
60 për qind) ndërsa produktet e agroindustrisë
zënë vetëm deri në 40 për qind të eksporteve
bujqësore e ushqimore (në vendet e
Komunitetit Europian kjo strukturë është e

përmbysur: 30 për qind janë lëndë të para dhe
70 për qind produkte bujqësore të përpunuara).
Destinacioni i produkteve të eksportuara kanë
qenë kryesisht vendet e Europës Lindore.
Tabela 7
Emërtimi
Eksporte gjithsej
Bujqësia
Blegtoria
Agroindustria
Peshkimi

1995
1742312
961047
164135
145238
471892

Vendet e Komunitetit kanë blerë kryesisht
bimët mjekësore dhe esencat etero-vajore.

1996
3685489
1559048
5974
1467383
653084

1997
4252699
2312778
284715
1365783
289423

1998
4947023
2411208
179218
1938630
591507

000 lekë
1999
3877257
1639694
8783
1825035
403745

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor i MBU; përpunimi për vitet 1995, 1996 L.File.

Shpërndarja
gjeografike
e
eksporteve
bujqësore si edhe e gjithë eksporteve të tjera
në Shqipëri deri në vitin 1990 ka qenë kryesisht
me vendet e Europës Lindore, ndërsa sot ajo
kryhet në masën më të madhe me vendet e
Tabela 8
Shtetet
Europa
Lindore

1950
100

Vendet e
industrializuar
a

Europës Perëndimore, kryesisht me vendet
fqinje. Rreth 36 për qind e eksporteve
bujqësore në vitin 1998 u zhvilluan me Greqinë
dhe rreth 19 për qind me Italinë.

1960
93.4

1970
56.0

1980
40.8

1990
46.6

91-93
...

1994
...

1995
6.2

000 lekë
1997
1998
10.9 ...10.5

1.0

13.1

37.7

37.9

...

89.0

75.2

84.8

83

Burimi:Statistikat e MBU.

Importet bujqësore të periudhës 1990-1999
përbëhen kryesisht nga gruri, misri, orizi,

sheqeri, mielli, vaji si edhe shumë produkte të
tjera të freskëta jashtë stinës. Nga të dhënat e
deritanishme nuk ka të ngjarë që kjo strukturë
të ndryshojë në të ardhmen e afërt.

Tabela 9
Emërtimi
Importe gjithsej
Bujqësia
Blegtoria
Peshkimi
Agroindustria

1997
28309735
6150740
2652239
309938
19008998

Importet.

1995
17244834
2800559
3277180
104109
11062986

1996
33004970
8466702
2404074
345230
21788964

1998
37101799
9437549
3769182
603152
23269069

000 lekë
1999
33215102
7804926
4014509
533826
21006444

Burimi: INSTAT, Buletini statistikor i MBU; përpunimi L.File.

Siç shihet importet bujqësore janë rretj 10 herë
më të mëdha se eksportet bujqësore në shifra
absolute.
Duke filluar nga janari i vitit 1990 deri në vitin
1993 ndihmat e komunitetit ndërkombëtar,
kreditë e huaja për blerje ushqimesh, kryesisht
nga vendet e BE, (në tërësi importet e
tregtueshme) kanë përbërë deri në 80 - 90 për
qind të konsumit ditor në ushqime të
shqiptarëve.
Buxheti i shtetit përfitonte të ardhurat dhe
mbulonte humbjet, që vinin nga tregtia e
jashtme e produkteve bujqësore. Me fillimin e
reformave në vitet 1992 – 1993 këto

Në gusht të vitit 1991, një vendim i qeverisë
liberalizoi tregtinë e jashtme.
Para fillimit të reformave ekonomike të vitit
1992 ekzistonin ndërmarrjet e tregtisë së
jashtme (EKSIMAGRO, AGROEKSPORT,
ALBIMPEKS) strukturat e vetme, që kishin
raporte me tregun e jashtëm të produkteve
bujqësore. Ato praktikonin çmime fikse pa
asnjë lidhje me kursin ndërkombëtar dhe
çmimet në tregun e jashtëm.
ndërmarrje fillimisht kaluan në ndërmarrje me
vetëfinancim dhe sot ato janë në rrugën e
privatizimit të plotë.

Tregtia e jashtme e produkteve bujqësore do të
përfitojë mjaft nga përmirësimi i linjave të
transportit sipas projekteve të fundit në rajon.
Tregjet e Europës Perëndimore, të furnizuara
mirë me produkte cilësore do të jetë e vështirë
të hapen për produktet e bujqësisë dhe të
agroindustrisë shqiptare.
Potencialet e Shqipërisë në eksporte bujqësore
janë të kufizuara si rezultat i:
a) një mungese totale të kushteve të tregtimit
(magazinimi, përpunimi, ruajtja, paketimi,
etj.);
b) standardeve të ulta në lidhje me kontrollin
e ushqimeve apo dhe kontrollin veterinar;
c) ekzistencës së fermave me sipërfaqe tepër
të vogël (prodhojnë kryesisht vetëm për
autokonsum).
Në kuadrin e procesit të integrimit të Shqipërisë
në OBT (negociatat bilaterale u mbyllën gjatë
vitit 1999) politikat tregtare në Shqipëri janë
nga me liberalet, krahasuar me të gjitha vendet
e Europës Juglindore. Për sa i takon nivelit të
tarifave:
1. Asnjë produkt bujqësor nuk ka mbështetje
financiare dhe nuk ekzistojnë çmime
minimale të garantuara.
2. Nuk ka subvencionime për çmimet e
inputeve apo shërbimeve bujqësore.

3. Importi i të gjitha produkteve ushqimore
është i liberalizuar dhe nuk ka kufizime për
importet (niveli maksimal i tarifave
doganore është prej 18 për qind) dhe nuk
ka
subvencione
për
produktet
e
eksportuara.
Në përfundim mund të theksohet se bujqësia
do të vazhdojë të mbetet, edhe për një kohë të
gjatë, dega kryesore e ekonomisë shqiptare.
Duke dalë nga ekonomia e centralizuar, ku çdo
aktivitet ekonomik kontrollohej nga shteti dhe
ku dominonte vetëm ekonomia e mbijetesës, si
dhe nga situata e mungesave të mëdha të
mëpastajme, objektivat e politikës bujqësore
janë të qarta: Prodhimi bujqësor duhet të rritet
në sasi e cilësi, për të plotësuar nevojat e tregut
të brendshëm e, gjithashtu, edhe për të
eksportuar. Slogani politik me të cilin nisën
reformat ekonomike në vitin 1992 ishte “Të
shkojmë drejt Europës”, e rëndësishme mbetet
të përcaktohen rrugët për të arritur këtë qëllim
edhe në sektorin bujqësor.
Luljeta File
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Sektori i Kërkimeve
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