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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

Si pjesë e përpjekjeve për rindërtim pas tërmetit të vitit 2019, UN WOMEN në Shqipëri, me 

mbështetjen financiare të qeverisë suedeze, po zbaton “Projektin me ndjeshmëri gjinore 

për rikuperimin dhe rindërtimin pas tërmetit” që ka në qendër mbështetjen dhe fuqizimin 

e grave në 11 bashkitë e prekura: Shijak, Durrës, Krujë, Tiranë, Kamëz, Kavajë, Vorë, 

Rrogozhinë, Kurbin, Mirditë e Lezhë, si në zonat rurale edhe në ato urbane.  

Përvojat e së kaluarës kanë treguar se gratë dhe vajzat preken ndryshe dhe shpesh në 

mënyrë disproporcionale nga katastrofat dhe krizat dhe kanë nivele të pabarabarta 

ripërtëritëse dhe rikuperuese. Ky ishte edhe rasti i tërmetit vdekjeprurës të nëntorit të vitit 

2019 në Shqipëri i cili ka pasur një ndikim disproporcional te gratë dhe vajzat. Në veçanti, 

tërmeti, i ndjekur nga kriza shëndetësore e COVID-19, ka prekur gratë në zonat rurale të 

cilat përballen me rrezikun e humbjes së prodhimit bujqësor jetësor; nënat e vetme ose 

gratë kryefamiljare që rrezikojnë të humbin shtëpitë e tyre dhe ta gjejnë veten të pastreha 

dhe në varfëri; gratë viktima të dhunës në familje dhe/ose dhunës nga partneri intim dhe 

grupe të tjera me cenueshmëri të lartë, si gratë dhe burrat me aftësi të kufizuara; personat 

LGBTI, personat e moshuar dhe gratë dhe burrat e komunitetit Rom dhe Egjiptian.  

Projekti përqendrohet në tri fusha kryesore: 

1. Mbështetja e autoriteteve kombëtare dhe vendore në përgatitjen dhe zhvillimin e 

planeve për reduktimin e riskut, të cilat përfshijnë prioritetet e grave dhe vajzave.  

- Objektivi i këtyre planeve është rritja e kapaciteteve të NJQV-ve jo vetëm duke 

ofruar lehtësim të menjëhershëm për popullatën e prekur nga katastrofa, por edhe 

duke marrë parasysh nevojat specifike të grave dhe vajzave dhe duke siguruar 

mbështetje për rikuperimin e tyre afatgjatë ekonomik dhe social.  

2. Mbështetja e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të aksesojnë dhe përfitojnë 

nga mundësitë ekonomike. Veprimtaritë konkrete përfshijnë: 

- Fuqizimin ekonomik të grave (WEE) nëpërmjet zhvillimit të Analizave me ndjeshmëri 

gjinore të zinxhirëve të vlerës (GSVCA) për të identifikuar mundësitë për punësimin 

dhe për aksesimin e tregut për gratë. 

- Zbatimin e plotë të veprimtarive për qëndrueshmërinë pas tërmetit, nëpërmjet 

zhvillimit të zinxhirit të vlerave, përfshirjes ekonomike dhe fuqizimit të grave, duke 

synuar rritjen e të ardhurave të familjes. 

- Zhvillimin ekonomik vendor (ZHEV), nëpërmjet qasjeve të barazisë gjinore dhe 

veprimtarive të fuqizimit të grave për të sjellë rritje ekonomike vendore të 

qëndrueshme dhe përmirësimin e jetesës. 

- Sigurimin e mbështetjes dhe ndihmës ligjore për gratë dhe burrat në komunitetet e 

prekura që të regjistrojnë shtëpitë dhe apartamentet e reja si dhe ndërtesat e 

rindërtuara në emër të të dy bashkëshortëve, bazuar në legjislacionin shqiptar. 

3. Trajtimi i dhunës në familje dhe i dhunës me bazë gjinore në zonat e prekura nga 

tërmeti nëpërmjet: 
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- Ngritjes së kapaciteteve të mekanizmave të referimit dhe ofruesve të tjerë të 

shërbimeve për të menaxhuar rastet e dhunës midis grave dhe përgatitjes së tyre 

për t’i ofruar këto shërbime edhe gjatë situatave të emergjencës. 

- Ofrimit të ndihmës ligjore të drejtpërdrejtë, ndihmës psikologjike dhe shërbimeve të 

tjera për gratë dhe vajzat në zonat e prekura. 

Analiza me ndjeshmëri gjinore e zinxhirit të vlerave në Bashkinë Tiranë u zhvillua në kuadër 

të fushës 2. “Mbështetja e grave dhe vajzave në zonat e prekura që të aksesojnë dhe 

përfitojnë nga mundësitë ekonomike”. Objektivi parësor i saj ishte identifikimi i sektorëve 

kryesorë në këtë Bashki duke paraqitur mundësitë për rritje dhe zhvillim gjithëpërfshirës 

ekonomik si dhe vlerësimi i përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë e tyre për 

fuqizim dhe së dyti, fokusimi në zinxhirët e vlerës me potencialin më të madh për zhvillim, 

duke dhënë rekomandime për ndërmarrjen e masave specifike për të rritur rolin e grave 

dhe për të eliminuar nismat e njëanshme gjinore. 

Zhvillimi gjithëpërfshirës do të arrihet duke: (i) mbështetur krijimin e vendeve të punës për 

gratë në sektorët ku gratë gjejnë punë; (ii) rritjen e numrit të grave (të varfra, të 

margjinalizuara dhe të cenueshme) në punësim, prodhim, përpunim dhe marketing dhe 

(iii) rritjen e produktivitetit dhe konkurrencës së produkteve që këto gra prodhojnë. 

Ky objektiv përkthehet në ndërhyrje specifike që synojnë rritjen e numrit të grave 

fermere/punëtore/prodhuese veçanërisht gra të varfra, të dëmtuara nga tërmeti, të 

prekura dhe të margjinalizuara të cilat në mënyrë efektive dhe zyrtare angazhohen në 

punësim ose vetëpunësim, marrin pjesë në zinxhirët e vlerave dhe sistemet e tregut, fitojnë 

të ardhura më të larta dhe gëzojnë siguri ekonomike.  

Kjo qasje bazohet në metodologjinë e Zhvillimit të Sistemeve të Tregut (“Making Markets 

Work for the Poor” - M4P) dhe ndjek udhëzimet e Komitetit të Donatorëve për Zhvillim 

Ekonomik (DCED) për Fuqizimin Ekonomik të Grave (WEE) në kuadrin e zhvillimit të sektorit 

privat. Aktivitetet do të koordinohen dhe mbikëqyren nga UN WOMEN dhe do të 

zbatohen nga profesionistë që u ofrojnë OJQ-ve/shoqatave një histori solide të angazhimit 

teknik në zhvillimin e sektorit privat përfshirës dhe përgjegjës ndaj gjinisë si dhe njohuri për 

komunitetet. 

Aktivitetet specifike janë në harmoni të plotë me zgjidhjet afatshkurtra të sugjeruara nga 

OECD për Ballkanin Perëndimor1 dhe bazohen në përvojën e kohëve të fundit të 

ndërhyrjeve me ndjeshmëri gjinore në përmirësimin e zinxhirëve të vlerës në vend2.  

Fokusi i këtij studimi është analiza praktike e zinxhirëve kryesorë të vlerës në Bashkinë Tiranë, 

në perspektivën e elementit gjinor. Qëllimi parësor i analizës me ndjeshmëri gjinore e 

zinxhirit të vlerës është t’i sigurojë bashkisë Tiranë rekomandime praktike që prekin 

popullsinë e bashkisë si një e tërë (me fokus të veçantë te gratë në zonat rurale) që për 

pasojë do të mundësojnë punësimin apo vetëpunësimin e grave, fuqizimin e rolit të tyre 

në ZV-të e përzgjedhura, bashkëpunimin dhe grupimin e tyre për të rritur influencën si 

 

1  OECD (2020). Kriza COVID-19 në Ballkanin Perëndimor. Ndikimi ekonomik, përgjigjet e politikave dhe zgjidhjet afatgjata të 
qëndrueshme.http://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-Response-Western-Balkans.pdf 

2  Qasje me ndjeshmëri gjinore në zhvillimin e zinxhirit të vlerës: Dokument përmbledhës. Përgatitur dhe botuar nga TETRA TECH 
në kuadër të Projektit të USAID -it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri 2020. 
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aktorë kryesorë në ZV dhe si rrjedhojë të përmirësojë kushtet e jetesës së grave (dhe 

familjeve) dhe rolin e tyre në komunitet.  

Kjo analizë u bë e mundur falë bashkëpunimit të shkëlqyer me stafin e Bashkisë Tiranë. 

Ky studim lidhet drejtpërdrejt me këto objektiva duke mbështetur fuqizimin ekonomik të 

grave dhe duke promovuar barazinë gjinore si dhe në të njëjtën kohë duke përmirësuar 

zinxhirët e përzgjedhur të vlerave (ZV) në Bashkinë Tiranë. Ky aktivitet mbështet zhvillimin e 

kapaciteteve të aktorëve vendorë të zinxhirit të vlerave dhe funksionet mbështetëse si një 

mënyrë për të mbështetur më mirë zhvillimin e zinxhirit të vlerave duke marrë në 

konsideratë aspektet gjinore.   

1.1 KONTEKSTI KOMBËTAR PËR BARAZINË GJINORË 

Barazia gjinore përshkruan konceptin sipas të cilit të gjitha qeniet njerëzore, si gratë dhe 

burrat janë të lirë të zhvillojnë aftësitë e personalitetit të tyre dhe të bëjnë zgjedhje pa 

kufizime të vendosura nga stereotipat, rolet e ngurta gjinore apo paragjykimet. Barazi 

gjinore do të thotë se sjelljet, aspiratat dhe nevojat e ndryshme të grave dhe burrave 

konsiderohen, vlerësohen dhe favorizohen në mënyrë të barabartë. Ajo nuk do të thotë 

se gratë dhe burrat duhet të bëhen njëlloj, por se të drejtat, përgjegjësitë dhe mundësitë 

e tyre nuk do të varen nga fakti nëse janë lindur femra apo meshkuj. (UN WOMEN, 2011)  

Gjatë viteve, Shqipëria ka zhvilluar një kornizë të qëndrueshme ligjore dhe institucionale 

për të promovuar barazinë gjinore dhe mbrojtjen e të drejtave të grave. Kuadri ligjor për 

promovimin e barazisë ligjore është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme nga 

ratifikimi i një sërë dokumentesh të rëndësishëm ndërkombëtarë dhe nga amendamente 

të tjera. Më poshtë paraqiten disa nga dokumentet më të rëndësishme: 

• Kushtetuta e Shqipërisë e miratuar në 1998 parashikon dhe garanton barazinë midis 

burrave dhe grave dhe ofron politika për mundësi të barabarta dhe ndalimin e 

diskriminimit, ndër shkaqe të tjera, bazuar në gjini (Neni 18). 

• Ligji "Për Barazinë Gjinore" u miratua në vitin 2008. Ky ligj rregullon parimet themelore të 

barazisë gjinore, duke kërkuar pjesëmarrje të barabartë të grave dhe burrave në të 

gjitha fushat e jetës, status të barabartë midis grave dhe burrave, mundësi të 

barabarta dhe shanse për të gëzuar të drejtat dhe përmbushur detyrimet në shoqëri 

dhe për të marrë përfitime të barabarta nga arritjet dhe zhvillimet e tyre. Ligji përkufizon 

"diskriminimin me bazë gjinore" (neni 11).  

• Ligji "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi" u miratua në vitin 2010. Sipas këtij ligji, askush nuk 

mund të diskriminojë në çfarëdo baze si gjinia, raca, ngjyra, përkatësia etnike, gjuha, 

identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, statusi ekonomik, 

arsimor ose shoqëror, shtatzënia, përkatësia familjare, përgjegjësia e prindërve, mosha, 

familja ose gjendja martesore, gjendja civile, vendbanimi, gjendja shëndetësore, 

predispozicioni gjenetik, paaftësia, përkatësia në një grup të caktuar ose bazuar në 

ndonjë shkak tjetër. 

• Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore, 2021-2030, e miratuar me vendim të Këshillit 

të Ministrave nr. 400, datë 30.6.2021, përbën një udhërrëfyes drejt një shoqërie ku të 

gjithë individëve gra, burra, të reja, të rinj, vajza e djem, pavarësisht moshës, gjinisë, 
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vendlindjes e vendbanimit, grupit etnik apo social, aftësive të kufizuara, përkatësisë e 

besimit fetar, shprehjes së identitetit gjinor e orientimit seksual, si dhe karakteristikave të 

tjera individuale, u jepen mundësi të barabarta të zhvillojnë potencialet e tyre, të 

marrin pjesë në mënyrë të barabartë në vendimmarrjen politike e publike, të zgjedhin 

e të zgjidhen, të edukohen dhe aftësohen gjatë gjithë jetës, të punësohen e punësojnë 

duke avancuar drejt profesioneve të reja e duke sfiduar steriotipat dhe ndarjen gjinore 

të punës, të ndikojnë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit dhe të mbështeten për t’u 

zhvilluar në aspektin social dhe ekonomik, të krijojnë familje të shëndetshme ku prindërit 

ndajnë përgjegjësitë në mënyrë të barabartë dhe ku komunikimi është çelësi i zgjidhjes 

së problemeve, të jetojnë të lirë nga praktikat e dëmshme dhe dhuna si dhe ku grupet 

e cenueshme trajtohen me përparësi dhe mbështeten derisa të fuqizohen e gëzojnë 

të drejta dhe mundësi të barabarta në të gjitha fushat e jetës. Pra, një shoqëri ku 

barazia nuk ngatërrohet me njëtrajtshmërinë dhe ku askush nuk duhet të mbetet pas. 

Qëllimi strategjik I - Përmbushja e të drejtave ekonomike dhe sociale për gratë, të rejat, 

vajzat dhe burrat, të rinjtë, djemtë në shoqëri dhe fuqizimi i grave, i të rejave dhe i 

vajzave nga të gjitha grupet duke synuar një rritje dhe qëndrueshmëri të ekonomisë 

mjedisore (së gjelbër), si dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në digjitalizim 

o Zbatimi i kuadrit ligjor dhe i politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të 

barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe 

burrave, të rejave dhe të rinjve, vajzave dhe djemve. 

o Rritja e aksesit të grave, të të rejave dhe tëvajzave, nga të gjitha grupet (në 

shërbimet dhe produktet financiare, si dhe në burimet produktive. 

o Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë, të rejat dhe vajzat larg tregut të punës si 

dhe rritja e aksesit të grave, të të rejave dhe të vajzave nga të gjitha grupet, për 

punë të denjë edhe në sektorët jotradicionalë të punësimit (në veçanti në shkencë, 

teknologji, inxhinieri, matematikë). 

Në një nivel lokal, promovimi i gjithëpërfshirjes dhe barazisë është një komponent i 

kornizave ligjore dhe politikave, të cilat nxjerrin në pah detyrimet e njësive të qeverisjes 

vendore në fushën e barazisë gjinore (UN WOMEN, 2019). Për shembull, Ligji "Për Barazinë 

Gjinore" shtjellon nevojën për promovimin e barazisë gjinore në qeverisjen lokale dhe 

njësitë e veçanta që janë përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e 

performancës dhe shërbimit, duke përfshirë barazinë gjinore. Janë bërë përpjekje nga 

disa Bashki për të përmbushur rregulloren e Këshillit të Bashkive dhe Rajoneve Evropiane 

(CEMR) dhe standardet e BE-së duke adoptuar strukturë të qartë, prioritete, përgjegjësi 

dhe buxhete që i përgjigjen nevojave të grave, burrave, të rinjve në mënyrë të barabartë 

(UN Women, 2018).  

Si rezultat i ligjeve, politikave dhe parimeve proaktive, Shqipëria ka bërë përmirësime në 

shumë aspekte të barazisë gjinore, për shembull, në rolin që luajnë gratë në zhvillimin e 

sektorit privat. Në krahasim me vitin 2016, përqindja e ndërmarrjeve në pronësi të grave 

ose që drejtohen nga ato është rritur në të gjithë rajonet e Shqipërisë në vitin 2017. 

Sidoqoftë, decentralizimi dhe zbatimi i suksesshëm i kornizave ligjore dhe zhvillimore është 

ende sfidues, dhe ritmi i ndryshimit për sa i përket fuqizimit ekonomik të grave përmes 

zhvillimit të sektorit privat është i ngadaltë, veçanërisht për gratë në zonat rurale. Normat, 

rolet, përgjegjësitë dhe paragjykimet gjinore në mundësinë që kanë gratë për të arritur 
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burimet prodhuese (të tilla si toka, financat, rrjetet, teknologjia dhe pajisjet) dhe shërbimet 

e biznesit tregojnë se gratë dhe burrat ende nuk kanë një nivel të barabartë në sferat 

ekonomike dhe ato sociale.  

Disa ndikime të dukshme të paragjykimeve gjinore në Shqipëri në aspektin e fuqizimit 

ekonomik përmes zhvillimit të ndërmarrjes, janë për shembull: 

• Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 77,1% për burrat dhe 61,2% për 

gratë e kësaj grupmoshe. Rreth 22,8% e grave janë punëtore pa pagesë në biznesin e 

familjes, ndërsa për burrat kjo shifër rezulton vetëm 13,1%. Një pjesë e konsiderueshme 

e burrave janë të vetëpunësuar 33,3%, ndërsa gratë e vetëpunësuara përbëjnë 21,5%.3 

• Për gratë dhe burrat e moshës 15-64 vjeç mbizotëron punësimi në sektorin e bujqësisë. 

Në vitin 2020, në sektorin bujqësor janë punësuar 41,4% e të punësuarave gra. Sektori i 

dytë që zë peshën më të madhe në punësimin e grave dhe burrave pas sektorit të 

bujqësisë është tregtia, transporti, hoteleria, shërbime të biznesit dhe administrative 

pëkatësisht me 21,6% të punësuara gra dhe 31,7% burra. Hendeku gjinor në paga 

është 6,6%. Pra burrat kanë një pagë mesatare mujore bruto 6,6% më të lartë sesa 

gratë. Krahasuar me vitin 2019, në vitin 2020 vihet re një ulje e hendekut gjinor në paga 

me 3,5 pikë përqindje. 

• Gratë kanë në pronësi apo administrim 25.5% të të gjitha ndërmarrjeve.4 E ndarë sipas 

madhësisë së biznesit, rezulton: 

o Biznes deri në 4 punonjës 25.8% 

o Biznes me 05-09 punonjës 23.9% 

o Biznes me 10-49 punonjës 22% 

o Biznes me +50 punonjës 22.8% 

• Në Shqipëri, më shumë se 80% e titujve të tokës janë nën emrin e "kryefamiljarit" ose 

“ish kryefamiljarit” (vjehrrit, babait ose gjyshit). Gratë në zonat rurale kanë mundësi të 

kufizuara informacioni për tokën, mundësi të kufizuara në marrjen e shërbimeve 

mbështetëse si dhe perceptojnë nivele të larta pabarazie në vendimmarrjet familjare 

dhe të drejtat e tokës në krahasim me anëtarët meshkuj të familjes (Zhllima, Edvin et 

al., 2016). 

Gratë në administrimin e fermave bujqësore përfaqësojnë vetëm 7% të numrit të 

përgjithshëm të fermave në Shqipëri (INSTAT 2020). Megjithëse numri i punëtorëve femra 

dhe atyre meshkuj në ferma është në nivele të krahasueshme në zonat rurale (224,639 

meshkuj dhe 267,098 femra), ekziston një dallim i madh midis tyre në drejtim të punëve që 

nuk kanë lidhje me fermën (UNDP, 2016).  

Në shumicën e rasteve, në fermat familjare ekziston një ndarje e dukshme sipas gjinisë e 

proceseve të punës në fermë. Rolet e burrave janë të lidhura me punë që përfshijnë 

kontrollin mbi vendimmarrjen, pasuritë bujqësore, lëvizshmërinë e mallit, dhe tregun, 

ndërsa rolet e grave janë të lidhura me punët manuale në bujqësi dhe blegtori duke 

përfshirë aktivitetet që lidhen me kultivimin apo ushqimin e kafshëve, vjeljen e produkteve 

 

3  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 

4  Gratë dhe Burrat në Shqipëri 2021. INSTAT 
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dhe mjeljen e qumështit, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale dhe 

ushqimeve, si dhe punët shtëpiake. Kjo shpërndarje e punës ka rezultuar në kufizimin e 

mundësive dhe të kontrollit të grave mbi pasuritë bujqësore, proceset vendimmarrëse dhe 

transaksionet tregtare. Ndonëse gratë rurale kanë qenë prioritet i programeve 

mbështetëse që janë orfruar për sektorin e bujqësisë, vetëm 64 prej tyre kanë përfituar 

nga fondet e IPARD, afro 10,1 milionë Euro. Nga skemat mbështetëse që u zbatuan gjatë 

vitit 2020, vetëm 15% e fermerëve përfitues ishin gra (MBZHR 2021). 

1.2 UN WOMEN NË SHQIPËRI 

Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave, i njohur 

gjithashtu si UN WOMEN, është një entitet i Kombeve të Bashkuara që punon për fuqizimin 

e grave. UN WOMEN është anëtare e Grupit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. UN 

WOMEN u krijua për të përshpejtuar progresin në përmbushjen e nevojave të grave dhe 

vajzave, në të gjithë botën. UN WOMEN mbështet shtetet anëtare të Kombeve të 

Bashkuara, ndërsa ata vendosin standarde globale për arritjen e barazisë gjinore dhe 

punon me qeveritë dhe shoqërinë civile për të hartuar ligje, politika, programe dhe 

shërbime të nevojshme për të siguruar që standardet të zbatohen në mënyrë efektive dhe 

të përfitojnë vërtet gratë dhe vajzat në të gjithë botën. Kjo organizatë punon globalisht 

për ta bërë vizionin e “Synimit për një Zhvillimit të Qëndrueshëm” një realitet për gratë dhe 

vajzat në të gjitha aspektet e jetës, 

UN WOMEN, bazuar në vizionin e barazisë të mishëruar në Kartën e Kombeve të 

Bashkuara, punon për eliminimin e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave, fuqizimin e 

tyredhe arritjen e barazisë midis grave dhe burrave si partnerë dhe përfitues të zhvillimit, 

të drejtave të njeriut, veprimit humanitar dhe paqes dhe sigurisë. Duke vendosur të drejtat 

e grave në qendër të të gjitha përpjekjeve të saj, UN WOMEN udhëheq dhe koordinon 

përpjekjet e sistemit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar që angazhimet për barazinë 

gjinore dhe integrimin gjinor të përkthehen në veprim në të gjithë botën.  

Aktive në Shqipëri që kur krijoi Programin e Vendit në 2007, UN WOMEN punon ngushtë me 

qeverinë dhe shoqërinë civile për të hartuar dhe zbatuar ligjet, politikat, programet dhe 

shërbimet e nevojshme për të përmirësuar statusin e grave dhe për të arritur standardet 

globale për barazinë gjinore. Brenda Programit “One UN” në Shqipëri, UN WOMEN Albania 

kryeson në çështjet e barazisë gjinore dhe siguron koordinim dhe mbështetje për aktivitete 

që kanë lidhje me njeri tjetrin, duke u fokusuar në nismat në katër fusha prioritare që janë 

themelore për barazinë e grave dhe që mund të hapin përparimin për të gjithë në 

Shqipëri: 

❖ Lidership dhe pjesëmarrja politike 

❖ Fuqizim ekonomik 

❖ Përfundimin e dhunës ndaj grave 

❖ Planifikim dhe buxhetim kombëtar 

Për të adresuar disa nga këto nevoja pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 dhe si pjesë e 

përpjekjeve për rindërtim pas tërmetit të vitit 2019, UN WOMEN në Shqipëri, me 

mbështetjen financiare të qeverisë suedeze, po zbaton një projekt që ka në qendër 

mbështetjen dhe fuqizimin e grave në 11 bashkitë e prekura - Shijak, Durrës, Krujë, Tiranë, 
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Kamëz, Kavajë, Vorë, Rrogozhinë, Kurbin, Mirditë e Lezhë, si në zonat rurale, edhe në ato 

urbane.  

“Projekti me ndjeshmëri gjinore për rikuperimin dhe rindërtimin pas tërmetit”, i cili zbatohet 

në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Tiranë, siguron mbështetje për autoritetet 

vendore në përgatitjen dhe zhvillimin e planeve për reduktimin e riskut, të cilat përfshijnë 

prioritetet e grave dhe vajzave, mbështetjen e tyre në zonat e prekura që të aksesojnë 

dhe përfitojnë nga mundësitë ekonomike.  

Qëllimi i përgjithshëm i këtij raporti, të përgatitur nga Smart ICT Services shpk, në kuadër të 

projektit të sipër përmendur është analiza dhe identifikimi i sektorëve kryesorë në Bashkinë 

Tiranë të cilët paraqesin mundësi për rritje ekonomike dhe zhvillim, duke vlerësuar 

përfshirjen e grave në procese të ndryshme dhe shanset e tyre për fuqizim.  

Si pjesë e rëndësishme e këtij raporti është gjithashtu analiza e thelluar e 1-2 zinxhirëve të 

vlerave me më shumë potencial për zhvillim, si edhe përgatitja e rekomandimeve dhe 

planeve specifike të zhvillimit, që synojnë të rrisnin rolin e grave dhe të eliminojnë veprimet 

me bazë paragjykimi gjinor. 

1.3 METODOLOGJIA 

Metoda e përzgjedhur është ajo kualitative për vlerësim që është përshtatur nga 

metodologjitë e aplikuara me sukses në disa shtete të tjera, dhe është veçanërisht e 

përshtatshme për vende të cilat janë në fazat fillestare të reformës së qeverisjes vendore 

që kanë të dhëna të kufizuara statistikore. Kjo metodologji kombinon informacionet e 

mbledhura dhe të përpunuara në terren(burimet parësore) me ato të administruara nga 

Bashkia dhe Institucionet e ndryshme qeveritare (burimet dytësore).  

Ky raport i zhvilluar nga Smart ICT Services ka si objektiv parësor të i tij ishte identifikimin e 

sektorëve kryesorë në bashkinë e Tiranë, duke paraqitur mundësitë për rritje dhe zhvillim 

ekonomik, si dhe vlerësimin e përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë e tyre për 

fuqizim dhe së dyti, fokusimin në zinxhirët e vlerës me potencialin më të madh për zhvillim, 

duke dhënë rekomandime për ndërmarrjen e masave specifike për të rritur rolin e grave 

dhe për të eliminuar nismat e njëanshme gjinore. 

Të dhënat dhe informacionet në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të Bashkisë së 

Tiranës, zhvillimin e saj ekonomik dhe sektorët kryesorë të potencialit ekonomik janë marrë 

nga raportet kryesore të përgatitura në kuadër të "Planittë Përgjithshëm Vendor të 

Bashkisë së Tiranës (PPV)", përkatësisht "Plani i Zhvillimit të Territorit (PZHT)" dhe "Strategjia 

Territoriale" (ST), miratuar me Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 1 datë 

23.10.2019,si dhe raportin “Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Tiranës (VSM)”. Informacioni u 

plotësua gjithashtu me të dhëna nga faqja zyrtare në internet e Bashkisë së Tiranës dhe 

nga publikimet zyrtare dhe informacioni statistikor nga Instituti i Statistikave në Shqipëri. 

Informacioni u përditësua dhe të dhënat u morën dhe u përpunuan nga baza e të 

dhënave statistikore e Institutit të Statistikave në Shqipëri (Instat) në 2021 për periudhën 

2018-2020. 

Gjatë vlerësimit pasues të zinxhirëve të vlerës në sektorin e bujqësisë, metodologjitë e 

marra në konsideratë ishin "Analiza e tregut dhe zinxhirit të vlerave të sektorëve të 
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përzgjedhur në Shqipëri për diversifikimin e ekonomisë rurale dhe fuqizimin ekonomik të 

grave" (FAO 2018), "Kapitulli 4: Mjeti i Skicimit të Zinxhirëve të Vlerës ”dhe“ Moduli II: Zinxhirët 

e Qëndrueshëm të Vlerës ”(GIZ), të cilat shërbyen si referencë gjatë ndërtimit të hartës 

(skicës) së zinxhirit të vlerave. 

Lidhur me informacionin nga analiza e tërmetit dhe efektet që ajo pati në bashkitë e 

prekura, dhe konkretisht bashkinë e Tiranës, informacioni u mor nga "Raporti i Vëllimit A të 

Vlerësimit të Nevojave të Post-Katastrofës së Shqipërisë (PDNA)", i zhvilluar në shkurt Raporti 

"Vlerësimi i Situatës Pas Tërmetit të Familjeve me Fëmijë që Banojnë në Strehimore të 

Përkohshme në Shqipëri", zhvilluar nga Zyra e UNICEF-it në Shqipëri &Instituti për Kërkim, 

Zhvillim dhe Alternativa. 

Përzgjedhja e Sektorëve. Burimet parësore, pra puna kërkimore në terren, u përdorën 

për përzgjedhjen e sektorëve, duke përfshirë konsultimet në grup dhe seancat e diskutimit 

me përfaqësuesit e Bashkisë, prodhuesit dhe ekspertët, dhe ky hap u nda në dy faza. Në 

fazën e parë, u zhvillua vlerësimi paraprak i zinxhirëve të vlerës, nëpërmjet diskutimeve dhe 

takimeve me përfaqësuesit e bashkisë, prodhuesit, pjesëmarrësit e organizatave 

mbështetëse dhe koordinatorët në terren të projektit, si një mënyrë për të identifikuar 

mundësitë e zinxhirëve të vlerës. Kjo fazë u mbyll me organizimin e një takimi në formën e 

grupeve të interesitgjatë së cilit pjesëmarrësit patën rastin të paraqesin dhe diskutojnë 

detaje shtesë, mundësitë e kufizimet dhe të marrin një ide dhe një kuptim të qartë të 

zinxhirëve të vlerës, dhe ku u identifikuan si fusha kryesore të fokusit zinxhirët e vlerës të 

Poçerisë në Nj.A Farkë dhe të Rritjes dhe Prodhimit të Rrushit në ndërthurje me Agroturizmin 

në Nj.A. Ndroq dhe Prodhimeve Bujqësore Autentike.  

Në fazën e dytë u realizuan vizita në terren, vëzhgime të aktiviteteve, pyetësorë dhe 

intervista gjysmë të strukturuara me pyetësorë të përshtatur për aktorë të ndryshëm të 

zinxhirit të vlerës.  

 

Figura 1. Qasja Metodologjike 

Objektivat dhe Grupi i Synuar

Studimi i Planeve 
Bashkiake

Identifikimi i 
sektorëve kryesorë 

Vlerësimi i ZV-ve

Përzgjedhja e ZV-ve

Rekomandime
dhe Ndërhyrje

1

Përcaktimi i Objektivave Bazuar në Promovimin e
Barazisë Gjinore dhe Përmirësimin e Jetesës së Grave

Përcaktimi i Grupit të Synuar

Përcaktimii Kritereve të Përzgjedhjes

2
Studimi i Planeve dhe Strategjive të zhvillimit local dhe 
rajonal, si edhe Studime të mëparshme të tjera

3

Identifikimi i Sektorëve Kryesorë përmes vlerësimit të të 
dhënave dhe në konsultim me Bashkitë dhe Grupet e 
Interesit

4

Vlerësimi i Zinxhirëve Kryesorë të Vlerës që i përkasin 
sektorëve të përzgjedhur përmes Analizave dhe 
Diskutimeve në Grupet e Interesit

5
Përzgjedhja e Zinxhirëve Kryesorë të Vlerës, Analiza
dhe Vlerësimi i Mundësive/Kufizimeve 

6

Përgatitja e Rekomandimeve për Përmirësimin e 
Zinxhirit të Vlerës për Bashkinë dhe Mundësitë e 
Ndërhyrjes
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Në përgjithësi, në proces u ndoqën këta hapa: 

1. Objektivat dhe Grupi i Synuar: Përcaktimi i objektivave bazuar në qëllimet kombëtare 

dhe bashkiake (pra, përmirësimi i jetesës dhe promovimi i barazisë gjinore) dhe 

përcaktimi i grupit të synuar dhe kritereve të përzgjedhjes: 

a.  Grupi i synuar: gratë dhe burrat me të ardhura të ulëta në nivelin bashkiak. 

b.  Kriteret: rëndësia e sektorit në krijimin e kushteve të jetesës për gratë dhe burrat. 

2. Studimi i Planeve Bashkiake: Studimi fillestar i planeve bashkiake dhe puna kërkimore, 

bazuar në plane, strategji, studime të mëparshme, etj. 

3. Sektorët kryesorë: Identifikimi i sektorëve kryesorë nëpërmjet vlerësimit të raporteve, të 

të dhënave dhe publikimeve të ndryshme. 

4. Vlerësimi i ZV-ve: Vlerësimi i zinxhirëve kryesorë të vlerës që i përkasin sektorëve të 

përzgjedhur nëpërmjet stuhisë së mendimeve, diskutimeve, grupeve në fokus (focus-

group). 

5. Përzgjedhja e ZV-ve: Përzgjedhja e një ose dy zinxhirëve kryesorë të vlerës dhe vlerësimi 

i mundësive, kufizimeve dhe fushave të ndërhyrjeve, nëpërmjet punës kërkimore në 

terren. 

Rekomandime: Përgatitja e rekomandimeve për përmirësimin e zinxhirit të vlerës për 

Bashkinë dhe mundësitë e ndërhyrjes. 

Kufizimet e Punës Kërkimore. Fokusi i këtij raporti është analiza praktike e zinxhirëve 

kryesorë të vlerës në Bashkinë Tiranë, parë në perspektivën gjinore. Një prej problemeve 

më të mëdha të shfaqura gjatë këtij studimi është mungesa e burimeve sekondare. Sot, 

në Shqipëri, ekziston një mungesë e të dhënave të besueshme statistikore, kjo bazuar në 

dy faktorë: i) për shkak të shkallës së lartë të informalitetit, ii) metodologjive të ndryshme 

kur bëhet fjalë për vlerësimet statistikore të përdorura nga autoritetet vendore dhe INSTAT. 

Si rrjedhojë rezultatet e punës kërkimore (për sektorët/zinxhirët kryesorë të vlerës) shpesh 

nuk përkonin me rezultatet e marra gjatë seancës së punës në grup dhe intervistave të 

zhvilluara me grupet e interesit. Për më tepër, shumica e të dhënave publike shpesh nuk 

janë të ndara sipas gjinisë dhe një pjesë e madhe e të dhënave statistikore të publikuara 

nga INSTAT nuk janë të ndara sipas bashkive. Problematika më e madhe në këto të dhëna 

është se me përjashtim të të dhënave të CENSUS 2011, nuk ka asnjë të dhënë mbi 

popullsinë rezidente. 

Nga pikëpamja e konceptimit, zbatimi i analizës së ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e 

vlerave mund të jetë shpeshherë problematik. Përfundimet e punës kërkimore janë shpesh 

të përgjithshme dhe në varësi të qëllimit (përmirësimi i jetesës së grave ose e thënë 

ndryshe, fuqizimi i grave), mund të çojnë në dhënien e skenarëve ndërhyrës që synojnë 

më tepër zhvillimin ekonomik dhe jo përmirësimin e situatës së vetë grave. Qëllimi i këtij 

studimi është t’i sigurojë Bashkisë Tiranë, rekomandime praktike që prekin popullsinë e 

bashkisë së zgjedhur si një e tërë që për pasojë do të çonin në përmirësimin e kushteve të 

grave në Bashki. Është e rëndësishme të kihet parasysh se në Shqipëri dhe në bashki të 

veçanta të analizuara, situata në zinxhirët e vlerës është shpesh aq e vështirë (dhe varfëria 

është aq e lartë) saqë çdo përmirësim i përgjithshëm dhe zhvillim i qëndrueshëm në lidhje 



   

16 

 

me zinxhirët e vlerës do të çonte në të ardhura më të larta për familje, që do të 

nënkuptonte automatikisht përmirësimin e kushteve të grave dhe aktorëve të tjerë në të. 

Gjithashtu, është e nevojshme të qëndrojmë të vëmendshëm ndaj kontekstit lokal, duke 

përfshirë nocionet e ndryshme të maskulinitetit. 

Seancat takim të grupeve të interesit si dhe intervistat e zhvilluara janë përfaqësuese të 

madhësisë së kampionit të studimit, i cili mund të konsiderohet si shumë i vogël 

(kohëzgjatja e studimit-rreth 1 muaj). Sidoqoftë, përdorimi i planeve strategjikë bashkiakë 

si dhe puna kërkimore në terren mbështetën hipotezat se trendet e vëzhguara mund të 

konsiderohen si përfaqësuese të grupeve të njerëzve, rezultatet e të cilëve do të 

përgjithësohen ose transferohen më tej.  
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1. PROFILI I BASHKISË TIRANË 

Bazuar në ligjin Nr.139/2015 për Ndarjen Territoriale në Republikën e Shqipërisë, për Qëllime 

Statistikore NUTSII5, Bashkia Tiranë bën pjesë në Rajonin Qendror. Ajo kufizohet në veri me 

bashkitë Vorë, Kamzë dhe Krujë, në verilindje me Bashkinë Klos, në lindje me Bashkitë 

Bulqizë dhe Librazhd, në jug me Bashkitë Elbasan dhe Peqin dhe në perëndim me Bashkitë 

Rrogozhinë, Kavajë, Durrës dhe Shijak. 

Kjo Bashki përbëhet nga 25 Njësi Administrative, të cilat janë: 11 lagjet e qytetit të Tiranës, 

Petrela, Farka, Dajti, Zall-Bastari, Bërzhita, Krraba, Baldushku, Shëngjergji, Vaqarri, Kashari, 

Peza, Ndroqi dhe Zall Herri. Të gjitha njësitë e Bashkisë Tiranë janë pjesë e rrethit Tiranë dhe 

qarkut Tiranë, me përjashtim të qytetit të Tiranës, i cili historikisht ka qenë rreth më vete. Në 

territorin e kësaj Bashkie ka dy qytete dhe 135 fshatra. 

 

 

 

 
5  Ndarja e përdorur nga INSTAT, NUTS është operative në kuadër të Sistemit Statistikor Evropian 

Figura 3: Harta Administrative e Bashkisë Tiranë 

Figura 2: Vendndodhja e Bashkisë Tiranë 
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E dhëna Vlera 

Renditja në 

rang 

kombëtar 

Raporti ndaj 

vlerave 

kombëtare 

Vlera 

mesatare 

kombëtare 

Rajoni sipas NUTSII Qendror  - - 

Sipërfaqja  1089Km2 1 3.84% 464.72 km2 

Popullsia sipas Gjendjes Civile 830,043 1 18.42% 73,876 

Popullsia sipas Census 2011 557,422 1 19.90% 45,908.64 

Dendësia sipas Gjendjes Civile 762 4 - 159 

Dendësia sipas Census 2011 512 3  19 

Numri i Njësive Administrative 

(duke përfshirë edhe Lagjet)  
27 1 - 7.67 

Numri i Qyteteve 2 - - - 

Numri i Fshatrave 135 - - - 

 

Tirana është Bashkia më e madhe në vend, si për nga popullsia, ashtu edhe nga territori. 

Ajo shtrihet në tri zona gjeografike të veçanta; zona bujqësore në veri, perëndim dhe jug, 

zona urbane e Tiranës dhe e katër komunave rrethuese, pjesërisht të urbanizuara si dhe 

zona e thyer malore në lindje. Tirana është një zonë e pasur me burime ujore, pasi 

përshkohet nga lumenjtë Erzen, Lumi i Tiranës dhe Lumi Tërkuzë. Në territorin e saj ndodhen 

edhe një numër i konsiderueshëm liqenesh artificiale, të ndërtuara si në zonat malore, 

ashtu edhe në ultësirë. Në territorin e bashkisë së re gjendet edhe Parku Kombëtar i Dajtit. 

Qyteti i Tiranës është zemra ekonomike e Shqipërisë, me përqendrimin e numrit më të 

madh të bizneseve në shkallë vendi si dhe me zhvillimin e industrisë së lehtë. Fuqia 

ekonomike e Tiranës dallohet te sasia shumë më e lartë e kursimeve dhe e kreditit në rang 

kombëtar, te të ardhurat tatimore, të cilat në masë dërrmuese realizohen në Tiranë si dhe 

te zhvillimi i sektorit të ndërtimit. 

2.1 VIZIONI DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË BASHKISË TIRANË 

Plani i Përgjithshëm Vendor i Tiranës tregon të ardhmen e një metropoli policentrik dhe 

kaleidoskopik, i cili do të presë në çdo pjesë të tij një ekuilibër të gjetur ndërmjet qytetit 

dhe natyrës. Plani i Përgjithshëm Vendor propozon 13 projekte strategjike për të ardhmen 

e një metropoli kaleidoskopik: 

✔ Një identitet të ri për vendbanimet urbane. Rikthimi i një identiteti prodhues, bujqësor 

dhe turistik ndaj qendrave më të vogla, duke i integruar ato në kaleidoskopin 

metropolitan, nëpërmjet sistemeve lineare të gjelbra: Ndroqin, Pezën, Baldushkun, 

Bërzhitën, Krrabën, Shëngjergjin dhe Zallbastarin; 

✔ Tre Korridoret e Gjelbra dhe të Kaltra. Transformimi i rrjedhave të ujit – edhe kur rrjedhin 

në brendësi të qytetit – në korridore ekologjike të rigjenerimit dhe biodiversitetit; 

✔ Një Korridor i Ri Energjitik. Realizimi gjatë luginës Elbasan-Krrabë të një sistemi të ri të 

integruar prodhimi, magazinimi dhe shpërndarje të energjive të rinovueshme; 

Tabela 1: Të dhënat kryesore Administrativo-Demografike të Bashkisë Tiranë 
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✔ Një Sistem Bujqësor i Ri. Përforcimi i realitetit bujqësor në luginën e Erzenit dhe luginave 

të degëve të tij, duke krijuar një rrjet të përhapur me agroturizme, ferma dhe vende 

prodhimi; 

✔ Parku i Ri i Botës dhe Bulevardit. Përmbushja dhe fuqizimi i shpinës kurrizore së metropolit 

kaleidoskopik, duke e zgjeruar Bulevardin Dëshmorët e Kombit deri te Parku i ri i madh 

i Botës; 

✔ Unaza e Katërt e gjelbër e re. Realizimi i një unaze të re të gjelbër dhe të qëndrueshme 

– dedikuar lëvizshmërisë së këmbësorëve, biçikletave dhe në hekurudhë – e cila 

shtrihet në brendësi të metropolitanit kaleidoskopik; 

✔ Një Pyll Orbital dhe një Oaz Natyror. Realizimi i një brezi me 2 milion pemë rreth qytetit 

me qëllim ndalimin e erozionit të tokës dhe krijimin e një unaze me pyje frutore, parqe 

bregore dhe pyje për natyralizmin; 

✔ Transit me Cilësi të Lartë. Realizimi i një rrjeti hekurudhor me shpejtësi të lartë për të 

lidhur qendrën me aeroportin dhe portin. Përfundimi i rrjetit të transportit publik në 

qendër; 

✔ Optimizimi i unazës së tretë. Fuqizimi dhe modernizimi i unazës së tretë nëpërmjet një 

sistemi lëvizshmërie të integruar dhe riplanifikimi të anëve të rrugëve – me një pistë për 

biçikletat dhe një Linjë të Dedikuar Autobusi; 

✔ Lëvizshmëri në Bashkëpërdorim e Përhapur. Nxitja e gjithë formave të lëvizshmërisë në 

bashkëpërdorim dhe të qëndrueshme për të garantuar ndaj qytetarëve një lëvizshmëri 

të shpejtë dhe ekologjike; 

✔ Ruajtja e Trashëgimisë Arkitektonike të Shekullit të XX. Njohja e godinave që dëshmojnë 

historinë e pasur të viteve 1900, e vlerës së një pasurie të përbashkët, e cila duhet 

respektuar dhe të cilës duhet t’i jepet vlerë; 

✔ 5 Epiqendra Dinamike të reja. Projektimi në zonat e jashtme të qytetit të pesë 

epiqendrave të reja prodhuese me inkubatorë për sipërmarrje të reja, shërbime ndaj 

qytetarëve, epiqendra për kulturën dhe kohën e lirë; 

✔ Një Rrjet i Përhapur Shkollash të Hapura e të Reja. Realizimi i një rrjeti të shkollave të 

reja, të cilat qëndrojnë hapur në çdo orë gjatë gjithë vitit dhe të cilat kryejnë funksionin 

e shesheve dhe qendrave qytetare të lagjeve; 

✔ Tirana për të Gjithë – Qytet i Aksesueshëm. Realizimi gradual i një metropoli të 

aksesueshëm nga të gjithë, veçanërisht nga qytetarët më të brishtë. 

2.2 PROFILI DEMOGRAFIK 

Sipas Censusit të vitit 2011, në territorin e Bashkisë së re Tiranë banojnë 557,422 banorë, 

ndërsa sipas Regjistrit Civil banojnë 757,361 banorë. Me një sipërfaqe prej 1,110.03 

kilometrash katrorë, densiteti i popullsisë sipas të dhënave të Censusit është 502 banorë/ 

km2 ndërsa sipas Regjistrit Civil, densiteti është 682 banorë km2. Bazuar në të dhënat e 

Regjistrimit të CENSUS 2011, afërsisht 50% e popullsisë (283’539 banorë) janë femra. 

Grupmosha 15-64 vjeç përbën numrin më të madh të popullsisë, pothuajse 70% të 
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popullsisë si femërore ashtu edhe mashkullore. Në tabelën 2 jepen të dhënat e 

përgjithshme të popullsisë të ndarë për çdo Njësi Administrative sipas grupmoshave, 

ndërsa në tabelën 3 këto të dhëna jepen të ndara sipas gjinisë.  

Njësia Administrative Totali 
Grupmosha 

0-14 15-64 Mbi 65 

Baldushk 4576 973 3122 481 

Kashar 43353 9332 30841 3180 

Bërzhitë 4973 1089 3407 477 

Dajt 20139 4779 13917 1443 

Farkë 22633 5147 15795 1691 

Kërrabë 2343 543 1588 212 

Ndroq 5035 972 3412 651 

Vaqarr 9106 2284 6088 734 

Petrelë 5542 1306 3687 549 

Pezë 6272 1548 4159 565 

Tiranë 418495 71459 299335 47701 

Shëngjergj 2186 452 1421 313 

Zall Bastar 3380 845 2216 319 

Zall Herr 9389 2592 6131 666 

Total Bashkia Tiranë 557,422 103,321 395,119 58,982 

 

Njësia Administrative 
Numri i 

Fshatrave Popullsia Totale 
Gjinia 

Meshkuj Femra 

Baldushk 14 4576 2407 2169 

Kashar 7 43353 21660 21693 

Bërzhitë 12 4973 2515 2458 

Dajt 13 20139 10255 9884 

Farkë 6 22633 11472 11161 

Krrabë 2 2343 1170 1173 

Ndroq 11 5035 2562 2473 

Vaqarr 10 9106 4838 4268 

Petrelë 17 5542 2862 2680 

Pezë 10 6272 3237 3035 

Tiranë 0 418495 203239 215256 

Tabela 2: Të dhënat mbi popullsinë për Bashkinë Tiranë të ndara sipas grupmoshave. (Burimi CENSUS 2011) 
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Shëngjergj 10 2186 1104 1082 

Zall Bastar 12 3380 1732 1648 

Zall Herr 9 9389 4830 4559 

Total Bashkia Tiranë  133 557,422 273,883 283,539 

 

Në figurat 4 dhe 5 jepen përbërjet e popullsisë të ndara sipas gjinisë dhe grupmoshës për 

Bashkinë Tiranë në total dhe të ndara sipas gjinisë për çdo Njësi Administrative. 

 
 

 

 

103,321

53,889

49,432

395,119

192,043

203,076

58,982

27,951

31,031

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Burra

Gra

Mosha 0-14 Mosha 15-64 Mosha 65+

Tabela 3: Të dhënat mbi popullsinë për Bashkinë Tiranë të ndara sipas gjinisë. (Burimi: CENSUS 2011) 

Figura 4: Popullsia në % e Bashkisë Tiranë e ndarë sipas gjinisë dhe grupmoshës. (Burimi: CENSUS 2011) 

2,407

21,660

2,515

10,255

11,472

1,170

2,562

4,838

2,862

3,237

203,239

1,104

1,732

4,830

2,169

21,693

2,458

9,884

11,161

1,173

2,473

4,268

2,680

3,035

215,256

1,082

1,648

4,559

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Baldushk

Kashar

Bërzhitë

Dajt

Farkë

Krrabë

Ndroq

Vaqarr

Petrelë

Pezë

Tiranë

Shën Gjergj

Zall Bastar

Zall Herr

Baldushk Kashar Bërzhitë Dajt Farkë Krrabë Ndroq Vaqarr Petrelë Pezë Tiranë
Shën
Gjergj

Zall
Bastar

Zall Herr

Burra 2407 21660 2515 10255 11472 1170 2562 4838 2862 3237 203239 1104 1732 4830

Gra 2169 21693 2458 9884 11161 1173 2473 4268 2680 3035 215256 1082 1648 4559

Figura 5: Popullsia e Bashkisë Tiranë për çdo NjA në %, e ndarë sipas gjinisë. (Burimi: CENSUS 2011) 
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2.3 PROFILI EKONOMIK 

Bazuar në të dhënat zyrtare të marra nga baza statistikore e INSTAT-it6 në Bashkinë Tiranë, 

në fund të vitit 2021 operonin 46,926 ndërmarrje aktive7. Numri i këtyre bizneseve, sikurse 

vihet re edhe nga figura 6, në 5 vitet e fundit pothuajse është konstant me një variacion - 

0.9% 

Bazuar në formën ligjore, këto biznese janë të ndara në: i) 529 Ferma Bujqësore; ii) 31,763 

Persona Fizikë; dhe iii) 14,634 Persona Juridikë. Sikurse vihet re edhe nga figura,variacioni i 

formave juridike ka një trend në rritje të ndërmarrjeve bujqësore dhe pakësim gradual të 

bizneseve të tjera, kryesisht të personave juridikë. 

 

 

6  http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive 

7  http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/regjistri-statistikor-i-ndërmarrjeve/publikimet/ 2021 
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Figura 6: Numri i Ndërmarrjeve Aktive sipas formës Juridike. (Burimi: INSTAT) 

Figura 7: Raporti në përqindje i Bizneseve sipas formës ligjore ndër vite. (Burimi: INSTAT) 

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive
http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/regjistri-statistikor-i-ndërmarrjeve/publikimet/%202021
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Predominimi i Formës së biznesit si 

Person Fizik dhe Fermer në rreth 70%, 

reflektohet edhe në numrin e vogël 

të të punësuarve në sektorin privat 

në këtë Bashki. Duke e parë 

strukturën e biznesit në këtë 

këndvështrim, vetëm 4,066 biznese 

apo rreth 8.6% e tyre kanë mbi 10 

punonjës, ndërsa 39,247 biznese ose 

rreth 83.6 % e bizneseve kanë më 

pak se 4 punonjës. 

Sot, rreth 34% e bizneseve të 

regjistruara në Bashkinë Tiranë 

administrohen nga gratë. Edhe në 

këtë drejtim nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm në shtimin apo pakësimin e numrit të 

bizneseve drejtuar nga gratë. Ky variacion në 5 vitet e fundit tregohet në figurat 9 dhe 10 

më poshtë: 

1-4   të 
punësuar, 
39,247 , 
83.64%

5-9   të …

Mbi 10 të 
punësuar, …

Figura 8: Numri i Bizneseve grupuar sipas numrit të të 

punësuarve. (Burimi: INSTAT) 
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Figura 9: Raporti në përqindje të Bizneseve sipas gjinisë të administrimit/pronësisë. (Burimi: INSTAT) 

Figura 10: Ndryshimi i Numrit të Bizneseve që administrohen nga gra ndër vite. (Burimi: INSTAT) 
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Sipas të dhënave të zyrës së të ardhurave 

vendore, në Bashkinë Tiranë, 46,926 

ndërmarrjet aktive në fund të vitit 2020 

janë të ndara sipas sektorëve kryesorë 

sikurse është paraqitur në figurën 11, në: i) 

529 Ferma Bujqësore; ii) 4,976 Ndërmarrje 

Prodhuese të të mirave; dhe iii) 41,421 

Ofrues Shërbimesh. 

Bujqësia. Bashkia Tiranë ka një sipërfaqe 

të mbjellë 13,662 ha, ku janë mbjellë me 

bimë arash, 2,071ha ose 1.58 %, me 

perime janë mbjellë 2551 ha ose 7.61 %, 

me foragjere janë mbjellë 8,744 ha ose 

3.89 %, dhe me bimë aromatike mjekësore 

44 ha ose 0.7 %. Në Bashkinë Tiranë 

sipërfaqja e kultivuar është 78 ha ose 2.21 

%. Gjithashtu, sipërfaqja e mbjellë me dru 

frutorë është 405 ha ose 1.62 % dhe të tjera 

janë 175 ha ose 0.8 %. 

Industria. Industria Prodhuese, gjatë 5 

viteve të fundit, ka një tkurrje në nivelin 

5.44%, ndryshim ky i ndjeshëm dhe shpreh 

vështirësitë që kalon kjo Bashki në drejtim 

të rritjes dhe fuqizimit ekonomik. Kjo rënie 

vihet re që në vitin 2018, por është e 

rëndësishme gjatë vitit 2019. Ky tregues tregon se industria prodhuese nuk ka rënie për 

arsye të dy faktorëve madhorë, si tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe pandemia gjatë vitit 2020. 

Klasa me rënie më të madhe është industria prodhuese. 
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Figura 12: Raporti në numrin e Bizneseve sipas 

sektorëve kryesorë. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Tiranë) 

Figura 11: Raporti në numrin e Bizneseve sipas 

sektorëve kryesorë. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Tiranë) 
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Figura 13: Struktura e Industrisë Prodhuese sipas 3 klasifikimeve zyrtare gjatë 5 viteve të fundit. (Burimi: INSTAT dhe 

Bashkia Tiranë.) 
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Sikurse tregohet në Figurën 14, dy 

nënsektorët e tjerë kanë parë ndryshime të 

vogla: industria e ndërtimit është rritur 

gjatë vitit 2020 dhe industria e drurit dhe 

industria e peshkimit janë në nivele 

konstante gjatë 5 viteve të fundit. Pesha 

specifike e secilës klasë gjatë vitit 2020 

paraqitet në figurën 14. Edhe pse me një 

tkurrje prej rreth 5.44% industria prodhuese 

përsëri është klasa kryesuese në Bashkinë 

Tiranë me mbi 54% të të gjithë sektorit 

prodhues. 

Shërbimet. Sektori i shërbimeve është edhe 

sektori me peshën më të madhe dhe 

përbën 88% të strukturës ekonomike lokale 

për sa i përket numrit të operatorëve ekonomik. Edhe ky sektor ka parë një tkurrje prej 

1.94% gjatë 5 viteve të fundit. 

 

Ajo që ndryshon nga sektori i prodhimit 

është se tkurrja është pothuajse 

proporcionalisht e ndarë në të 5-ta klasat 

e saj. Ky trend na bën të mendojmë se 

faktori kryesorështë zvogëlimi i tregut të 

shërbimeve për arsye të emigrimit të 

popullsisë së kësaj bashkie drejt zonave 

më të zhvilluara ekonomikisht brenda 

vendit si edhe emigrimi jashtë vendit.  
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Figura 14: Raporti i klasave të Industrisë Prodhuese për 

vitin 2020. . (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Tiranë.) 
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Figura 16: Raporti i klasave të Industrisë së Shërbimeve për vitin 2020. (Burimi: INSTAT dhe Bashkia Tiranë.) 
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Duke bërë një klasifikim më të detajuar të këtij sektori për vitin 2020, sikurse vihet re edhe 

nga grafiku 16, rezultojnë se në Bashkinë Tiranë nga 41,421 biznese të regjistruara, 15,081 

apo 36% operojnë në nënsektorin e tregtisë,1,705 apo 4% operojnë në nënsektorin e 

transportit dhe të magazinimit,5,344 apo 13% në atë akomodimit dhe ushqimit, dhe 16,923 

apo 41% operojnë në sektorin e shërbimeve të tjera. 
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3. NDIKIMI I TËRMETIT 

Më 26 Nëntor 2019, në orën 03:54, Shqipëria u godit nga një tërmet, i cili u konsiderua nga 

autoritetet kombëtare më i fuqishmi që ka goditur vendin 30 vitet e fundit. Sipas Institutit 

Shqiptar të Gjeofizikës, Ujit dhe Energjisë, bazuar në Raportin e Vlerësimit të Nevojave të 

Post-Katastrofës në Shqipëri (PDNA)8, shkalla e tërmetit ishte 6.3 në shkallën Rihter në 

thellësinë 38 kilometra. Epiqendra e tij ishte 22 kilometra nga Durrësi dhe 30 kilometra nga 

Tirana, dhe dëmet kryesore u shkaktuan në 11 Bashki të Shqipërisë, ku Tirana dhe Durrësi 

ishin bashkitë më të prekura, të ndjekura nga bashkitë Shijak, Kurbin, Kamëz, Vorë, Kavajë 

dhe Rrogozhinë. Lëkundjet u ndjenë gati 370 kilometra nga epiqendra e tërmetit. Midis 26 

dhe 29 Nëntorit, u regjistruan 17 tërmete të tjera, me magnitudë mbi 4 të shkallës Rihter. 

Bazuar në raportin e PDNA -së, pas vlerësimit, vlerësohet se efekti i përgjithshëm i 

katastrofës në të gjitha bashkitë e prekura arrin 985.1 milionë Euro, nga të cilat, 843.9 

milionë Euro përfaqësojnë vlerën e aseteve fizike të shkatërruara dhe 141.2 milionë Euro 

vlerën e humbjeve. Këto të dhëna përmblidhen në tabelën 5 dhe figurën 17 më poshtë: 

Sektori Dëmtime Humbje Totali 

Edukimi 63.59 8.76 72.35 

Shëndetësia 8.02 1.91 9.93 

Strehimi (Banesat) 662.30 34.00 696.30 

Infrastruktura 30.41 3.01 33.42 

Prodhimi 70.82 79.66 150.48 

Mbrojtja Sociale 0.00 0.62 0.62 

Mbrojtja Civile 8.75 13.22 21.97 

TOTAL 843.89 141.18 985.07 

 
8  https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania Vlerësimi i nevojave të post-katastrofës (PDNA) Volumi A Raport 

Shkurt 2020 pdf 
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Tabela 5: Dëmtimet dhe Humbjet në Milionë Euro sipas sektorëve në rang Republike. Burimi: PDNA 

Figura 17: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas sektorëve në rang Republike. Burimi: PDNA 

https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Vlerësimi%20i%20nevojave%20të%20post-katastrofës%20(PDNA)%20Volumi%20A%20Raport%20Shkurt%202020%20pdf
https://albania.un.org/sites/default/files/2020-05/no.4-Albania%20Vlerësimi%20i%20nevojave%20të%20post-katastrofës%20(PDNA)%20Volumi%20A%20Raport%20Shkurt%202020%20pdf
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Sikurse duket edhe nga të dhënat e paraqitura më sipër, Sektori i Strehimit ka pësuar 

shumicën e dëmeve me 78.5%, i ndjekur nga Sektori Prodhues me 8.4% dhe Sektori i 

Edukimit me 7.5%. Ndërkohë, sa u përket humbjeve, sektori Prodhues zë pjesën më të 

madhe të shumës (56.4%), i ndjekur nga sektori i Strehimit (24.1%) dhe Sektori i Mbrojtjes 

Civile dhe sektori i Reduktimi të Rrezikut nga Fatkeqësitë (9.4%). Bazuar në të njëjtin raport, 

“Dëmet përcaktohen si kosto për të riparuar ose rindërtuar infrastrukturën ose asetet fizike 

të shkatërruara pjesërisht ose plotësisht. Humbjet janë ndryshimet në flukset ekonomike, të 

shprehura si vlera e prodhimit të mallrave dhe shërbimeve (të ardhurat ose humbjet në 

natyrë), si dhe ndryshimet në kostot e prodhimit (sikurse është rënia e prodhimit dhe kostoja 

më e lartë se normalja e prodhimit), si dhe kosto shtesë të papritura. ”  

Bazuar në vlerësimet sektoriale, të pasqyruara në raportin e PDNA-së dhe me saktësimin e 

tyre nga informacionet e dhëna nga bashkitë, dy sektorët bazë të ekonomisë, pas 

banesave të cilat zënë 70% të dëmeve të tërmetit, më të dëmtuar janë ai i infrastrukturës 

dhe ai i prodhimit duke përfshirë edhe ndërtesat. Praktikisht, në figurat 18 dhe 19 paraqiten 

në % sipas nënsektorëve humbjet dhe dëmtimet në këto dy sektorë. 
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Figura 18: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të prodhimit. Burimi: PDNA 

Figura 19: Pesha specifike e Dëmtimeve dhe Humbjeve sipas nënsektorit të Infrastrukturës. Burimi: PDNA 
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Së fundmi, numri i përgjithshëm i popullsisë, e cila ka humbur apo i është dëmtuar rëndë 

banesa vlerësohet të jetë rreth 204,000 persona në të njëmbëdhjetë bashkitë. Në grafikun 

e mëposhtëm paraqitet shpërndarja e popullsisë së prekur sipas bashkive: 

Sikurse duket edhe nga të dhënat e figurës, në Bashkinë Tiranë kemi një numër 82.110 

banorë të popullsisë së përgjithshme të Shqipërisë të prekur nga tërmeti, afërsisht 40%. Në 

raport me popullsinë banuese numri i personave të prekur është rreth 9%, që është i 

konsiderueshëm për këtë bashki dhe e rendit atë si bashkinë e 1-rë më të dëmtuar ndër 

11 bashkitë e dëmtuara. 

Sikurse e theksuam edhe më sipër,dëmet financiare në dëmtime dhe humbje janë 

përllogaritur 985.07 milion Euro. Në këtë këndvështrim, Bashkia Tiranë me 303.45 milion 

humbje dhe dëmtime klasifikohet Bashkia e 2-të më e dëmtuar. Në grafikun 21 paraqiten 

vlerat e humbjeve dhe dëmtimeve për çdo Bashki në vlerë absolute. 

Ndërsa duke llogaritur humbjet për frymë të popullsisë rezidente ajo renditet e 7, shumë 

më poshtë se mesatarja kombëtare. 
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Figura 20: Numri i popullsisë që i janë dëmtuar apo shkatërruar banesat sipas Bashkive. Burimi: PDNA dhe Bashkitë 
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Në grafikun 22 paraqiten vlerat e humbjeve dhe dëmtimeve për çdo bashki si edhe 

mesatarja kombëtare për frymë të popullsisë rezidente. 

Në Bashkinë Tiranë nga efekti i përgjithshëm i dëmeve dhe humbjeve prej 303.45 milionë 

Euro, sektori i strehimit është ai më i prekuri, me 22.18 milionë Euro ose 62%, i ndjekur nga 

sektori i prodhimit dhe ai i edukimit me afërsisht 6.83 dhe 2.91 milionë Euro, ose 19% dhe 

8%. Fatmirësisht, sektori i Mbrojtjes Sociale në këtë Bashki nuk ka pasur humbje apo 

dëmtime. Sektorët e Mbrojtjes Civile dhe DRR kanë pësuar humbje apo dëmtime në vlerën 

2 milionë Euro ose 6%.  

Sa i përket sektorit të Strehimit, dëmet përfshijnë ndërtesat e dëmtuara si edhe humbjet 

në pajisje të brendshme. Dëmet totale të tërmetit në Shqipëri në këtë sektor arrijnë në 

662.3 milionë Euro, ndërsa për Bashkinë Tiranë, këto dëme llogariten në vlerën e 214.33 

milionë Euro, pothuajse 32% të humbjeve të këtij sektori.  

Dëmet dhe humbjet totale të sektorit prodhues, që përfshin nën-sektorët e Biznesit dhe 

Punësimit, Turizmit, Trashëgimisë Kulturore dhe Bujqësisë, në Bashkinë Tiranë është në vlerën 

9.27 milionë Euro.   
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Figura 22: Dëmet financiare në dëmtime dhe humbje për frymë sipas Bashkive. Burimi: PDNA dhe Bashkitë 
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4. ANALIZA E ZINXHIRËVE TË VLERËS  

NË NJËSITË ADMINISTRATIVE FARKË DHE NDROQ 

Rritja ekonomike, dhe tregjet që e mundësojnë atë, është një prej nxitësve më të 

mirëfaktuar në reduktimin e varfërisë. Tregjet janë mjetet kryesore nëpërmjet të cilave 

gratë dhe burrat marrin pjesë në aktivitetet ekonomike. Megjithatë, supozimi se tregjet 

dhe rritja ekonomike veprojnë në favor të të gjithëve nuk nënkupton që të gjithë llojet e 

rritjes ekonomike çojnë në rezultate të barabarta. Diskriminimi gjinor mund të nënkuptojë 

se përfitimet dhe favoret e marra nga rritja ekonomike, janë të përqendruara në duart e 

pjesëmarrësve me përvojë në sistemet e tregut, dhe jo në duart e atyre të cilët kanë më 

shumë nevojë.  

Aty ku tregjet veprojnë në mënyrë përfshirëse, ato u shërbejnë, si grave, ashtu edhe 

burrave, duke u ofruar mjetet – punë, mundësi, aftësi, burime financiare, shërbime – për 

të rritur të ardhurat e tyre. Rolet e grave në zinxhirët e vlerave janë thelbësore për zhvillimin 

e sistemeve të tregut, veçanërisht zinxhirët e vlerave rurale dhe bujqësore, që vijnë duke 

u rritur edhe në sektorin e fabrikimit (prodhimit), në të cilin gratë zënë numrin më të lartë 

në “bazën prodhuese”. Gratë dhe burrat mund të përfshihen në faza të ndryshme të një 

zinxhiri vlerash. Përgjithësisht, rolet e grave janë më pak të dukshme në procesin e zhvillimit, 

pavarësisht se ato shpesh shërbejnë si hallka kyç ku duhet të ndodhë ndryshimi dhe 

përmirësimi në mënyrë që të mund të ndodhë zhvillimi i zinxhirit. 

Zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe sistemit të tregut. Zinxhiri i vlerës sipas ndjeshmërisë gjinore 

dhe zhvillimi i sistemit të tregut mund të përdoren si korniza efektive për të përmirësuar 

produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e sektorit dhe, njëkohësisht, për të reduktuar 

barrierat me bazë gjinore që pengojnë pjesëmarrjen e plotë ekonomike të grave. 

Iniciativat për zhvillimin e sistemit të tregut duhet të marrin në konsideratë, në mënyrë të 

herëpashershme, rolet e shumëfishta të grave dhe disavantazhin sistematik, si dhe të 

shfrytëzojnë mundësitë e përdorimit të masave përmirësuese që nxisin në mënyrë aktive 

transformimin e normave gjinore dhe të mundësive të barabarta për gratë.  

Zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe sistemit të tregut nënkupton kryerjen e veprimeve që 

përmirësojnë produktivitetin dhe përfshirjen e zinxhirëve të vlerave, si dhe që ndryshojnë 

mënyrën sipas së cilës funksionet mbështetëse të tregut dhe rregullat veprojnë për të 

mbështetur zhvillimin e zinxhirit të vlerës në të ardhmen. Tregjet shërbejnë si mjeti kryesor 

nëpërmjet të cilit gratë dhe burrat marrin pjesë në aktivitetin ekonomik, dhe analiza dhe 

zhvillimi i zinxhirit të vlerës dhe i sistemit të tregut po përdoren gjithmonë e më shumë si 

mënyra për të identifikuar strategji efektive për mbështetjen e të varfërve. Ato synojnë 

identifikimin e: 

▪ Pikave të përshtatshme të ndërhyrjes për të përmirësuar industritë, në mënyrë që ato 

të konkurrojnë në tregje vendase, rajonale dhe ndërkombëtare; dhe 

▪ Mundësive për përmirësimin e situatës së personave të disavantazhuar në zinxhirin e 

vlerës.  

Pavarësisht rolit që kanë gratë së bashku me burrat për realizimin e zhvillimit ekonomik, ato 

shpesh përjashtohen nga zhvillimi, drejtimi, vendimmarrja e zinxhirëve të vlerave, si dhe 

nga përfitimet që vijnë si pasojë e zhvillimit të sistemeve të tregut. Kjo ndodh pjesërisht për 
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shkak të statusit socio-ekonomik të grave në familjet e tyre dhe në komunitet, por edhe 

për shkak të diskriminimit të drejtpërdrejtë (dhe ndonjëherë edhe indirekt) që haset tek 

institucionet që rregullojnë dhe zhvillojnë tregjet, të tilla si njësitë qeverisëse dhe 

organizatat e përfaqësimit të sektorit. 

Zhvillimi dhe analiza e zinxhirit të vlerës sipas ndjeshmërisë gjinore është një qasje që 

ndihmon arritjen e barazisë gjinore dhe synimeve më të gjera në Shqipëri nëpërmjet 

identifikimit të zgjidhjeve të zinxhirit të vlerës që përmirësojnë produktivitetin. Ato 

reduktojnë barrierat gjinore, për të rritur pjesëmarrjen dhe përfshirjen e plotë të grave dhe 

për të promovuar barazinë midis grave dhe burrave. Tabela 10 nxjerr në pah disa prej 

përfitimeve që vijnë si pasojë e analizës dhe zhvillimit të zinxhirit të vlerës sipas ndjeshmërisë 

gjinore dhe sistemit të tregut. 

PËRFITIMET E NDËRHYRJEVE ME BAZË GJINORE NË ZINXHIRIN E VLERAVE 

EKONOMI SHOQËRI FAMILJE GRATË 

Më shumë 

konkurrencë: 

përdoren të gjitha 

burimet njerëzore 

të shoqërisë. 

Zhvillim afatgjatë: 

investimi në sektorët e 

arsimit dhe 

shëndetësisë të 

brezave të ardhshëm. 

Përmirësimi i kushteve 

të jetesës në familje, 

ulja e cenueshmërisë 

dhe rritja e rezistencës. 

Kontributi për familjen 

dhe punët shtëpiake. 

Produktivitet më i 

lartë: prodhuesit, 

kryesisht femrat në 

zonat rurale, mund 

të përmirësojnë 

sasinë dhe cilësinë 

e produkteve. 

Shoqëri ekonomikisht 

e sigurt dhe më e 

shëndetshme. 

Role dhe përgjegjësi 

më të balancuara të 

grave dhe burrave 

duke sjellë diskriminim 

gjinor më të ulët. 

Ulja e barrës 

ekonomike të burrave 

në rolin e tyre si 

"ushqyes i vetëm". 

Më shumë investime 

në arsimimin dhe 

shëndetin e fëmijëve. 

Vetërealizimi, më 

shumë besim, kapital i 

përmirësuar shoqëror. 

Rritja e aftësive të 

grave. 

Pavarësia ekonomike 

e grave. 

Kërkesa më e lartë: 

rritja e fuqisë 

shpenzuese, 

stimulimi i kërkesës 

së brendshme. 

Forcimi i roleve të 

grave në fusha të 

nënpërfaqësuara të 

shoqërisë,sikurse janë 

përfaqësimi politik dhe 

vendimmarrja. 

Përmirësim i kuptimit të 

përbashkët midis 

burrave dhe grave 

rreth roleve dhe 

përgjegjësive. 

Produktivitet dhe të 

ardhura më të larta 

nëpërmjet aksesit në 

investime dhe trajnim. 

Ekosistem më i 

fuqishëm tregu 

duke u ofruar 

ndërmarrjeve 

mbështetje, 

produktivitet dhe 

konkurrueshmëri 

më të lartë. 

Fuqizimi i funksioneve 

ligjore dhe 

mbështetëse për 

sistemet e tregut, 

duke përmirësuar 

qeverisjen dhe 

stabilitetin.  

Ulja e cenueshmërisë 

dhe rritja e rezistencës, 

rritja e mbulimit nga 

sigurimet shoqërore 

dhe shëndetësore 

dhe përfitimet e 

pensioneve.  

Biznese më të 

formalizuara dhe 

akses më i drejtë dhe i 

barabartë ndaj 

shërbimeve 

mbështetëse të 

zhvillimit të biznesit. 

Për vetë faktin që Bashkia Tiranë është Bashki shumë e madhe dhe ndryshon si në strukturë 

ashtu edhe në organizim nga bashkitë e tjera, si edhe me kërkesë të vetë Bashkisë Tiranë, 

u përqendruam në 2 Njësitë Administrative më të dëmtuara nga tërmeti, përkatësisht, në 

Njësinë Administrative Farkë dhe Njësinë Administrative Ndroq. 

 

Tabela 6: Përfitimet e ndërhyrjeve me bazë gjinore në zinxhirin e vlerës 
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4.1 NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË 

Në njësinë Farkë, me kërkesë të Bashkisë Tiranë u përqendruam në analizën e zinxhirit të 

vlerave të prodhimeve artizanale të përqendruar te prodhimi i produkteve prej balte 

(Poçeria). Praktikisht, Poçeria është një traditë shekullore e kësaj zone e cila, fatkeqësisht, 

për shkak të mosinteresimit nga brezi i ri, është drejt zhdukjes, kështu që gjithë analiza jonë 

synon gjetjen e mundësive për rivitalizimin e sektorit, duke pasur parasysh fuqizimin e 

grave, të rejave e të rinjve. 

Farka ndodhet 7 km në juglindje të qytetit të Tiranës, përgjatë rrugës nacionale Tiranë-

Elbasan. Në njësinë Administrative Farkë banojnë 5,250 familje me 17,894 banorë dhe 

ushtrojnë aktivitetin e tyre rreth 971 biznese. 

Territori i saj kufizohet në lindje me Dajtin, në jug me Petrelën dhe në perëndim me Vaqarin. 

Rezervuarët dhe relievi kodrinor krijojnë një panoramë tërheqëse duke rritur interesin e 

turistëve vendas e kryesisht të huaj, për not, çiklizëm, etj. 

Përmes territorit të Farkës kalon 

superstrada Tiranë – Elbasan në një 

gjatësi prej 3.5 km, duke ndikuar në 

kthimin e Farkës në një qendër të 

rëndësishme të zhvillimit jo vetëm 

ekonomik, por edhe arkitektonik. Për 

shkak të pozicionit strategjik gjeografik 

dhe infrastrukturës së favorshme, kjo 

zonë po kthehet në një zonë atraktive 

rezidenciale dhe turistike. Prezenca e 

dy parqeve, e një serie shërbimesh 

rekreative dhe e një qendre të 

rëndësishme tregtare si TEG-u rrit në 

mënyrë cilësore ofertën e Farkës për 

cilësi jetese e shërbimesh. 

Nga ana tjetër, Tirana i ofron Farkës dinamikat e përditshme urbane si dhe mundësinë e 

punësimit dhe biznesit për popullatën që zgjedh të jetojë në Farkë. 

Histori. Farka ka qenë vendbanim i hershëm ilir. Midis dy përrenjve pranë Farkës ka kaluar 

rruga kryesore me emrin “Vram”, e cila ka qenë degëzim i rrugës Egnatia. Popullata e 

kësaj treve ishte ilire dhe më vonë u fut në përbërje të federatës së Taulantëve. Një 

dokument tjetër që tregon prejardhjen ilire në zonë është gjetja e një thesari monedhash 

në fshatin Sauk, të cilat mendohet të jenë prodhuar në farkëtari dhe i përkisnin një 

funksionari romak, latifondist dhe pronar i tokave të Saukut e Farkës. Në shek. I-IV të 

sundimit romak, fshati Farkë u popullua shumë, pasi ishte vend i ulët e i mbrojtur. Me krijimin 

e ndërmarrjes bujqësore “Gjergj Dimitrov” në vitin 1958, u bë një nga zonat më të njohura 

për prodhimin e vreshtarisë dhe pemëtarisë, duke u shquar edhe për kultivimin e ullirit.  

Liqeni i Farkës është ndërtuar në vitet 1980, me një sipërfaqe ujore të pastër prej 75 

hektarësh. Fshati i Farkës është 8 km larg qendrës së Tiranës, emrin Farkë e ka marrë nga 

fjala "farkë", si fshati i farkëtarëve. Në zemër të fshatit është dhe një liqen i bukur, që ka të 

Figura 25: Pamje të Liqenit Të Farkës 
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njëjtin emër, Liqeni i Farkës. Zona dallohet për biodiversitetin dhe peizazhin tërheqës 

kodrinor, si dhe për trashëgiminë natyrore. Pjesë e kësaj trashëgimie janë objekte, 

peizazhe, ekosisteme, habitate të veçanta, të rralla dhe unikale, relike, lloje endemike apo 

në rrezik për t’u zhdukur. Si të tilla, ato kanë rëndësi të madhe ekologjike, shkencore, 

kulturore, didaktike, por edhe turistike.  

Të gjithë sektorët ekonomikë kryesorë në këtë Njësi Administrative, fillimisht u vlerësuan 

duke përdorur kriteret e analizës së ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave (GSVCA), 

ndër më kryesorët e të cilëve përmendim: 

1) A ka kërkesë në rritje për produktin? 

2) A janë të përfshira gratë në hapat e zinxhirit? 

3) A ndodh pjesa më e madhe e hapave të zinxhirit në bashki? 

4) A ka iniciativa ekzistuese ose të kohës së fundit për t'u përfshirë në zinxhirin e vlerës? 

5) A ka mundësi zhvillimi për zinxhirin e vlerës? 

6) A ka ndonjë lidhje midis asaj që bëjnë gratë dhe perspektivave për rritje/diversifikim në 

zinxhirin e vlerës? 

Në bashkëpunim me Bashkinë dhe grupet e interesit është zhvilluar një vlerësim i detajuar 

në bazë të gjashtë kritereve bazë të paracaktuara. Diskutimet dhe sugjerimet çuan në 

paraqitjen e mëtejshme të problemeve, kufizimeve, zgjidhjeve të mundshme, etj., të cilat, 

në një analizë makro, paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

Kriteret Prodhime Artizanale (Poçeria) 

A ekziston ndonjë lidhje midis asaj që 

bëjnë gratë dhe perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e vlerës? 

Gratë janë të përfshira në bizneset familjare dhe 

punësimi formal në këtë sektor do të ishte një 

mundësi e mirë për to. Ato janë të përfshira në çdo 

hap të procesit por nuk kanë akses në përfitimet 

ekonomike (të tilla si sigurimet shoqërore, sigurimet 

shëndetësore, grantet, huatë, etj.) pasi ato nuk 

funksionojnë sipas kontratave formale. 

A kanë gratë (ose mund të fitojnë) 

aftësitë e nevojshme për të shtuar vlerë 

nëpërmjet përpunimit ose diversifikimit 

të produktit? 

Në Njësinë Administrative Farkë, në mbi 90% sektorin 

e përfaqësojnë punimet e dorës ku gratë janë të 

përfshira. Aftësitë e nevojshme ekzistojnë, por kanë 

nevojë për më shumë njohuri në drejtim të 

promovimit të produkteve artizanale. 

A ofron ky zinxhir vlere mundësi të reja 

për gratë? 

Nëse ndërmerren hapa në drejtim të mbështetjes së 

grave dhe të rejave, mund të riaktivizohen produkte 

tradicionale, nëpërmjet të cilavemundësitë për 

gratë do të rriten së bashku me tregut. 

A mundet ky zinxhir vlere të përmirësojë 

kushtet e jetesës për gratë/familjet? 

Nëse aplikohen iniciativat dhe investimet e duhura, 

atëherë ka mundësi të mëdha për gratë.Inkurajimi i 

krijimit të shoqatave ose grupimeve të grave në 

këtë sektor në rajon duhet të trajtohet si një mënyrë 

për të ofruar trajnime në grup dhe për të promovuar 

shkëmbimin e njohurive dhe mbështetjen e grave. 

A ekziston në zinxhirin e vlerës një 

organizatë e angazhuar për të 

mbështetur/përfaqësuar aktorët e 

Sektorimbështetet nga Shoqata e Artizanëve e 

Zejeve tëShqipërisë si edhe nga Dhoma Kombëtare 

e Zejtarisë. 
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zinxhirit të vlerës në mënyrë që ata të 

zhvillohen më tepër? 

A ka mundësi të bëhenndryshime me 

investime të vogla? 

Ka mundësi të rritetinteresi përtë rinjtë duke stimuluar 

mjedisin e punës. 

Tabela 7: Renditja dhe Përzgjedhja e Zinxhirëve të Vlerës, duke përdorur kriterin e ndjeshmërisë gjinore. 

4.1.1 VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I ZV-SË SË PRODHIMEVE ARTIZANALE 

Traditë. Punimet artizanale në zonën e Farkës janë përhapur gjerësisht që në kohët e 

vjetra. Për t'u përmendur në këtë zonë janë: punimiilëkurës, qeramika, endja, etj. 

Përmendet lagja "Doxh", që në latinisht do të thotë "prijës i shenjtë i zanateve". Edhe sot 

kanë mbetur emrat e vendeve të trashëguara nga ajo kohë si "Lama e Tabakëve" për 

lëkurë, "Shpella e hurdhës së Lazit" për qeramikë. Në vendin e quajtur "kodra e 

vorbaxhinjve", kishte argjilë që përdorej si lëndë e parë për qeramikë. Zanati i qeramikës 

praktikohej vetëm nga burrat dhe mbahej i fshehtë, si nga gratë, ashtu edhe nga kushdo 

tjetër. Produktet e qeramikës të kësaj zone kanë furnizuar të gjithë Shqipërinë e Mesme. 

Kjo traditë vazhdon edhe sot me disa punishte të vogla artizanale të cilat, me produktet 

e tyre, jo vetëm që mbështesin jetesën e tyre por edhe mbajnë gjallë traditën e vjetër dhe 

shumë interesante. 

Poçeria. Mjeshtëria e punimit të enëve prej balte. Në Shqipëri kjo traditë zë fill që në 

neolitin e hershëm.Nëshek. VIP.K. njihej dhe çarku i poçerit. Lulëzimin më të madh kjo 

mjeshtëri e arriti në gjysmën e parë të shek. XIX. Pas kësaj periudhe, vendin e enëve prej 

balte dalëngadalë filluan ta zënë enët e fabrikuara. Në fillim të shek. XX ishin të njohura 

për poçeri: Farka, qyteti i Kavajës, 

dhe disa fshatra të tjerë, si në veri, 

ashtu edhe në jug të Shqipërisë. Një 

pjesë e këtyre qendrave merreshin 

më shumë me punimin e enëve për 

gatim, kurse një pjesë tjetër me 

punimin e enëve të ujit, të bulmetit e 

të ngrënies. Në Farkë, mjeshtrit kanë 

përdorur çarkun e poçarit që vërtitej 

me dorë si dhe një teknikë mjaft 

primitive, punimi i enëve bëhej pa 

çark dhe mjeshtëria ushtrohej vetëm 

nga burrat. Një pjesë e madhe enësh  

zbukurohej me ngjyra. 

 

4.1.2 VLERËSIMI I ZV-SË BAZUAR NË KRITERE BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e Prodhimeve Artizanale 

bazuar në analizat e ekspertëve dhe në diskutimet me grupet e interesit dhe intervistat 

me aktorët kryesorë paraqitet si më poshtë: 

 

Figura 25: Pamje të produkteve të poçerisë 
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Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A është pjesëmarrja e grave 

të punësuara në zinxhirin e 

vlerës relativisht e lartë? 

4 2 8 Në prodhimet artizanale, gratë janë të përfshira 

në shumë procese kryesisht në ato të punimit të 

poçerisë, si p.sh vazo, përpunimi i mbajtëseve së 

bizhuve, etj.. . 

A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

1 2 2 Sipërmarrja konsiderohet ende si fushë e burrave 

për shkak të kufizimeve kulturore dhe mentalitetit. 

Por, në fushën e prodhimeve artizanale, gati 40% 

e bizneseve drejtohen nga gratë. Gjithashtu, 

edhe kur bizneset janë të regjistruara në emër të 

burrave , gratë shpesh janë të punësuara. 

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

4 2 8 Pajisjet janë kryesisht nën pronësinë e grave 

ndërsa asetet nën atë të burrave, megjithatë 

gratë kanë akses mbi to. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës 

nëpërmjet përpunimit ose 

diversifikimit të produktit? 

3 1 3 Gratë po ndërgjegjësohen gjithnjë e më shumë 

për rëndësinë e diversifikimit për të krijuar 

ndërlidhje me ZV të tjera në sektorë të tjerë,sikurse 

është sektori i turizmit, nëpërmjet iniciativave të 

ekspozimit të produkteve në ambientet e 

operatorëve të shërbimeve të akomodimit. 

Gjithashtu shtimi i gamës së produkteve 

nëpërmjet riaktivizimit të disa produkteve që janë 

drejt zhdukjes është një potencial i madh në 

drejtim të shtimit të vlerës. 

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

4 3 12 Në përgjithësi të ardhurat kontrollohen dhe 

menaxhohen kryesisht nga gratë, por edhe kur 

ato administrohen nga burrat ka konsensus të 

plotë midis anëtarëve të familjes.Gratë normalisht 

bëjnë planifikimin e buxhetit për të gjitha gjërat 

thelbësore, përfshirë ushqimin, nevojat e 

fëmijëve, etj 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Po. Kryesisht ambientet e punës ose janë në 

shtëpitë, ose janë në ambientet e pazarit ku edhe 

realizohet shitja e produkteve. Në këto raste, ato 

janë jashtë shtëpisë dhe gjatë kohës së punës 

kanë të vështirë të kryejnë punët e tjera të 

shtëpisë dhe rritjen e fëmijëve. 

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të vogla për të 

hyrë për sipërmarrësit e 

varfër (shkallë të vogël të 

prodhimit, kosto të ulët 

fillestare, duke mos kërkuar 

investime të mëdha 

kapitale, duke përdorur 

teknologjisë të ulët)? 

3 1 3 Po, ekzistojnë disa pengesa ligjore për të hyrë në 

këtë zinxhir vlere. Kostot fillestare janë disi të ulëta. 

Një pjesë të pajisjeve të nevojshme ato izotërojnë 

si trashëgimi familjare. Me grante të vogla apo 

subvencione fillestare, investimi fillestar do të ishte 

i përballueshëm për shumë familje në Njësinë 

Administrative Farkë..  

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha 

dhe lëvizja, qasja në 

teknologji dhe asete, 

kufizime kulturore)? 

4 2 8 Nuk ka kufizime specifike që i parandalojnë gratë 

të hyjnë në ZV.  

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

3 4 12 Megjithë potencialin e tij dhe zhvillimin e arritur 

deri më tani, bazuar edhe në traditën e përfshirë 

në proces, në ditët e sotme, me shtimin e të 
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promovimit dhe kryesisht nëpërmjet krijimit të 

lidhjeve me strukturat e hotelerisë përgjatë 

bregdetit, mund të riaktivizohen produkte 

tradicionale, të cilat sjellin mundësitë për gratë do 

të rriten së bashku me tregut. 

A është aktiviteti në zinxhirin 

e vlerës në përputhje me 

kushtet e jetesës (të ardhurat 

gjatë gjithë vitit, përdorimi i 

punës në familje, kthimet e 

shpejta, duke e mbajtur të 

paprekur mjedisin? 

3 2 6 Aktiviteti i prodhimeve artizanale konsiderohet si 

një aktivitet gjithë vjetor, por dihet që stina e verës 

është më intensive, për arsye të prezencës së lartë 

të turistëve. Prodhimet Artizanale konsiderohen 

dhe sigurojnë të ardhura të mjaftueshme për 

familjet gjatë pjesës më të madhe të vitit, përveç 

sezonit të dimrit. 

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

4 1 4 Gratë janë të përfshira dhe mund të përfshihen 

në procese të ndryshme të një biznesi Poçerie. Me 

përmirësimin e aftësive dhe njohurive, gratë 

mund të nxisin rritjen e sektorit.Gjithashtu, 

paraqitet si një mundësi e mirë për vetëpunësim 

(përfshirë shumë gra që nuk kanë burra ose që 

janë më të vjetradhe nuk kanë mundësi të tjera 

punësimi). 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull "punae 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

4 2 8 Punët shtëpiake dhe kujdesi për fëmijët marrin një 

kohë të konsiderueshme dhe shpeshherë kjo i 

privon gratë nga përfitimi i plotë nga mundësitë e 

zinxhirit të vlerave. Sidoqoftë, distanca e shkurtër 

me shtëpinë ofron mundësi që gratë të luajnë një 

rol të rëndësishëm në këtë sektor. 

Totali për potencialin gjinor   78/102  

Tabela 8. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës të Poçerisë 

4.1.3 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS TË POÇERISË 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Gatishmëria për të bashkëpunuar dhe 

konsiderimi i saj si një mundësi e mirë për 

të arritur qëllimet individuale; 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në 

trajnime dhe për të rritur nivelet e 

aftësive të tyre; 

▪ Angazhimi i grave në të gjithë procesin 

dhe ngritja e vetëdijes për kontributin e 

saj, veçanërisht në hapat e promovimit 

dhe shitjes; 

▪ Ekzistenca e një tradite familjare 

afatgjatë për prodhimin e punimeve 

artizanale dhe e transmetimit të aftësive 

nga një brez në tjetrin. 

▪ Aftësi dhe njohuri të mira, ndonjëherë të 

certifikuara nga institucionet përkatëse 

▪ Treg me kërkesë gjithmonë dhe në rritje. 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe 

rrjedhimisht mungesa e investimeve të duhura 

në teknologji dhe përpunim; 

▪ Ekzistenca e hendekut të aftësive teknike, për 

të përfunduar të gjitha proceset dhe mungesa 

e fuqisë punëtore për të operuar në secilin nga 

proceset e veçanta; 

▪ Funksionimi informal në treg (biznese të pa 

regjistruara dhe fuqi punëtore të paregjistruar). 

▪ Mungesa e pikave të shitjes dhe atyre 

promovuese dhe pamundësia për të tërhequr 

blerësit potencialë; 

▪ Mungesa e dëshirës nga brezi i ri për t'iu 

përkushtuar këtyre llojeve të aktiviteteve, duke 

shtuar edhe mungesëne një programi studimi 

të dedikuar (në qendrat arsimore 

profesionale), duke e konsideruar atë si jo 

tërheqës. 
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MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Pjesëmarrja në panairet lokale të 

organizuara nga institucionet përkatëse 

shtetërore (bashkia kryesisht) me 

mundësi për të shfaqur dhe promovuar 

produktet e tyre; 

▪ Pranimi i potencialit dhe traditës nga 

institucionet përkatëse dhe gatishmëria 

për të mbështetur ZV -në dhe fuqizuar 

gratë e përfshira, për të arritur 

potencialin e tyretë plotë. 

▪ Mungesa e strategjive të promovimit dhe 

marketingut (marka rajonale). 

▪ Mungesa e skemave nxitëse dhe mundësive 

të financimit nga institucionet përkatëse 

▪ Kërkesa të luhatshme: Mungesa e një tregu të 

qëndrueshëm dhe qasja në tregun e 

dëshiruar. 

Tabela 9. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës 

4.2 NJËSIA ADMINISTRATIVE NDROQ 

Ultësira kodrinore mes Tiranës dhe Durrësit ndahet nga dy korridore gjeografikë: gryka e 

Vorës dhe lugina e Ndroqit, ndër të cilat kalojnë dy rrugët natyrale që lidhin Durrësin me 

fushën pjellore të Tiranës dhe me malësitë e thella të Martaneshit, Krujës, Matit dhe Dibrës. 

Njësia Administrative Ndroq ndodhet në luginën e përshkuar nga lumi Erzen, në mes të 

rrugës automobilistike që lidh 

Tiranën me Durrësin. Ndroqi i vjetër 

ndodhet më në jug. Lagjet e tij 

ngrihen mbi një grumbull kodrash 

me ullinj. Mbi kodrën dominuese 

ngrihet kalaja (387 m mbi nivelin e 

detit). Lagjja më e madhe, sipas 

gjurmëve, ka qenë Varoshi, në 

juglindje të kalasë. Në kodrat rreth 

e rrotull shtrihen lagjet e tjera. 

Në Njësinë Administrative Ndroq 

banojnë 2,571 familje me 9,356 

banorë dhe ushtrojnë aktivitetin e 

tyre rreth 136 biznese. 

Historia. Mendohet se Ndroqi si vendbanim ka ekzistuar që në periudhën romake. Por ai 

përmendet për të parën herë, si fshat i Andronikëve, me 23 shtëpi, në defterin turk të 

Sanxhakut të Shqipërisë, të hartuar në vitet 1431-1432. Ekzistojnë dy hipoteza përemrin e 

fshatit Ndroq: Nga fjala "Ndërrënjë”- ndën rrënjë apo ndën këmbë të malit mbasi fshati 

është vendosur në rrëzë të kodrës së kalasë së Ndroqit. por mund të ketë origjinën nga 

fjala greke "andros", që do të thotë njeri; pra "Andronicus" sipas emrit të perandorit. Të dy 

emrat më vonë pësuan transformime fonetike deri në formimin e fjalës së sotme Ndroq. 

Gjurmët tregojnë se ky vendbanim (387 m lartësi) ishte i mbrojtur me mure rrethuese gjatë 

pushtimeve barbare të shekullit IV-VI.Muret janë të gjera dhe të ndërtuara me gurë të 

madhësisë mesatare që lidhen me llaç e gëlqere të përzier me pluhur të imët tullash sipas 

teknikës karakteristike për periudhën e vonë antike, fakt që mbështetet edhe nga 

fragmentet e qeramikës së gjetur në sipërfaqen e kalasë. Mendohet që kalaja ka pësuar 

Figura 26: Pamje të terrenit ku shtriqet Ndroqi 
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një rrënim të fortë në këtë kohë, por është rindërtuar më vonë gjatë shekullit XIII-XIV duke 

shërbyer si seli e feudalëve shqiptarë, kundër rivalëve vendas dhe pushtuesve të huaj. Pas 

vdekjes së Skënderbeut, pushtuesit osmanë i dhanë rëndësi kalasë së Ndroqit, pasi 

nëpërmjet saj vëzhgonin Durrësin që ndodhej nën sundimin e Venedikut. Pas rënies së 

Durrësit në vitin 1501, Ndroqi e humbi rëndësinë e tij, por e rifitoi atë përgjatë anarkisë 

feudale që përfshiu vendin tonë gjatë shekullit të XVIII, duke shërbyer përsëri si seli e 

feudalëve lokalë. Funksioni i saj është i lidhur ngushtë me pozitën gjeografike që ajo zë në 

luginën e Erzenit duke kontrolluar rrugën që lidh bregdetin me territorin e brendshëm. 

Tradita. Historia e kultivimit të ullirit është shumë e vjetër në zonën e Ndroqit. Kodrat përreth 

janë të mbjella me ullinj, disa prej të cilëve shumë të vjetër (deri 3000 vjeçarë). Njerëzit e 

kësaj zone rurale janë mësuar me kultivimin e ullinjve dhe kanë sitraditë punishtet e 

prodhimit të vajit të ullirit. Vaji i prodhuar këtu është i një cilësie shumë të mirë. Në zonën e 

Ndroqit ndodhen 8 fabrika të prodhimit të vajit të ullirit. Kodrat e fshatit Shesh janë mjaft 

të përmendura për vreshtarinë, ku kultivohen edhe dy lloje të njohura rrushi “Shesh i zi” dhe 

“Shesh i bardhë”, prej nga kanë marrë emrin edhe dy verëra të njohura shqiptare. 

Përpunimi i frutave dhe perimeve është një tjetër traditë e zonës. Për t'u përmendur është 

tharja e tyre dhe përgatitja e produkteve me fruta të thara sikurse është bukëfiqja 

(përgatitur me fiq të tharë) etj.  

Bashkia e Tiranës është nismëtare e organizimit të “Bio-Fest Ndroq”. Ky aktivitet u 

konceptua si një panair produktesh bujqësore e blegtorale të zonës për kthimin në traditë 

të promovimit dhe nxitjes së agroturizmit në këtë zonë shumë të pasur me produkte bio, 

duke e bërë Ndroqin mikpritës të dhjetëra qytetarëve nga Tirana dhe zonave përreth. 

Edhe vizitorët e huaj tërhiqen, jo vetëm nga bukuritë e natyrës, por dhe nga produktet 

bujqësore dhe blegtorale të zonës. Dy janë monumentet e kulturës më të spikatura në 

Ndroq:  

▪ Varri i Ashikut tregon historinë tragjike të 2 të rinjve të dashuruar nga Ndroqi, që lanë 

pas një legjendë. Ky varr gjendej në të djathtë të rrugës automobilistike Tiranë-Durrës, 

jo shumë larg Ndroqit nën hijen e një rrapi të lashtë. Mjerisht, vite më vonë, varri u 

shkatërrua dhe humbi, por në kujtesën popullore jeton legjenda e tij. Në këtë varr 

mendohet të jenë varrosur dy të rinj të dashuruar që preferuan më mirë të vdisnin sesa 

të braktisnin njëri-tjetrin. 

▪ Rrapi i Ndroqit. Gjendet në qendrën e fshatit. Qysh në vitet ’20 të shekullit të kaluar, 

përreth tij organizohej dita e pazarit për gjithë krahinën e Ndroqit, ndaj njihet edhe me 

emrin Rrapi i Pazarit. Ky rrap, me moshë 400 vjeçare, është rreth 17 m i lartë. Ai është 

prekur disa herë nga rrufetë, që i kanë dëmtuar kurorën, duke djegur e këputur degë 

të mëdha të tij. 

Të gjithë sektorët ekonomikë kryesorë në Njësinë Administrative Ndroq, fillimisht u vlerësuan 

duke përdorur kriteret e analizës së ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerave (GSVCA), 

ndër më kryesorët e të cilëve përmendim: 

1) A ka një kërkesë në rritje për produktin? 

2) A janë të përfshira gratë në hapat e zinxhirit? 

3) A ndodh pjesa më e madhe e hapave të zinxhirit në bashki? 

4) A ka iniciativa ekzistuese ose të kohës së fundit për t'u përfshirë në zinxhirin e vlerës? 
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5) A ka mundësi zhvillimi për zinxhirin e vlerës? 

6) A ka ndonjë lidhje midis asaj që bëjnë gratë dhe perspektivave për rritje/diversifikim 

në zinxhirin e vlerës? 

Më tej, në bashkëpunim me Bashkinë dhe grupet e interesit është zhvilluar një vlerësim i 

detajuar në bazë të gjashtë kritereve bazë të paracaktuara. Pas identifikimit të zinxhirëve 

apo nënzinxhirëve të vlerës, në sektorët kryesorë, diskutimet dhe sugjerimet çuan në 

paraqitjen e mëtejshme të problemeve, kufizimeve, zgjidhjeve të mundshme, etj., të cilat, 

në një analizë makro, paraqiten të përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

Kriteret Bujqësia (prodhimi i vajit të ullirit) Vreshtaria (Prodhimi i Verës) 

A ekziston ndonjë lidhje midis 

asaj që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

Jo krejtësisht. Pavarësisht 

atraksioneve natyrore në Bashkinë 

Vorë , perspektivat për rritje janë të 

larta për shkak të interesit që shfaq 

natyra. 

Gratë janë të përfshira në 50% të 

aktiviteteve, kryesisht në mënyrë 

informale. 

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për të shtuar vlerë 

nëpërmjet përpunimit ose 

diversifikimit të produktit? 

Gratë mund të fitojnë aftësitë e 

nevojshme, dhe ky sektor 

perceptohet si tërheqës.  

Ato zotërojnë disa aftësi, kryesisht të 

transmetuara nga anëtarët e tjerë 

të familjes, por ekziston mundësia 

për t'i rritur aftësitë e tyre, gjë që 

është shumë e nevojshme 

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

Po, sepse ato krahas gatimit dhe 

pastrimit që mund të kryejnë, mund 

të administrojnë edhe pritjen apo 

ture të mundshme në fermë. 

Nëse ato do të fitonin aftësi të tjera, 

vlera në këtë sektor do të rritej 

dukshëm. 

A mundet ky zinxhir vlere të 

përmirësojë kushtet e jetesës 

për gratë/familjet? 

Po, nëse norma e punësimit në këtë 

sektor do të jetë e lartë, por ky 

sektor nuk është akoma tërheqës. 

Duke konsideruar përfitueshmërinë, 

gratë dhe familjet mund të 

përmirësojnë kushtet e tyre nëse 

përfshihen më tepër. 

A ekziston në zinxhirin e 

vlerës një organizatë e 

angazhuar për të 

mbështetur/përfaqësuar 

aktorët e zinxhirit të vlerës në 

mënyrë që të zhvillohen më 

tepër? 

Projekte të ndryshme të financuara 

nga donatorë si USAID, ADA, GIZ, 

etj., e kanë mbështetur herë pas 

herë këtë sektor. Shoqatat 

kombëtare të prodhuesve të vajit 

të ullirit janë shumë aktive në 

fushën e mbështetjes së 

sipërmarrjes dhe mbrojtjes së 

standardeve dhe cilësisë. 

Deri më tani, nuk ka organizata 

qëmbështesin këtë sektor. 

A ka mundësi të bëhen 

ndryshime me investime të 

vogla? 

Ekzistojnë mundësitë, veçanërisht 

në bërjen e sektorit më tërheqës 

dhe ndryshimin e mentalitetit të 

njerëzve dhe investimet në 

teknologji.  

Ekzistojnë disa mundësi, veçanërisht 

nëse institucionet dhe organizatat 

përkatëse kontribuojnë në zhvillimin 

e sektorit. 

Tabela 9. Kriteret e identifikimit të zinxhirëve të vlerës. 

4.2.1 ANALIZA E ZINXHIRIT TË VLERËS SË VRESHTARISË 

Fshati Shesh ndodhet 9 km larg Tiranës në pjesën perëndimore të qytetit, pranë fshatit 

Ndroq. Fshati është mbi 460 metra mbi nivelin e detit. Emri i fshatit mbart një rëndësi të 

veçantë sepse është bërë i njohur nëpërmjet varieteteve të rrushit "Shesh i Bardhë" dhe 

"Shesh i Zi", që të dy prodhojnë verë të shkëlqyer shqiptare. Origjina e këtij rrushi mund të 

gjurmohet pikërisht në këtë fshat dhe banorët janë krenarë për të. Vera e prodhuar në 

këtë vend është e një cilësie të lartë. Ekziston një dokumentacion që tregon se banorët e 

këtij fshati kanë tregtuar verë dhe vaj ulliri jashtë vendit në Itali, që nga shekulli i 5 para 
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Krishtit. Këto fakte dhe dokumente mund të gjenden në librin e titulluar "Vreshtat e Sheshit", 

me autor Baki Dervishi. 

Ky fshat nuk është i njohur vetëm për prodhimin e rrushit, por edhe për panoramën e tij të 

bukur. Nëse jeni në këtë fshat dhe ngjiteni në kulmin e tij, do të shihni Tiranën, si dhe 

Durrësin, madje edhe Krujën. 

Karakteristikat e Zonës. Kjo zonë ishte një nga zonat më produktive të verës me cilësi të 

lartë edhe para viteve '90. Vreshtat e Ndroqit kanë qenë ndër zonat më të njohura të 

vendit për sa i përket prodhimit të rrushit për industrinë e verës. Kjo zonë është projektuar 

dhe mbjellë që në kohën e Italisë dhe është zhvilluar më tej në dekadat e para të 

komunizmit nga specialistë të bujqësisë shqiptare. Edhe pas vitit 1990, me rënien e 

komunizmit, sipërfaqja e vreshtave në këtë zonë është rritur ndjeshëm. Aktualisht në 

territorin e Njësisë Administrative të Ndroqit, me të gjithë sipërfaqen e vogël të fondit të 

tokës bujqësore janë mbjellë gjithsej vetëm 25 ha vreshta të cilat janë të gjitha në prodhim. 

Në këtë zonë është realizuar një prodhim i përgjithshëm prej vetëm 645 tonësh rrush, i cili 

në pjesën më të madhe vjen nga parcela me madhësi relativisht të mesme. Ky produkt 

në përgjithësi shkon për përpunim, pasi varieteti nuk është i përshtatshëm për tryezë. 

Rendimenti i realizuar i vreshtit është nën mesataren kombëtare dhe vitin e kaluar u 

realizua një rendiment mesatar prej 13.2 ton/ha.  

Gjenden rreth 47 mijë rrënjë hardhi që mbarështohen në formë pjergullash në këtë zonë, 

ku janë në prodhim 42 mijë rrënjë që realizojnë një prodhim të përgjithshëm prej 372 tonësh 

rrush. Prodhimtaria e tyre është mjaft e ulët, pasi nuk kanë një përkujdesje të duhur, por 

megjithatë duhet theksuar se falë kushteve klimatike që ka ky rreth realizohet një 

rendiment prej 8.85 kg/rrënjë. 

Industria e prodhimit të verës ushqimore dhe vreshtarisë. Përpunimi i rrushit është një industri 

e njohur dhe tradicionale në Shqipëri. Në tregun aktual, përveç produkteve vendore të 

verës të prodhuara në fabrika dhe kantina të shpërndara në të gjithë Shqipërinë. Parë në 

këtë kontekst, zhvillimi i kësaj industrie në vend kërkon një vëmendje të veçantë dhe është 

mjaft kompleks sa i përket varieteteve të rrushit të prodhuara në vreshtat shqiptare 

dhellojevetë pijeve sipas varieteteve të lëshuara në treg me emra të ndryshëm markash. 

Prandaj, zhvillimi i vreshtarisë në Nj.A.-në e Ndroqit duhet parë gjithmonë në kontekstin e 

zhvillimit të vendit dhe asnjëherë i ndarë prej tij, për shkak të specifikave të këtij sektori i cili 

vepron si sektor global dhe asnjëherë si sektor rajonal. Zona e Ndroqit, është një nga zonat 

me reputacionin më të mirë për verërat cilësore në të gjithë Shqipërinë.  

Prodhuesit dhe përpunuesit e rrushit. Aktorët kryesorë në prodhimin dhe përpunimin e 

rrushit në këtë rreth, ndryshe nga pothuajse të gjithë rrethet e tjerë të vendit tonë, janë 

përpunuesit industrialë të verës. Pas tyre vijnë fermerët që prodhojnë dhe që e përpunojnë 

rrushin në verë dhe raki, si për nevojat e tyre familjare, ashtu edhe përtregtimin e tyre. 

Fermerët përpunues. Shumica e fermave bujqësore në Nj.A. Ndroq, si kudo nëShqipëri, 

janë ferma të përziera, ferma që prodhojnë për vetëkonsum dhe shitje dhe një pjesë e 

madhe e tyre kultivojnë rrush. Numri i fermerëve me orientim tregu (fermerë me vreshta 

më të mëdha se 0,5 ha), ka një ndryshim të dukshëm në krahasim me shumë bashki të 

tjera të vendit tonë. Këtu, fermat janë gjithmonë shumë të orientuara drejt tregut. 

Megjithatë, duhet theksuar se numri i fermave që mbulojnë gjithë nevojat e tyre vetëm 
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nga aktiviteti i kultivimit të vreshtave është ende i ulët. Fermerët përpunojnë sasi të 

konsiderueshme rrushi për të prodhuar raki dhe/ose verë. Pothuajse 2/3 e fermerëve 

përdorin më shumë se gjysmën e prodhimit të rrushit për prodhimin e rakisë. Kjo ndodh, 

nga njëra anë, për shkak të traditës dhe, nga ana tjetër, për shkak të faktit se rakia është 

shumë më e lehtë për t’u prodhuar dhe ruajtur, dhe ajo është nënprodukti kryesori rrushit 

krahasuar me verën. Ndërkohë, prodhimi i verës në ferma është i ulët dhe në rënie. Kjo ulje 

e konsiderueshme e prodhimit të verës në fermë konfirmon tendencën e konsumatorëve 

për të blerë verë me cilësi më të lartë të importuar (sikurse tregohet nga statistikat e 

importit) dhe jo verën vendase të prodhuar nga kantinat e verës. Teknologjia e prodhimit 

të verës në fermë zakonisht është primitive dhe bazike; shpesh vera e prodhuar ruhet dhe 

tregtohet në enë plastike. 

4.2.2 ANALIZA E ZV-SË BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e vlerës të Vreshtarisë dhe 

Përpunimit të Rrushit, bazuar në analizat e ekspertëve dhe në diskutimet me grupet e 

interesit dhe intervistat me aktorët kryesorë paraqitet si më poshtë.  

Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A është pjesëmarrja e grave 

të punësuara në zinxhirin e 

vlerës relativisht e lartë? 

2 2 4 Në Vreshtari dhe përpunimin e rrushit, gratë 

janë të përfshira në shumë procese, 

kryesisht të vjeljes dhe përpunimit paraprak. 

Ato nuk janë të regjistruara formalisht (sipas 

ligjit).  

A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

2 2 4 Sipërmarrësja konsiderohet ende fushë e 

burrave për shkak të kufizimeve kulturore 

dhe mentalitetit. Gjithashtu, burrat janë 

pronarë të tokës dhe përfaqësojnë familjen 

në marrëdhënie me palët e treta. 

Sidoqoftë, situata po ndryshon dhe 

programet e granteve u japin një përparësi 

më të madhe grave sipërmarrëse, dhe do 

të mundësojnë ngritjen e bizneseve të reja 

nga gratë.  

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

2 2 4 Pajisjet dhe asetet janë nën pronësinë e 

burrave, megjithatë gratë kanë akses dhe 

kontroll mbi to. Nevoja për teknologji është 

e ulët.  

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës 

nëpërmjet përpunimit ose 

diversifikimit të produktit? 

3 1 3 Punonjësit, dhe veçanërisht gratë kanë 

nevojë për trajnime në lidhje me shërbimet 

mbështetëse, si edhe për implementimin e 

teknologjive të reja përpunuese të verës. 

A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

2 2 4 Burrat zakonisht kontrollojnë biznesin, 

ndonëse gratë janë të përfshira teproceset. 

Të ardhurat kontrollohen dhe menaxhohen 

me konsensus midis anëtarëve të familjes. 

Planifikimi i buxhetit shpesh bëhet nga 

gratë, të cilat përqendrohen në gjërat 

thelbësore: ushqimin, shpenzimet e 

fëmijëve. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Puna ndodhet pranë shtëpisë, pasi shtëpia 

është e pozicionuar afër tokës. Ndaj, është 
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e volitshme për gratë që të kombinojnë 

punën në toka me punët e shtëpisë.  

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të vogla për të 

hyrë për sipërmarrësit e 

varfër (shkallë të vogël të 

prodhimit, kosto të ulët 

fillestare, duke mos kërkuar 

investime të mëdha 

kapitale, duke përdorur 

teknologjisë të ulët)? 

3 1 3 Aksesi i ulët në burime financiare për shkak 

të informalitetit, mungesës së informacionit 

dhe nivelit të ulët të përthithjes së fondeve, 

krijojnë barriera hyrëse për këtë ZV. Hyrja në 

këtë sektor në rolin e një prodhuesi do të 

kërkonte zotërimin e një toke, aftësi 

kultivuese, dhe një sasi parash për sigurimin 

e inputeve. Pengesa që klasifikohen si 

relativisht të ulëta. 

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha 

dhe lëvizja, qasja në 

teknologji dhe asete, 

kufizime kulturore)? 

3 2 6 Është më e vështirë për femrat të kenë 

sukses si sipërmarrëse në prodhimin e Verës, 

duke marrë parasysh mentalitetin që 

ekziston për prodhimin e pijeve alkoolike. 

Ndër pengesat specifike gjinore mund të 

përmenden: Koha e kufizuar, Akses i ulët në 

pronë, Akses iulët në aftësi dhe trajnime, et.j 

Si faktorë pozitivë mund të përmendim: 

Pjesëmarrjen e lartë e grave në sektorin e 

bujqësisë, dëshirën dhe përkushtimin e tyre, 

Afërsia e vendit të punës.  

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

3 4 12 Gratë përfshihen pothuajse në çdo 

veprimtari bujqësore, por ky sektor akoma 

nuk po merr vëmendjen që meriton. Sektori 

ofron mundësi të mëdha për gratë dhe 

vajzat, për t'u integruar totalisht në të. 

A është aktiviteti në zinxhirin 

e vlerës në përputhje me 

kushtet e jetesës (të 

ardhurat gjatë gjithë vitit, 

përdorimi i punës në familje, 

kthimet e shpejta, duke e 

mbajtur të paprekur 

mjedisin? 

2 2 4 Në përgjithësi po, por aktorët nuk janë të 

kënaqur me nivelin e performancës së 

biznesit të tyre, dhe kjo i atribuohet kryesisht 

mungesës së stimujve financiarë dhe 

mbështetjes nga grupet e ndryshme të 

interesit në sektor.  

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

4 1 4 Gratë janë të përfshira dhe mund të 

përfshihen në procese të ndryshme. Me 

përmirësimin e aftësive dhe njohurive, gratë 

mund të nxisin rritjen e sektorit. 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull "punën e 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

3 2 6 Gratë nuk mund të kryejnë aktivitete 

specifike që kërkojnë aftësi të veçanta 

fizike, të tilla si drejtimi i traktorëve apo 

transporti ose lërimi i tokës. Po ashtu, 

mosregjistrimi si të punësuara në biznes, i 

pengon që të përfitojnë nga të gjitha 

mundësitë. 

Totali për potencialin gjinor 58/102  

* Pikët: 0 (shumë pak, jo, aspak) deri në 5 (shumë e lartë, po, shumë e rëndësishme). 

Tabela 10. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në ZV-në e Vreshtarisë dhe Prodhimit të Verës.  



   

44 

 

4.2.3 ANALIZA  SWOT E ZV-SË 

Duke pasur parasysh situatën aktuale të vreshtarisë, prodhimit të rrushit dhe verës në 

vendin tonë të përshkruar më sipër, në formë të përmbledhur konkludohet se tregu i verës 

në vendin tonë karakterizohet si në vijim:  

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Kushtet klimaterike të përshtatshme për 

kultivimin e vreshtarisë  

▪ Tradita e pasur historike në kultivimin e rrushit 

dhe prodhimin e verës që daton që nga 

periudha e ilirëve 

▪ Kultivimi i varieteteve të spikatura të 

vreshtarisë që përdoren në prodhimet e 

verërave cilësore, si Kallmet, Sheshi i Zi, Shesh i 

Bardhë etj.  

▪ Punësimi dhe të ardhurat në sektorin e 

vreshtarisë dhe prodhimit të verës janë më të 

larta e të qëndrueshme se në disa sektorë e 

kultura të tjera bujqësore 

▪ Copëzimi i tokës bujqësore në ngastra me 

madhësi të vogël dhe të fragmentuara 

pengon investimet që nevojiten për rritjen e 

konkurrueshmërisë së prodhimit. 

▪ Mungesa e infrastrukturës teknologjike të 

prodhimit të verës. 

▪ Hezitimi i fermerëve lokalë për t'u bashkuar për 

prodhimin e një produkti të përbashkët 

standard. 

▪ Mungesa e fondeve financiare dhe 

vështirësitë reale për sigurimin e kredive me 

kushte lehtësuese për vreshtarinë. 

▪ Mungesa e subvencioneve nga ana e shtetit 

për sektorin e vreshtarisë dhe prodhimin e 

verës, dhe për më tepër akciza e lartë. 

▪ Nga intervistat me konsumatorët del se fasha 

më e lirë e verërave rezulton të jetë me cilësi jo 

të mirë, e si rrjedhojë ky produkt nuk stimulon 

konsumin e verës nga popullsia në masë të 

gjerë. 

▪ Mungesa e stafit menaxherial të kualifikuar 

dhe specialistëve të mirëfilltë në sektorin e 

prodhimit të verërave dhe mungesa e 

studimeve për tregun e vreshtarisë dhe verës. 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Sipërfaqja e pashfrytëzuar është faktor 

potencial e motivues për rritjen e 

prodhimtarisë së vreshtave e të verës në këtë 

bashki. 

▪ Investimi fillestar në vreshtari nuk përfaqëson 

një kosto të larte, krahasimisht me investimet 

fillestare në kulturat e tjera bujqësore. 

▪ Koeficienti i rikthimit në kohë të investimit 

fillestar, është i ulët, pra investimi kthehet 

shumë shpejt. 

▪ Rritja e sipërfaqeve me vreshtari do të krijojë 

mundësi të reja për daljen në treg me 

prodhimin e verës së industrializuar.  

▪ Angazhimi i qeverisë nëpërmjet masave 

konkrete ligjore dhe fiskale për formalizimin e 

tregut në tërësi si dhe për të klasifikuar verën 

si produkt ushqimor i zakonshëm duke e 

përjashtuar nga akciza. 

▪ Furnizimi i tepruar i tregut global me verë. 

▪ Ndryshimi në kulturën e konsumit të verës. 

▪ Presioni që ushtrojnë në treg kompanitë 

importuese ndaj prodhimit vendas. 

▪ Konkurrenca është e lartë nga vendet e rajonit 

që ofrojnë verëra ku kombinohet në një 

balancë fitimprurëse cilësia me çmimin e 

verës. 

▪ Ekzistenca e një numri të madh prodhuesish 

informalë të cilët jo vetëm dëmtojnë 

konkurrencën e ndershme në treg, por ofrojnë 

në treg verëra të falsifikuara. 

▪ Mungesa e kredive me kushte lehtësuese për 

vreshtarinë dhe prodhimin e verës. 
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▪ Përcaktimi si prioritet i ekonomisë së zhvillimit 

të bujqësisë në programin aktual të qeverisë 

përfaqëson një faktor të rëndësishëm që do të 

ndikojë në rritjen e mbështetjes me fonde 

financiare. 

Tabela 11. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës të Vreshtarisë dhe Prodhimit të Verës. 

4.2.4 ZINXHIRI I VLERËS SË PRODHIMEVE BUJQËSORE 

Hapësira territoriale e Njësisë Administrative Ndroq karakterizohet nga një biodiversitet 

mjaft i pasur, për të cilin nevojitet një plan masash për të mundësuar ruajtjen duke zbatuar 

disa parime kryesore si zhvillimi i qëndrueshëm dhe parimi i mbrojtjes së mjedisit. Ekzistenca 

e zonave natyrore dhe veçanërisht e atyre kodrinore të këtij territori kanë ndikim pozitiv 

për ruajtjen e biodiversitetit të larmishëm në këto zona. Në lidhje me llojet e resurseve të 

kësaj zone, vihet re se në këtë territor fermerët kanë varietete të shumë produkteve 

bimore, të cilat janë vlerësuar dhe kartelizuar edhe nga ana e Bankës Gjenetike të 

Shqipërisë. Vlerat e këtyre resurseve janë të njohura dhe të kërkuara edhe nga 

konsumatorët e Tiranës dhe të Durrësit që i njohin këto produkte. Kështu, ka shumë 

qytetarë, të cilët kur vijnë nga jugu i vendit dhe kthehen për Tiranë i bien nga rruga e 

Ndroqit ku fermerët e zonës nxjerrin produktet e tyre anës rrugës. Krahas produkteve tipike, 

prodhohen shumë perime si edhe një sërë frutash, të cilat i shtojnë vlerat e agro-

biodiversitetit të saj. 

4.2.5 ANALIZA E ZV-SË BAZUAR NË KRITERET BAZË 

Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në zinxhirin e prodhimit të Produkteve 

Bujqësore, bazuar në analizat e ekspertëve dhe në diskutimet me grupet e interesit dhe 

intervistat me aktorët kryesorë paraqitet si më poshtë.  

Pyetje Pikët* Pesha Totali Përshkrimi 

A është pjesëmarrja e grave 

të punësuara në zinxhirin e 

vlerës relativisht e lartë? 

4 2 8 Po, gratë janë të përfshira më tepër se burrat, 

edhe pse ato nuk janë të regjistruara formalisht 

(sipas ligjit). 

A ka shumë sipërmarrëse 

femra në zinxhirin e vlerës? 

3 2 6 Kjo është më tepër një çështje mentaliteti, 

duke qenë se bazuar në traditë, burrat janë 

konsideruar si koka e familjes, të cilët marrin 

vendime, janë pronarë të tokës dhe 

përfaqësojnë familjen në marrëdhënie me 

palët e treta. Sidoqoftë, situata po ndryshon, 

programet e granteve u japin një përparësi 

më të madhe grave sipërmarrëse.  

A i kontrollojnë/zotërojnë 

gratë pajisjet dhe asetet? 

2 2 4 Nevoja për teknologji është e ulët, përveç një 

traktori për punimin e tokës, i cili në rastet që 

është pronë e fermës kontrollohet nga burrat.  

A kanë gratë (ose mund të 

fitojnë) aftësitë e nevojshme 

për shtimin e vlerës 

nëpërmjet përpunimit ose 

diversifikimit të produktit? 

4 1 4 Punonjësit, dhe veçanërisht gratë, zakonisht 

trajnohen për proceset, por ka ende nevojë 

për trajnime në lidhje me shërbimet 

mbështetëse, si edhe ruajtje dhe përgatitjen e 

fidanëve për vitin e ardhshëm.  
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A kanë gratë kontroll mbi të 

ardhurat nga shitjet dhe 

ndërmarrjen? 

1 2 2 Burrat zakonisht kontrollojnë biznesin, ndonëse 

gratë janë të përfshira në të gjitha proceset. Të 

ardhurat kontrollohen dhe menaxhohen me 

konsensus midis anëtarëve të familjes. 

A mund të ndodhet puna 

pranë shtëpisë? 

4 1 4 Puna ndodhet pranë shtëpisë, pasi shtëpia 

është e pozicionuar afër tokës.  

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të vogla për të 

hyrë për sipërmarrësit e 

varfër (shkallë të vogël të 

prodhimit, kosto të ulët 

fillestare, duke mos kërkuar 

investime të mëdha 

kapitale, duke përdorur 

teknologjisë të ulët)? 

3 1 3 Aksesi i ulët në burime financiare për shkak të 

informalitetit, mungesës së informacionit dhe 

nivelit të ulët të përthithjes së fondeve, krijojnë 

barriera hyrëse për këtë ZV. Pengesa që 

klasifikohen në relativisht të ulëta.. 

A është ky një zinxhir vlere 

me pengesa të ulëta për 

përfshirjen e grave (koha 

dhe lëvizja, qasja në 

teknologji dhe asete, 

kufizime kulturore)? 

3 2 6 Është më e vështirë për femrat të kenë sukses 

si sipërmarrëse në këtë biznes, duke marrë 

parasysh pengesat e përmendura. 

Bashkëpunimi i dobët ose inekzistent horizontal 

mund të konsiderohet si një prej pengesave të 

përgjithshme. Pengesat specifike gjinore janë 

Koha e kufizuar, Aksesi i ulët në pronë, 

Mungesë e trajnimeve. 

Si faktor pozitivë mund të përmendim: 

Pjesëmarrjen e lartë dhe njohuritë që kanë 

gratë në sektorin e bujqësisë, dëshirën dhe 

përkushtimin e tyre, afërsia e vendit të punës.  

A ofron ky zinxhir vlere 

mundësi të reja për gratë? 

4 4 16 Gratë përfshihen pothuajse në çdo veprimtari, 

por bujqësia si sektor nuk po merr vëmendjen 

që meriton. Me rritjen e prodhimit dhe 

përpunimit, veçanërisht të produkteve 

tradicionale , krijohet një potencial i lartë për 

punën e gruas. 

A është aktiviteti në zinxhirin 

e vlerës në përputhje me 

kushtet e jetesës (të 

ardhurat gjatë gjithë vitit, 

përdorimi i punës në familje, 

kthimet e shpejta, duke e 

mbajtur të paprekur 

mjedisin? 

3 2 6 Në përgjithësi po, por aktorët nuk janë të 

kënaqur me nivelin e performancës së biznesit 

të tyre, dhe kjo i atribuohet kryesisht mungesës 

së stimujve financiarë dhe mbështetjes nga 

grupet e ndryshme të interesit në sektor.  

A ka ndonjë lidhje midis asaj 

që bëjnë gratë dhe 

perspektivave për 

rritje/diversifikim në zinxhirin e 

vlerës? 

4 1 4 Gratë tashmë janë të përfshira në sektor dhe 

marrin pjesë në pothuajse të gjitha aktivitetet, 

por përfshirja e tyre nuk është e zyrtarizuar. 

Ekzistojnë skema financimi për gratë pronare 

të biznesit të vogël në këtë sektor. 

A ekzistojnë norma gjinore 

(për shembull "punën e 

grave") që i parandalojnë 

gratë të përfitojnë plotësisht 

nga mundësitë e zinxhirit të 

vlerave? 

4 2 8 Gratë nuk mund të kryejnë aktivitete specifike 

që kërkojnë aftësi të veçanta fizike, të tilla si 

drejtimi i traktorëve dhe lërimi i tokës. Po ashtu, 

mosregjistrimi si tëpunësuar në biznes, i pengon 

ato që të përfitojnë nga të gjitha mundësitë. 

Totali për potencialin gjinor 81/102 

* Pikët: 0 (shumë pak, jo, aspak) deri në 5 (shumë e lartë, po, shumë e rëndësishme). 

Tabela 12. Vlerësimi i fuqizimit të grave dhe barazisë gjinore në ZV-në e Prodhimeve Bujqësore 
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4.2.6 ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

Në bashkëpunim me Njësinë Administrative Ndroq dhe palët e interesuara, është zhvilluar 

një vlerësim i detajuar bazuar në disa kritere të paracaktuara (sikurse janë paraqitur më 

poshtë). Pas identifikimit të zinxhirëve të vlerave, diskutimet dhe sugjerimet çuan në 

prezantimin e mëtejshëm të problemeve, kufizimeve, zgjidhjeve të mundshme, etj. 

ANALIZA SWOT E ZINXHIRIT TË VLERËS SË PRODHIMEVE BUJQËSORE 

FUQITË DOBËSITË 

▪ Gatishmëria për të marrë pjesë në trajnime; 

▪ Gatishmëria e aktorëve kryesorë të ZV-së për 

të rritur cilësinë e produkteve; 

▪ Përfshirja e grave në të gjithë procesin dhe 

ndërgjegjësimi për kontributin e saj; 

▪ Ekzistenca e varieteve tipike nëkëto zona si 

dhe njohuritë mjaft mirë për kultivim 

▪ Përshtatja e tyre për kushtet e relievit të kësaj 

zone dhe stabiliteti i prodhimtarisë se tyre pa 

përdorimin e inputeve bujqësore, si plehra 

kimike apo pesticide për mbrojtjen e bimëve 

ndaj sëmundjeve dhe paraziteve të tyre 

▪ Kërkesa e konsumatorëve për këto produkte 

është mjaft premtuesetipike për zonën është 

mjaft premtuese 

▪ Ekzistenca dhe e një sëre 

resorteshagroturistike pikërisht në këtë territor 

▪ Agroturizmi i kësaj zone ka kërkesa të 

jashtëzakonshme për këto lloj produktesh, 

pasi ky aktivitet mbështetet fuqimisht mbi 

produktet lokale të zonës.  

▪ Kultivimi i tyre është gjithë vjetor dhe krijon 

mundësi për zënien me punë të familjeve 

fermere të kësaj zone dhe mbrojnë tokën 

nga fenomeni i erozionit. 

▪ Vetëpunësimi i grave dhe i të rinjve do të 

ketë më shumë shanse nëpërmjet kultivimit të 

këtyre llojeve 

▪ Furnizojnë tregun me produkte cilësore dhe 

pa mbetje të dëmshme për shëndetin e 

njeriut, nuk dëmtojnë dhe ndotin mjedisin, 

përkundrazi kontribuojnë në 

qëndrueshmërinë etij. 

▪ Afërsia me zonat e mëdha urbane të Tiranës 

dhe Durrësit (1 orë), ka një sërë dyqanesh në 

Tiranë dhe në Durrës që janë të gatshme për 

të tregtuar këto lloj produktesh 

▪ Mungesa e burimeve financiare dhe 

rrjedhimisht mungesa e investimeve të duhura 

në teknologji dhe aktivitete përpunuese; 

▪ Mungesa e certifikimit të standardeve të 

sigurisë dhe cilësisë; 

▪ Funksionimi informal në treg (biznese 

tëparegjistruara). 

 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

▪ Mundësia për të përfituar nga skema e 

financimit IPARD; 

▪ Rritja e kërkesës për fruta dhe perime në 

tregun vendas dhe atë të huaj. 

▪ Kërkesë në rritje si rrjedhim i ndërgjegjësimit të 

popullatës për vlerat e tyre. 

▪ Mungesa e strategjive të promovimit dhe 

marketingut (marka rajonale); 

▪ Mungesa e informacionit nga institucionet 

kryesore lidhur me skemat dhe përfitimet e 

sektorit; 

▪ Mungesa e vëmendjes nga institucionet 

kundrejt nevojave të sektorit. 
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▪ Mbështetja e dhënë për resurset e fermës 

nga Ministria e bujqësisë si zhvillimi i bujqësisë 

së qëndrueshme. 

▪ Zhvillimi i Agroturizmit në zonën e Durrësit dhe 

të Tiranës, i cili kërkon këto produkte për 

konsum në krahasim me llojet e tjera. 

▪ Ekzistenca e njohurive bazë të fermerëve për 

kultivimin e këtyre llojeve dhe dëshira e brezit 

të ri për të filluar biznese bujqësore me 

drejtim produktet tipike të zonës. 

▪ Ne kuadër të ndryshimeve klimatike resurset 

bimore janë më të qëndrueshmet dhe ato 

që garantojnë një të ardhme të sigurt në 

krahasim me llojet e tjera. 

▪ Lenia mënjanë për vite të tëra ka çuar në një 

erozion gjenetik shume të madh të këtyre 

produkteve 

▪ Konkurrenca jo e drejtë nga produktet 

konvencionale, të cilët përdorin në sasi shume 

të mëdha kimikatet dhe pesticidet. Në disa 

raste përdorin edhe produkte të ndaluara, si 

hormonet, me synim rritjen e prodhimit dhe 

uljene kostos së tyre. 

▪ Kontrolli i produkteve që dalin në treg për 

cilësinë e tyre duhet të jetë në një shkallë më 

të lartë me synim ndalimin e produkteve të 

dëmshme për shëndetin e njeriut. 

▪ Largimi i të rinjve nga fshati drejt emigracionit 

Tabela 13. Analiza SWOT e Zinxhirit të Vlerës të Bujqësisë  

4.2.7 KONKLUZIONE 

Bazuar në analizat e tre sektorëve të mësipërm, duke përdorur kriteret e analizës me 

ndjeshmëri gjinore në zinxhirët e vlerës (GSVCA) kemi situatën e mëposhtme të vlerësimit: 

 

Sektori i Analizuar Pikët Shënime 

Zinxhiri i Vlerave në sektorin 

e vreshtarisë dhe prodhimit 

të verës 

58 

Kërkon financime të rëndësishme për 

investime të kërkuara në teknologji dhe 

kryesisht në aktivitetin përpunues. Si rrjedhim, 

është një ndërhyrje afatgjatë dhe jo me 

garanci të larta për sukses.  

Zinxhiri i vlerave në sektorin 

e Prodhimeve Bujqësore  
81 

Kushte klimatike dhe traditë shumë e mirë. 

Sektori i zhvilluar i Agroturizmit kërkon 

gjithmonë e më shumë produkte. Kërkesa e në 

ngritje e konsumatorëve dhe afërsia me dy 

tregjet më të mëdha, Tirana dhe Durrësi. 

Investimet nuk janë shumë të mëdha. 

Zinxhiri i vlerës në sektorin e 

Artizanatit 
78 

Sektori i Artizanatit në këtë fushë kërkon 

financim të konsiderueshëm për të investuar, si 

dhe strategji promovimi dhe marketingu. 

Sensibilizimi i brezit të ri është i nevojshëm për 

ta vazhduar këtë traditë. 

Tabela 14. Situata e vlerësimit të tre ZV-ve.  
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5. ANALIZAT E DETAJUARA TË ZV-VE NË FARKË DHE NDROQ 

5.1 ANALIZA E DETAJUAR E ZV-SË SË POÇERISË NË FARKË 

Një nga qendrat më të famshme të qeramikës në Shqipëri me një traditë të gjatë në 

qeramikën e shërbimeve është e vendosur në fshatin Farkë në periferi të Tiranës. Poçarët 

e Farkëspunonin sezonalisht, si një aktivitet ekonomik plotësues paralelisht ose pas 

përfundimit të punës së tyre bujqësore. Ata përdornin një rrotë të ulët manuale dhe u 

specializuan në prodhimin e enëve të gatimit prej qeramike pa xham, ndërsa shpërndarja 

e produkteve të tyre bëhej në fshatrat përreth dhe në Tiranë  

Një nga enët më të zakonshme të gatimit e prodhuar prej tyre ishte një tas i mbyllur në 

formë ovale, me një qafë dhe bazë të ngushtë dhe një dorezë të vogël gjysmërrethore, 

të ngjitur nën buzë, e cila, pavarësisht nga madhësia, quhej "vorba". Vorba, si një enë e 

vogël ose e mesme, ishte e përshtatshme për përgatitjen e ushqimit të barabartë me një 

deri në tre pjesë individuale, ndërsa lejonte që të transportohej jashtë shtëpisë, në vendet 

e punës bujqësore. 

Bukuria e këtyre qeramikave qëndron kryesisht në qëndrueshmërinë e tyre, si dhe në 

thjeshtësinë dhe elegancën e formës së tyre. Dekorimi i tyre përbëhej nga 3-4 vrima të 

shtypura, njëra nën tjetrën në një vijë rreth qafës së enës, të rrethuar nga dy vija të holla 

të gdhendura. Kjo ishte një lloj domosdoshmërie themelore, mjaft e përhapur në të gjithë 

territorin e Shqipërisë së Mesme. 

Enët e kësaj forme, të mbyllura dhe me një dorezë kanë një traditë të gjatë në qeramikën 

e punuar me dorë mesjetare, por edhe në atë të çarkut manual ose këmbësor. Ato e 

marrin origjinën e formës së tyre nga qeramika romake. Në periudhën osmane, variantet 

e këtij lloji të u bënë dhe u përdorën në rajonin më të gjerë të Ballkanit dhe Mesdheut 

Lindor.Provat dhe informacionet që ekzistojnë për prodhimin e qeramikës së Farkës janë 

nga shekulli i 20-të, por mund të supozojmë se poçarët e zonës mund të gjurmohen në një 

traditë shumë më të hershme. Sot, një nga punëtoritë e fundit në Farkë që vazhdon të 

prodhojë qeramikë është ajo e familjes Plaku. Bashkim Plaku, 64 vjeç sot, duke ndjekur 

gjurmët e babait dhe gjyshit të tij, vazhdon të ndërtojë format e vjetra tradicionale për 

zonën dhe të furnizojë tregun e përditshëm te "Pazari i Ri" në Tiranë me enë gatimi prej 

balte. 

5.1.1 SKICA E ZINXHIRIT TË VLERËS SË POÇERISË 

Gjatë analizës së planeve të zhvillimit të bashkisë, një nga prioritetet e Bashkisë Tiranë ishte 

zhvillimi i Zejtarisë dhe Artizanatit e përqendruar te ringjallja e traditës, si në qytetin e 

Tiranës, ashtu edhe në disa zona rurale, duke rritur kështu punësimin. 

Në figurën e mëposhtme paraqitet skica gjithëpërfshirëse e Zinxhirit të Vlerës përPoçerinë. 

Në të identifikohen grupet kryesore të interesit, qarkullimi i produkteve nga sigurimi i 

inputeve deri në arritjen e tregut përfundimtar. Ajo ndihmon edhe për identifikimin e 

mangësive ose pengesave në rrjedhën e prodhimit. 
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Figura 27. Hartëzimi i zinxhirit të vlerës së Poçerisë(prodhimeve artizanale) në Nj.A. Farkë. 
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5.1.2 AKTORËT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

Aktorët kryesorë të përfshirë në secilën fazë të ZV-së që ndikojnë ose ndikohen nga 

rezultatet janë përshkruar në kategorinë 'Faktorët' në Hartimin e ZV-ve. Grupet kryesore 

janë: 

Klientët: këtu përfshihen të gjithë individët (vendasit, turistët dhe vizitorët), familjet, 

kompanitë ose subjektet që blejnë dhe konsumojnë produktet e prodhuara në këtë ZV. 

Furnizuesit: këtu përfshihen të gjithë individët, bizneset, kompanitë ose subjektet që ofrojnë 

produkte dhe materiale të papërpunuara si dhe pajisje për aktorët e zinxhirit të vlerës, që 

do të përdoren dhe përpunohen për të prodhuar produktet e dëshiruara. Furnizuesit 

kryesorë të identifikuar në këtë rast janë shitësit me shumicë që operojnë kryesisht në 

qytetin e Tiranës. 

Donatorët: këtu përfshihen organizatat, shoqatat dhe subjektet që ofrojnë mbështetje për 

aktorët e ZV -së nëpërmjet zbatimit të nismave të ndryshme, nëpërmjet ofrimit të granteve 

dhe mbështetjes financiare, si dhe formave të tjera të ndihmës dhe mbështetjes. 

Organizata kryesore që ka ofruar mbështetje për këtë ZV, deri më tani, ka qenë Shoqata 

e Artizaneve e Zejeve të Shqipërisë si edhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë. 

Institucionet publike: këtu përfshihen autoritetet lokale, institucionet publike dhe 

qeveritare që mund të ndikojnë në funksionimin e aktorëve të ZV-së nëpërmjet strategjive, 

politikave dhe planeve të tyre. Kategoritë kryesore janë Bashkia Tiranë, ministritë dhe 

institucionet e linjës. 

5.1.3 ANALIZA E HALLKAVE TË ZINXHIRIT TË VLERËS 

Duhet pasur parasysh se Zejtarët e Poçerisëkanë një gamë relativisht të gjerë prodhimi të 

produkteve prej balte, të cilat, nga pikëpamja e kujdesit dhe punës që duhet për 

realizimin e tyre, janë relativisht të njëjta.  

Sikurse është paraqitur edhe në skemën e mësipërme në figurën 28, Zinxhiri i Vlerës (ZV) 

për Zejtarinë është i përbërë nga trihallka kryesore. Në paragrafët në vazhdim analizohen 

këto elementebazuar në: 

✔ Inputet kryesore që nevojiten në çdo hallkë. 

✔ Faktorët që ndikojnë dhe pesha e tyre. 

✔ Roli i grave në secilën hallkë dhe faktorët apo mundësitë për përmirësimin e këtij roli 

✔ Problematikat e identifikuara, dhe mundësi dhe rekomandime për minimizimin e tyre. 

Bazuar në punën në terren, vëzhgimet dhe intervistat e kryera me aktorët kryesorë të 

zinxhirit të vlerës në Njësinë Administrative Farkë, u identifikuan situatat respektive si edhe 

u evidentuan konkluzionet dhe rekomandimet.  

SIGURIMI I INPUTEVE BAZË 

Kjo hallkë zinxhiri përfshin aktivitete që lidhen me sigurimine elementeve kryesore për të 

zhvilluar një aktivitet në ZV-ve të Zejtarisë dhe përmbledh: 
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✔ Sigurimin e lëndëve të para që përdoren për të prodhuar artikujt respektivë në 

nënsektorët përkatës, të tilla si balta dhe argjilaetj, si edhe materialet dekorative 

bojëra, llak, etj ; 

✔ Kontrollin e cilësisë dhe transportit në punëtori; , kontrolli i cilësisë së lëndëve të para 

është shumë i rëndësishëm sepse ai ndikon drejtpërdrejt cilësinë e produktit 

përfundimtar; 

✔ Magazinimi i materialeve, etj.  

Në këtë hallkë duhet theksuar se materialet, në shumicën e rasteve, merren në pikat e 

shitjes me shumicë në qytetin e Tiranës.. 

Pjesëmarrja e grave. Ky aktivitet, në shumicën e rasteve, dominohet nga burrat, ata 

përbëjnë rreth 80% të fuqisë punëtore totale, për arsye se ata dalin zakonisht në tregje, si 

edhe sigurojnë lëndën e parë, baltën dhe argjilën. Duke qenë se ky aktivitet zhvillohet larg 

vendbanimit, shton mundësinë që me këtë aktivitet të merren kryesisht burrat. Vetëm në 

rast kur e gjithë sipërmarrja realizohet nga gra, janë ato që dalin në tregje për t’u siguruar 

mbi cilësinë e lëndës së parë.  

Kostoja e kësaj hallke. Kjo fazë në koston totale përbën një kosto mesatare prej afërsisht 

15% të kostos totale. 

PËRPUNIMI DHE PRODHIMI 

Në këtë hallkë realizohen të gjitha aktivitete që lidhen me përpunimin e lëndëve të para 

dhe prodhimin e produkteve duke përdorur përpjekjet e burimeve njerëzore (përsa u 

përket aftësive, njohurive dhe kohës së dedikuar), mjeteve, makinerive dhe pajisjeve (në 

aspektin e teknologjisë) dhe metodat dhe praktikat artizanale të paracaktuara.  

Pjesëmarrja e Grave. Përpunimi dominohet kryesisht nga gratë që përbëjnë rreth 70%, por 

ka edhe raste kur i gjithë procesi zbatohet pjesërisht nga burrat,. 

Kostoja e kësaj hallke. Bazuar në faktin se procesi dominohet nga puna me dorë, dhe ka 

vetëm pajisje ndihmëse, kostoja e kësaj hallke është e ndjeshme në prodhimin 

përfundimtar, dhe vlerësohet rreth 70% e kostos së prodhimit. 

PROMOVIMI DHE SHITJA E PRODUKTEVE 

Kjo hallkë përfshin ekspozimin e produkteve në hapësirën e dedikuar dhe promovimin 

offline, si dhe promovimin online në mediat sociale, procesin e shitjes së produkteve tek 

klientët dhe ndikimin në vendimet e tyre të blerësit, si dhe paketimin e produkteve. 

Pjesëmarrja e Grave. Kjo fazë dominohet nga gratë, të cilat përbëjnë 60%. Ato janë të 

specializuara për shitjen e produkteve kryesisht nëpërmjet ndikimit në vendimet e blerësit. 

Por edhe burrat marrin pjesë në mënyrë aktive në disa nga aktivitetet gjatë mungesës së 

grave. 

Kostoja e kësaj hallke. Nga pikëpamja e kostos në zinxhirin e vlerave, kjo hallkë përben 

rreth 15% të kostos së të gjithë zinxhirit.  
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5.1.4 MUNDËSITË DHE KUFIZIMET PËR FUQIZIMIN E GRAVE NË ZINXHIRIN E VLERËS 

Bazuar në punën në terren, vëzhgimet dhe intervistat e kryera me aktorët kryesorë të 

zinxhirit të vlerës në Nj.A. Farkë u identifikuan të dhënat e mëposhtme. 

MUNDËSITË 

Për sa u përket mundësive që ofron zinxhiri i vlerës së artizanatit, të intervistuarit 

përmendën/përshkruan sa më poshtë: 

Bashkëpunimi midis aktorëve: pavarësisht mungesës aktuale të bashkëpunimit midis 

aktorëve, mundësitë për ta mund të lindin në rast bashkëpunimi jo vetëm për zbatimin e 

rregullave të konkurrimit të drejtë, por edhe në aspektin e bashkëpunimit në faza të 

ndryshme në ZV, në mënyrë që të rrisin mundësitë e tyre si grup. Mundësitë për 

bashkëpunim janë identifikuar në fazën e parë të ZV-së, për sigurimin e inputeve 

veçanërisht. Deri më tani, çdo biznes ka funksionuar individualisht dhe secili aktor 

identifikon dhe ndjek mundësitë e 

tij ose të saj të furnizimit. 

Bashkëpunimi midis aktorëve 

(veçanërisht gratë) do të 

nënkuptonte marrjen e kontrollit 

të procesit dhe marrjen e 

vendimeve në lidhje me 

specifikimet teknike të 

materialeve dhe pajisjeve, krijimin 

ose negocimin për çmime më të 

mira dhe marrjen e produkteve 

me cilësi më të lartë. Kështu do të 

shërbente gjithashtu si një 

mundësi e mirë për aktorët për të 

përfituar nga nismat, projektet 

dhe grantet e ofruara nga 

donatorë dhe organizata të 

ndryshme (ka shumë grante dhe nisma të synuara nga gratë). Një mundësi tjetër 

bashkëpunimi e identifikuar nga intervistat me grupet e interesit është edhe krijimi i pikave 

promovuese dhe shitoreve të dedikuara:  Bashkia ofron sot disa pika ekspozimi për këto 

produkte në ambientet e rikonstruktuara të Kalasë së Tiranës apo Pazarin e Ri. Gjithashtu, 

ajo kontribuon për realizimin e panaireve të shpeshta për produktet e zejtarisë, të cilat 

zhvillohen kryesisht gjatë periudhës së verës, kur edhe fluksi i turistëve është i madh. 

Bashkëpunimi dhe krijimi i lidhjeve me ZV të tjera: ka pasur përpjekje për të krijuar ndërlidhje 

me ZV të tjera në sektorë të tjerë, sikurse është sektori i turizmit.Kjo do të mundësonte një 

promovim gjatë gjithë vitit në ambiente ku kalojnë shumë vizitorë të huaj, të cilët janë një 

treg shumë potencial i këtyre produkteve. 

Inkubatori i Biznesit. Inkubatori i Biznesit në parim është një strukturë eveçantëeprojektuar 

me qëllim për të ofruar shërbime mbështetëse deri sa individët apo shoqëritë të aftësohen 

që produktet ose shërbimet e tyre të jenë të suksesshme. Për situatën në ZV-në e Poçerisë 

ku përfshirja e të rinjve në Zejtari nuk shihet interesante nga ana ekonomike dhe 
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Figura 28: Mundësitë e Zinxhirit të Vlerës. 
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rrezikohetqë dalëngadalë të humbasë, mbështetja nëpërmjet krijimit të një inkubatori 

biznesi do të ishte një nga faktorët kryesorë për ngritjen dhe fuqizimin e këtij sektori, 

sugjeruar edhe nga Bashkia. Qëllimi është ndihma ndaj bizneseve të reja të vogla që të 

rriten me shpejtësi, krijimi ikulturës sociale, si dhekrijimi isipërmarrjevetë suksesshme. 

Inkubatori i biznesit dizenjohet që të mbështesë dhe përshpejtojë procesin e zhvillimit të 

suksesshëm të Individëve/kompanive të reja duke i ndihmuar sipërmarrësit e rinj me burime 

dhe shërbime të ndryshme. Por bazuar në specifikën e kësaj ZV-je, ku tradita dhe gjithë 

njohuria ndodhen në Nj.A. Farkë, pra jashtë qytetit të Tiranës, dhe e gjithë njohuria (know-

how) ndodhet po aty, mund të shikohej një mekanizëm i ngjashëm me inkubatorin e 

biznesit, kur të rejat e Farkës të atashoheshin për një periudhë trajnimi pranë dy poçerive 

më të suksesshme dhe pastaj të financoheshin me mjete pune të thjeshta për të krijuar 

aktivitetin e tyre në ambientet e tyre. Kostoja e pajisjeve për poçerinë nuk është e madhe. 

Paralelisht, të rinjtë që në fund të një periudhe të shkurtër trajnimi kanë treguar aftësi për 

të realizuar proceset e punës në poçeri, mundet të përfshihen nga ana e Bashkisë Tiranë 

në skema financimi punësimi ose në një program studimi të dedikuar në Qendrat e 

Kualifikimit Profesional, nga të cilatnë qytetin e Tiranës janë 3 të tilla. Ekziston një nevojë e 

fortë për të krijuar brezin e ri të artizanëve dhe për të pajisur të rinjtë me aftësitë e 

nevojshme për të kryer proceset, duke kontribuar kështu për ruajtjen e traditave 

ekzistuese. 

KUFIZIMET 

Puna në terren dhe organizimi i punëtorisë me aktorët e artizanatit dhe përfaqësuesit e 

bashkisë, si dhe vizita në vendndodhje dhe puna në terren, shërbyen si një mundësi, jo 

vetëm për hartëzimin e Zinxhirit të Vlerës dhe Sistemit të Tregut, por edhe për identifikimin 

e kufizimeve dhe mangësive 

kryesore me të cilat po 

ballafaqohet kjo ZV, dhe 

mundësitë për përfshirje dhe 

fuqizim të grave. 

Informacioni nga aktorët e 

përfshirë në ZV-në e Artizanatit, 

si dhe intervistat me zyrtarët 

vendorë dhe palët e tjera të 

interesit shërbyen si informacion 

mbështetës në mënyrë që të 

identifikohen mundësitë për 

ndërhyrje. 

Kufizimet kryesore me të cilat 

ballafaqohen aktorët në QV, 

grupohen më poshtë: 

Informaliteti është i pranishëm në të gjitha bizneset e përfshira në këtë ZV. Ndonjëherë 

shprehet nëpërmjet mungesës së regjistrimit të biznesit në emër të pronarit aktual, dhe në 

shumicën e rasteve, nëpërmjet mungesës së punësimit formal të njerëzve të përfshirë në 

Figura 30: Kufizimet në NjësinëAdministrative Farkë 
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procese. Arsyeja kryesore qëndron në shmangien e pagesës për taksat e punonjësve dhe 

sigurimet shoqërore. 

Mungesa e stimujve institucionalë: Shumë prej bizneseve nuk janë regjistruar zyrtarisht dhe 

punësimi joformal është i pranishëm. Bashkia Tiranë nuk aplikon stimuj financiarë ose 

lehtësim të barrës fiskale edhe në rastin e bizneseve që janë në pronësi të grave. Shumica 

operojnë dhe pjesën e marketingut në ambjentet e punishtes së tyre. Disa nga bizneset 

duhet të varen nga kreditë financiare në mënyrë që të përballojnë shpenzimet. 

Pavarësisht gatishmërisë për të ofruar mbështetje për krijimin e një promovimi të 

përbashkët dhe shitjes së pikave turistike nga bashkia, deri më tani nuk ka pasur mundësi 

për zbatimin e saj. 

Mungesa e aftësive: aftësitë kryesore që kërkohen për të kryer aktivitetet e përpunimit 

fitohen tradicionalisht, duke kaluar nga një brez në tjetrin. Gjatë fokus-grupeve, u theksua 

nevoja për të rritur aftësitë e të rinjve përprocese të veçanta, në mënyrë që ata të 

vazhdojnë traditat e familjeve. Sektori nuk duket tërheqës për të rinjtë për shkak të 

mungesës së mundësive financiare dhe mungesës së perceptuar të stabilitetit financiar. 

Prandaj, ata kanë humbur interesin për të fituar aftësitë e nevojshme për të kryer aktivitetet 

e prodhimit të punimeve artizanale. Më shumë se 100 gra të zonës së Farkës, para viteve 

90, kanë qenë të përfshira në këtë sektor dhe punonin në ndërmarrjet ekzistuese. Tradita 

u kalua nga një brez në tjetrin, duke bërë që brezi i ri të mësojë dhe të fitojë aftësitë dhe 

njohuritë e nevojshme për të kryer proceset. Sot, tradita nuk ekziston më. Shumica e të 

rinjve dhe të rinjve po largohen nga vendi, duke kërkuar kushte dhe mundësi më të mira 

jetese. Institucionet e Arsimit Profesional nuk përfshijnë programe studimi të dedikuara 

posaçërisht për aftësitë artizanale.  

5.2 ANALIZA E DETAJUAR E ZV-SË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE NË 

NJ.A. NDROQ 

Hapësira territoriale e Bashkisë Tiranë dhe kryesisht Njësia Administrative Ndroq, në territorin 

e tyre zotërojnë një biodiversitet mjaft të pasur, për të cilin nevojitet një plan masash për 

të mundësuar ruajtjen duke zbatuar disa parime kryesore si zhvillimi i qëndrueshëm dhe 

parimi i mbrojtjes se mjedisit.  

Ekzistenca e zonave natyrore dhe veçanërisht e atyre kodrinore të këtij territori kanë 

ndikimin pozitiv në ruajtjen e biodiversitetit të larmishëm në këto zona. Ministria e Mjedisit 

këto zona i ka të përfshira në Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Vlerësimit Strategjik 

Mjedisor, në të cilin janë identifikuar problematikat mjedisore që kanë ndikim në 

biodiversitetin e këtyre zonave. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional i burimeve 

vendore, veçanërisht i atyre të sektorit të bujqësisë, siguron ruajtjen e këtyre resurseve 

bimore me mjaft vlera qoftë për prodhimin bujqësor por mbi të gjitha atë pasuri natyrore 

të krijuar nder vite e vite të tëra, e cila është përdorur në shumë breza.  

Përdorimi i biodiversitetit të resurseve të bujqësisë se kësaj zone për qëllime ekonomike 

dhe fitimprurëse është një nga premisat e zhvillimit të ekonomisë lokale dhe kombëtare. 

Por përdorimi duhet të jetë njëkohësisht fitimprurës dhe i ekuilibruar, pasi shoqëria e 

konsumit dhe dëshira për të nxjerrë fitime shumë të mëdha e në një kohë mjaft të shkurtër 
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kanë sjellë degradimin e ekosistemeve në këtë zonë dhe e kanë drejtuar fermerin drejt 

varieteve konvencionale ndërkombëtare. Ruajtja e biodiversitetit të këtyre resurseve në 

nivel global dhe rajonal mbështetet nga pikëpamja legjislative nga një sërë konventash 

ndërkombëtare në të cilat vendi ynë është pjesëmarrës. Mbështetur mbi këtë strategji të 

biodiversitetit është vlerësuar edhe përdorimi i resurseve natyrore kudo në botë. Pikërisht 

përdorimi dhe ruajtja e tyre në përputhje me procedurat e ruajtjes "onfarm“ do të bëjë të 

mundur që këto zona të hyjnë në rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm në ekosistemin rural 

të territorit të tyre. Ajo synon parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës, mbrojtjen 

e biodiversitetit si dhe sigurimin e potencialit maksimal për të përmbushur funksionet 

ekologjike, ekonomike dhe sociale të këtij ekosistemi në nivel lokal, kombëtar dhe global 

pa cenuar ekosisteme të tjera.  

5.2.1 ANALIZA E PËRGJITHSHME E GJENDJES SË RESURSEVE NË NJ.A. NDROQ 

VEÇORITË FIZIKO-KLIMATIKE TË TERRITORIT 

Relievi: Ky territor është i vendosur në një reliev fushor e kodrinor në një lartësi të ulët mbi 

nivelin e detit. Pjesën më të madhe të këtij territori e dominon relievi kodrinor, janë kodra 

me pjerrësi të ulët dhe pothuajse i gjithë territori i tyre është i shfrytëzueshëm për qëllime 

bujqësore. Zona fushore kryesisht është në luginën e lumit të Erzenit dhe të gjithë këto toka 

janë shumë pjellore si rrjedhojë e natyrës dhe strukturës së tokës.  

Klima karakterizohet nga klima tipike mesdhetare, me verë të nxehtë e të thatë dhe dimër 

relativisht të butë dhe të lagësht me shira. Kushtet klimatike janë formuar nën veprimin e 

një sërë faktorësh. Këtu mund të renditet:  

✔ Relievi i ulët fushor, i cili ndikon temperaturat, reshjet, erërat etj;  

✔ Relievi i lartë malor në lindje, prej nga zbresin erëra të ftohta;  

✔ Ndikimi detar nga perëndimi e jugperëndimi, por edhe ndikimi i relievit kodrinor;  

Dielli: Rrezatimi diellor ofron dritën e cila ka shumë rëndësi për procesin e lulëzimit të 

bimëve. Mbështetur në të dhënat zyrtare të INEUM-it9, në këtë zonë ka mbi 2,500 orë me 

diell brenda një viti, ndërsa vlera më e lartë e zgjatjes mujore të diellzimit është regjistruar 

në muajin korrik.  

Ajri: Kjo i është referuar Raportit Kombëtar për gjendjen e Mjedisit 2020. Nga të dhënat 

monitoruese vihet re që cilësia e ajrit është brenda standardeve të lejuara të BE-së e si 

rrjedhojë potencialet e rritjes së bimësisë në këtë rajon janë të konsiderueshme.  

Erërat: Regjimi i erërave është i lidhur ngushtë me periudhën stinore, pozicionin si dhe 

ndikimin e detit Adriatik. Në drejtimin e erërave ndikon afërsia me detin, drejtimi i luginave 

të lumit Erzen si dhe karakteristikat e relievit 

LLOJET E RESURSEVE TË KËSAJ ZONE 

Në këtë territor fermerët kanë varietete të shumë produkteve bimore, të cilat janë 

vlerësuar dhe kartelizuar edhe nga ana e Bankës Gjenetike të Shqipërisë. Vlerat e këtyre 

resurseve janë të njohura dhe të kërkuara edhe nga konsumatorët e Tiranës. Kështu ka 

shumë qytetarë, të cilët kur vijnë nga jugu i vendit dhe kthehen për Tiranë i bien nga rruga 

 
9  INEUM – Instituti për Energji, Ujë dhe Mjedis. 
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e Ndroqit ku fermerët nxjerrin produktet e tyre anës rrugës. Në këtë zonë ka një sërë 

produktesh, ndër të cilat mund të përmendim: 

Domatja e Ndroqit, e cila është domate e madhe dhe me ngjyrë të kuqe të errët, me 

aromën e saj karakteristike. Për këtë domate që mbillet nga fermerët e kësaj zone ka 

kërkesë edhe në tregjet e Tiranës dhe të Durrësit, por është e vështirë të plotësojë kërkesat 

e këtij tregu.  

Speci - i cili ka një aromë tipike dhe megjithëse nuk është shume i madh aroma 

karakteristike e tij ngelet edhe pas gatimit. Pikërisht kjo është edhe arsyeja përse ka një 

kërkesë kaq të madhe për të. 

Kastraveci - është një tjetër perime me vlera të veçanta, me zhvillim jo të madh trupor, por 

me konsistencë dhe me shume lëng në brendësi të tij. Ka si karakteristikë edhe ruajtjen 

relativisht më të gjatë në krahasim me llojet e tjera. 

Patëllxhani - është një perime e cila ka trup relativisht të vogël dhe jo me shumë tul. Ka 

ngjyre në të kuqërremtë të errët dhe ka aromë karakteristike. Është mjaft i kërkuar nga 

konsumatorët të cilët e njohin dhe i dinë vlerat e tij. 

Bamja - është një ndër perimet që mbillet me shumicë në këtë zonë. Karakteristikë e saj 

është bishtaja relativisht e vogël dhe me bisht të gjatë. Vetia pozitive e këtij lloji, që e bën 

edhe të veçantë në krahasim me llojet e tjera, është se nuk kanë fije fibroze të trasha në 

brendësi. 

5.2.2 SKICA E ZINXHIRIT TË VLERËS SË PRODHIMEVE BUJQËSORE 

Në figurën e mëposhtme paraqitet skica gjithëpërfshirëse e Zinxhirit të Vlerës për 

Prodhimet Bujqësore, kryesisht perimet. Në të identifikohen grupet kryesore të interesit, 

qarkullimi i produkteve nga sigurimi i inputeve deri në arritjen e tregut përfundimtar, dhe 

ndihmon në identifikimin e boshllëqeve ose pengesave në rrjedhën e prodhimit. 
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Figura 36. Skica e Zinxhirit të Vlerës së Prodhimeve Bujqësore.
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5.2.3 AKTORËT E ZINXHIRIT TË VLERËS 

Sektori i prodhimeve bujqësore, dhe për rrjedhojë edhe nënsektorët që po analizojmë 

janë të organizuar në tri nivele kryesore: 

1. Prodhuesit dhe Tregtuesit Individualë. Në këtë grup janë të gjithë prodhuesit e 

këtyre produkteve, të cilët ose tregtojnë në sasi të vogla vetë direkt në tregje apo 

pranë Agroturizmit të zonës; 

2. Prodhuesit dhe Konsumuesit Individualë; që kryesisht janë Agroturizmet të cilët i 

përdorin në ambientet e tyre, apo fshatarët të cilët mbjellin sasi të vogla në 

kopshtet e tyre dhe e kanë për konsum familjar; 

3. Grumbulluesit dhe Tregtuesit e sasive mesatare dhe të mëdha. Këta janë tregtarë 

të cilët mbledhin produktet në fshatra dhe i shesin me shumicë në tregjet e mëdha. 

Në Njësinë Administrative Ndroq janë prezent të tre grupet, por në në analizën e 

mëposhtme do të përqendrohemi në kategorinë e parë. Analiza e këtyre aktorëve do të 

realizohet gjatë analizëssë detajuar të hallkave kryesore të zinxhirit të vlerës. 

Duhet theksuar që në fillim se si në çdo ZV, edhe në ZV-në e Prodhimeve Bujqësore 

Autoktone janë disa aktorë kryesorë të cilët ndikojnë indirekt në përmirësimin e zinxhirit. 

Duke qenë se këta aktorë janë prezent pothuajse në çdo hallkë analizën e tyre po e 

bëjmë në kontekstin e ndikimit në të gjithë ZV-në. 

5.2.4 STRUKTURAT QENDRORE DHE LOKALE TË CILAT MBËSHTESIN ZV-NË 

Një rol shumë të rëndësishëm në ZV luajnë edhe aktorët e tjerë të interesit, duke përfshirë 

edhe strukturat qendrore dhe lokale të cilat mbështesin sektorin e bujqësisë në përgjithësi, 

si edhe strukturat certifikuese. Më poshtë është dhënë një përshkrim i shkurtër i secilit prej 

aktorëve të zinxhirit të vlerës.  

Shërbimet mbështetëse ofrojnë ndihmë teknike falas për fermerët. Kjo përfshin tre nivele: 

nivelin qendror, rajonal dhe atë lokal, që përfshijnë gjithsej 285 të punësuar në shkallë 

vendi (ISARD 2014-2020). Në nivelin rajonal, secila nga 12 Drejtoritë e Bujqësisë ka shërbime 

shtesë që ofrohen nga 5-6 specialistë perimesh, pemësh frutore, të mbrojtjes së bimëve, 

specialistë të blegtorisë dhe ekonomistë të bujqësisë. Në nivelin lokal, prej më se 4 vjetësh, 

bashkitë kanë detyrë funksionale realizimin e funksioneve në fushën e bujqësisë, zhvillimit 

rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, Bashkitë janë përgjegjëse 

për kryerjen e funksioneve specifike10 në këtë fushë sipas legjislacionit në fuqi. Për më 

tepër, të gjitha këto funksione të shërbimit mbështetës janë krijuar për të ofruar mundësi 

të barabarta për gratë dhe kanë në objektivat e tyre mbështetjen e grave sipërmarrëse 

në fushën e bujqësisë. 

Aktualisht në Njësinë Administrative Ndroq shërbimet për kryerjen e funksioneve në 

realizohen nga Drejtoria e Shërbimit të Bujqësisë e Bashkisë Tiranë, si edhe nga zyra e 

bujqësisë pranë kësaj Nj.A., por ajonuk ka struktura të mjaftueshme për krijimin dhe 

administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural si edhe për 

 
10  Bazuar në ligjin Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” 
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krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, 

të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke 

garantuar akses të balancuar gjinor. 

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) kanë filluar të luajnë një rol aktiv 

për sa i përket transferimit të teknologjisë duke synuar përmirësimin e konkurrueshmërisë 

në sektorin e bujqësisë shqiptare. Ekzistojnë pesë QTTB në Shqipëri, të vendosura në Korçë, 

Lushnjë, Vlorë, Shkodër dhe Fushë-Krujë. QTTB-të janë përfshirë në përgatitjen dhe zbatimin 

e disa programeve që lidhen me skemat e plantacioneve të ullirit, ujitjen dhe kullimin, 

skemat e mbështetjes së bujqësisë, sigurinë ushqimore, konsolidimin e tokës, etj. 

Aktualisht QTTB-ja drejton edhe programet e përmirësimit gjenetik të bimëve në Shqipëri 

nën autoritetin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Pavarësisht 

ndryshimeve në statutin e ish-instituteve kërkimore, shndërrimi i tyre në qendra të 

transferimit të teknologjive bujqësore dhe transferimi i përmirësimit gjenetik të bimëve 

pranë Universitetit Bujqësor të Tiranas (UBT), programet e përmirësimit gjenetik të bimëve 

do të vazhdojnë të jenë pjesë e QTTB-ve. Kjo lidhet me disa arsye, të tilla si:  

✓ Banka Gjenetike që ndodhet pranë QTTB-së, për shkak të përvojës dhe marrëdhënieve 

të saj me prodhimin bujqësor, kualifikimit të stafit dhe përshtatjen ndaj kërkesave të 

prodhimit bujqësor, janë praktikisht të afta të mbajnë këtë përgjegjësi.  

✓ Ndryshe nga to, institucionet arsimore aktualisht nuk janë aq ngushtësisht të lidhura me 

problemet e prodhimit bujqësor dhe as me praktikat dhe procedurat e programeve 

të përmirësimit gjenetik. Llojet e bimëve të përmirësuara në universitet nuk janë 

përhapur gjerësisht në prodhim dhe nuk kanë qenë konkurruese me ato të instituteve 

kërkimore. 

✓ QTTB-të, për shkak të veprimtarive të tyre kërkimore në përgjithësi dhe veprimtarisë së 

përmirësimit gjenetik në veçanti, kanë krijuar dhe kanë koleksione të pasura pune dhe 

zotërojnë ambiente të përshtatshme për ruajtje afatgjatë.  

✓ Stafi i QTTB-ve ka njohuri të mira për koleksionet; ata i kanë kategorizuar, vlerësuar dhe 

mbrojtur ato, ndryshe nga Universiteti i cili nuk ka arritur të ruajë koleksione të tilla për 

shkak të mungesës së interesit në këtë drejtim.  

✓ Situata aktuale ekonomike dhe financiare e vendit nuk mundëson fonde të 

mjaftueshme për të mbështetur zbatimin e programeve të përmirësimit gjenetik të 

bimëve. Nevoja për mbështetje do të jetë veçanërisht e rëndësishme për ata kultivarë 

lokalë të kulturave bujqësore të kultivuara në fushë të hapur. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme për shkak të kushteve të motit të paqëndrueshëm, të cilat kanë bërë që 

kultivarët e huaj të mos jenë gjithmonë rezistentë.  

Në përgjithësi, përmirësimi gjenetik i bimëve ka përmbushur pritshmëritë për prodhimin në 

bujqësi, megjithatë, nevojiten kualifikime më të mira të stafit dhe kurse trajnimi, si për 

metodat e reja, ashtu dhe për teknologjitë e përparuara që nuk janë zbatuar akoma dhe 

sigurimi i kushteve dhe pajisjeve të përshtatshme për zbatimin e teknikave dhe 

teknologjive të reja.  

Programet e përmirësimit gjenetik të bimëve janë financuar nga buxheti i shtetit mbi bazën 

e projekteve afatshkurtra të miratuara nga struktura të specializuara. Nëpërmjet këtyre 
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projekteve, në kuadër të programeve të përmirësimit gjenetik të bimëve janë trajtuar 

bimë si gruri, misri dhe perimet. 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) është një agjenci qeveritare, në vartësi të Ministrisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe është autoriteti kompetent me funksione të inspektimit të 

menaxhimit kombëtar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, bimëve dhe 

mbrojtjes së kafshëve. AKU kryen ndërhyrjet në bazë të Ligjit Nr. 10 433, datë 16.6.2011, për 

"Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", neni 7 "Parimet e programit të inspektimit". Koha 

e inspektimit përcaktohet në programin vjetor të inspektimit, megjithatë, inspektime të 

rastësishme ndodhin në rastet kur parashikohet me ligj. Neni 4, në të njëjtin ligj, jep qëllimin 

e inspektimit, konkretisht: (i) vlerësimin e pajtueshmërisë me kërkesat ligjore; (ii) 

dokumentimin e praktikave të mira në respektimin e kërkesave ligjore; (iii) këshillimin e 

subjektit të inspektuar për zbatimin e saktë të kërkesave ligjore; (iv) urdhërimin për 

korrigjimin e shkeljeve të kërkesave ligjore dhe eliminimin e pasojave që vijnë prej tyre; dhe 

(v) dhënia e dënimeve dhe marrja e masave të tjera administrative për të shmangur 

rreziqet që mund të shkaktohen për interesin publik. 

Bazuar në nenin 26 "Koha e inspektimit vjetor", periudha maksimale e lejuar e inspektimit 

varion nga 5 deri në 15 ditë dhe nuk ka tarifë inspektimi. Biznesi/ferma e inspektuar, duhet 

të sigurojë provat dhe informacionin e nevojshëm të kërkuar nga autoriteti inspektues. 

Zakonisht inspektimet ndjekin një program të paracaktuar bazuar në Programin Vjetor të 

Inspektimit, por mund të ketë dhe inspektime të rastësishme. Inspektori më i afërt është 

Zyra Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Tiranë, e cila kryen inspektime bazuar 

në Programin Vjetor të Inspektimit, të siguruar nga zyra e AKU-së në Tiranë. 

5.2.5 STRUKTURAT CERTIFIKUESE 

Për sa i përket Institucioneve të Certifikimit, standardet bazë janë HACCP-ja (Standardi i 

Analizës së Rreziqeve dhe Pikës Kritike të Kontrollit) dhe Certifikimi ‘Organik’. HACCP-ja 

është i detyrueshëm me ligj në Shqipëri për çdo fermer, biznes apo entitet tjetër që 

prodhon produkte ushqimore. Certifikimi ‘Organik’ po kërkohet nga tregjet në zonat 

urbane dhe i shton vlerë produktit. 

 

Figura 37. Hapat për Certifikimin HACCP. 

Afati kohor për certifikimin HACCP është mesatarisht 14-30 ditë dhe procesi i tij përfshin 

këto hapa: 
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▪ Vizitë në terren nga kompania konsulente e specializuar në standardet e certifikimit e 

cila ofron rekomandime për përmirësime dhe përshtatje; 

▪ Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm; 

▪ Ngritja e sistemit të mbajtjes së regjistrave dhe të dhënave; 

▪ Inspektimi nga organi certifikues; 

▪ Lëshimi i certifikimit. 

Certifikimi ‘Organik’ është një standard më i ndërlikuar i cili mund të zgjasë 2-3 vjet. Gjatë 

kësaj periudhe, bizneset marrin një deklaratë "Në proces të certifikimit Organik", deri sa të 

lëshohet certifikata përfundimtare. Organi kryesor i certifikimit për Standardin Organik 

është AlbInspekt me qendër në Tiranë. Për certifikimin HACCP ekzistojnë disa organe 

certifikimi. HACCP-ja dhe Organik ofrohen nga kompani private dhe OJQ, ndërsa 

certifikata fitosanitare, e cila është e nevojshme për eksport, jepet nga shërbimi fitosanitar 

kombëtar, pjesë e Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, Tiranë. 

5.2.6 STRUKTURAT MBËSHTETËSE PRIVATE 

Furnizuesit e lëndës së parë dhe teknologjisë luajnë një rol të rëndësishëm në zinxhirin e 

vlerës së Produkteve Bujqësore. Ato ofrojnë fidanë të gatshëm për mbjellje dhe plehra 

organike, si edhe ndihmojnë me njohuri fshatarët e zonës për kultivimin e bimëve. 

Normalisht, këta furnizues pajisin edhe me teknologjinë e nevojshme për mekanizimin e 

proceseve të ndryshme, por për shkak të fragmentizimit të tokës dhe sipërfaqeve 

relativisht të vogla që mbillen me këto produkte, si edhe për faktinse mbjellja realizohet 

me fidanë, mekanizimi është pothuajse joekzistues në të gjithë ZV-të e Produkteve 

Bujqësore.  

Agronomët dhe furnizuesit e produkteve mbrojtëse. Ekzistenca e shumë specialistëve 

agronomë në treg, luan një rol shumë të rëndësishëm në këshillimin mbi llojshmërinë e 

bimëve që mund të mbillen dhe teknikat e kultivimit të tyre. Ato ofrojnë edhe produkte 

mbrojtëse për bimët, si pesticide apo edhe kurthe dhe mekanizma të tjerë mbrojtëse. 

Gjithashtu ata japin edhe një kontribut të madh duke ndihmuar me njohuri fshatarët e 

zonës për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme të bimëve.  

Grumbulluesit e produkteve bujqësore. Praktikisht, në Njësinë Administrative Ndroq, për 

vetë sasitë e vogla të prodhimit të Produkteve Bujqësore, nuk ka grumbullues të dedikuar 

për këto produkte të gatshme. Fermerët e Ndroqit i shesin produktin e tyre drejtpërdrejt në 

treg, në agroturizmet apo restorantet e zonës. Vetëm një sasi e vogël e tyre drejtohen tek 

grumbulluesit e produkteve bujqësore. Duhet theksuar se këtë të fundit, për vetë 

specifikën e këtyre produkteve, çmimin relativisht më të lartë dhe sasitë e kufizuara nuk 

janë shumë të interesuar për grumbullimin e produkteve bujqësore. 

Praktikisht, mungesa e këtyre grumbulluesve ndikon drejtpërdrejt edhe në sasinë e 

prodhimit të këtyre produkteve, sepse fermerët, duke mos pasur një treg të garantuar 

hezitojnë të rrisin prodhimin. Për t'i bërë tërheqës grumbulluesit nevojitet detyrimisht krijimi 

dhe konsolidimi i linjave (grupeve të fermerëve) të prodhimit të këtyre produkteve, si edhe 

certifikimi i tyre. Fermerët, duke mos pasur një treg të garantuar, ngurrojnë të rrisin 

prodhimin e tyre. Këto produkte të kultivuara nën markën "organike", do të kishin një 

kërkesë të madhe në treg sot, por mungesa e certifikimit dhe sasitë e vogla të prodhuara 
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e bëjnë të vështirë gjetjen e tregjeve të reja në qytetet e Tiranës dhe Durrësit dhe më 

gjerë. 

5.3 ANALIZA E HALLKAVE TË ZV-SË  

Duhet pasur parasysh se fermerët e Ndroqit kanë një gamë relativisht të gjerë të prodhimit 

të këtyre produkteve të cilët nga pikëpamja e kujdesit dhe punës që duhet për kultivimin 

e tyre janë relativisht të njëjtë. Ndër perimet dallohen domatja zemër kau, speci, 

kastraveci, patëllxhani, bamja, etj., si një traditë e vjetër e kësaj zone dhe ku kushtet 

natyrore dhe klimatike favorizojnë këto bimë. Sikurse është paraqitur edhe në skemën në 

figurën 36, Zinxhiri i Vlerës (ZV) për Prodhimet Bujqësore është i përbërë nga pesë hallka 

kryesore. Në paragrafët në vazhdim analizohen këto elemente bazuar në: 

✔ Inputet kryesore që nevojiten në çdo hallkë. 

✔ Faktorët që ndikojnë dhe pesha e tyre. 

✔ Roli i grave në secilën hallkë dhe faktorët apo mundësitë për përmirësimin e këtij roli 

✔ Problematikat e identifikuara, dhe mundësi dhe rekomandime për minimizimin e tyre. 

Bazuar në punën në terren, vëzhgimet dhe intervistat e kryera me aktorët kryesorë të 

zinxhirit të vlerës në Njësinë Administrative Ndroq u identifikuan situatat respektive si edhe 

u evidentuan konkluzionet dhe rekomandimet si më poshtë:  

5.3.1 SIGURIMI I INPUTEVE BAZË 

Kjo hallkë e zinxhirit përfshin aktivitete që lidhen me elementet kryesore për të zhvilluar një 

aktivitet në ZV-tëe Prodhimeve Bujqësore dhe përmbledh: 

✔ Sigurimin e tokës, normalisht ajo është në pronësi apo në përdorim të familjeve 

fermere, por, në disa raste, me qëllim shtimi të prodhimit apo edhe përdorimit të 

mekanikës bujqësore, fermerët e marrin tokën me qira nga fqinjët e tyre. Fermerët, 

duke mos pasur një treg të garantuar, ngurrojnë të rrisin prodhimin e tyre. Produktet e 

kultivuara nën markën "organike", do të kishin një kërkesë të madhe në treg sot, në 

mungesë të certifikimit dhe të dhënave të reja mikro të prodhuara dhe të gjetura në 

qytetin e Tiranës, Durrësit dhe më gjerë. 

✔ Sigurimi i Fidanëve, të cilët përdoren për kultivimin e Prodhimeve Bujqësore. Normalisht 

fidanët duhen blerë çdo vit. Gjatë analizës sonë u identifikua edhe mundësia që 

fermerët t'i prodhojnë vetë fidanët për vitin pasardhës. Ky është një element i 

rëndësishëm për të ulur koston e prodhimit të këtyre bimëve, me qëllim bërjen e sektorit 

edhe më interesant nga pikëpamja financiare. Fermerët, duke mos pasur një treg të 

garantuar, ngurrojnë të rrisin prodhimin e tyre. Produktet e kultivuara nën markën 

"organike", do të kishin një kërkesë të madhe në treg sot, në mungesë të certifikimit 

dhe të dhënave të vogla të prodhuara dhe gjetjeve të reja të treguara në qytetin e 

Tiranës dhe Durrësit dhe më gjerë. 

✔ Sigurimi i Plehrave Organike, të cilat përdoren në mënyrë të rregullt periodike për 

përmirësimin e tokës që mbillet me këto prodhime. Është prezent në të tre ZV-të. 
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Rekomandohet përdorimi i plehrave organike për të garantuar certifikim BIO të këtyre 

produkteve. 

✔ Produktet Mbrojtëse, bimët e produkteve, si dhe të gjitha bimët e tjera të arave mund 

të preken, si nga sëmundjet, ashtu edhe nga brejtësit. Për këtë arsye, fermerët kanë 

nevojë, si për pesticide, përdorimi i të cilave rekomandohet vetëm në raste ekstreme, 

ashtu edhe për mekanizma mbrojtëse të cilat nuk e ndikojnë cilësinë e prodhimit. 

Pjesëmarrja e Grave. Ky aktivitet në shumicën e rasteve dominohet nga burrat (përbëjnë 

95% të fuqisë punëtore totale), për arsye se ka të bëjë me aktivitete që zhvillohen larg 

vendbanimit. Burrat kryesisht janë ata dalin në tregje dhe kryejnë edhe transportin e 

inputeve. Në disa raste gratë shoqërojnë burrat kryesisht për të siguruar cilësinë e 

produkteve që merren në treg. Në këtë hallkë janë të pakta mundësitë për rritjen e rolit të 

grave dhe fuqizimin e tyre, për shembull në aktivitetin e prodhimit të fidanëve (shitjet në 

fermat e tjera). Por sikurse e theksuam edhe më sipër, nëpërmjet trajnimit të fermerëve 

dhe ndihmës me mjete të thjeshta mund të mundësohet prodhimi i fidanëve nga vetë 

ata. Ky do është një proces i cili mund të realizohet kryesisht nga gratë, sikurse të gjitha 

hallkat e tjera të procesit. Vlen të theksohet se ndërtimi i mekanizmit të prodhimit të 

fidanëve nga vetë fermerët do të rrisë në mënyrë të ndjeshme si pjesëmarrjen e grave 

ashtu edhe të ardhurat e familjeve. Në përllogaritjet tona ky proces do të mundësojë uljen 

e kostos së kësaj hallke me mbi 30%. 

Kostoja e kësaj hallke. Kjo fazë në koston totale përbën rreth 35% të kostos së prodhimit 

dhe përpunimit të Prodhimeve Bujqësore. 

5.3.2 MBJELLJA 

Në këtë hallkë realizohen të gjitha aktivitete që lidhen me punën e nevojshme për 

mbjelljen e bimëve, të cilat janë aktivitete të përvitshme, apo edhe nga një herë kryhen 

dy herë në vit në rastet e kultivimit të kulturave të dyta. Aktivitetet kryesore në këtë proces 

janë: 

✔ Përgatitja e tokës për mbjellje. Në këtë fazë përdoret mekanikë bujqësore. Në këto 

raste, pjesëmarrja e burrave në këtë aktivitet është e konsiderueshme. Por sikurse e 

kemi theksuar edhe më sipër, sasitë e vogla të parcelave të mbjella dhe fragmentizimi 

i tyre, shpesh, e bëjnë të pamundur përdorimin e mekanikës, prandaj shpesh 

përfshihen edhe gratë . 

✔ Mbjellja e Fidanëve. Ky është një proces që kryhet tërësisht me dorë, për arsye se 

përdorimi i mekanikës bujqësore është pothuajse i pamundur për vetë specifikën e 

procesit. Në këtë fazë të procesit mbizotëron puna e grave të cilat janë “specialiste të 

mbjelljes me dorë” për të gjitha produktet bujqësore.  

✔ Ujitja pas mbjelljes. Në përgjithësiky proces është gjysmë i mekanizuar, kështu që 

pjesëmarrja e burrave në të është e pranishme, por përsëri janë gratë ato që e 

dominojnë edhe këtë aktivitet. 

Pjesëmarrja e Grave. Njësia Administrative Ndroq, për shkak të specifikës së mbjelljes me 

fidanë dhe përdorimit shumë të vogël të mekanikës bujqësore, kjo fazë dominohet nga 

puna e gruas në një masë rreth 95%. Rritja e sipërfaqeve të mbjella mundëson edhe 
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përdorimin më të madh të mekanikës bujqësore, duke u lënë kohë të merren me punë të 

tjera. 

Kosto e kësaj hallke. Vlerësohet në rreth 10% të kostos së prodhimit. 

5.3.3 KULTIVIMI 

Në këtë hallkë realizohen të gjitha aktivitete që lidhen me punën e nevojshme për rritjen 

e Prodhimeve Bujqësore dhe përfshihen aktivitete pothuajse të përditshme që lidhen me: 

✔ Prashitjen dhe eliminimin e barërave apo bimëve të tjera. Ky është një proces që kryhet 

tërësisht me dorë. Në këtë fazë të procesit mbizotëron puna e grave. 

✔ Ujitjen. Në përgjithësiky proces është gjysmë i mekanizuar, kështu që pjesëmarrja e 

burrave në të është e pranishme njësoj si e grave. Shpesh ujitja kryhet me impiante të 

ujitjes me pika. 

✔ Plehërimin. Në përgjithësitoka plehërohet gjatë aktiviteteve të përgatitjes për mbjellje, 

por ndonjëherë fermerët i shtojnë edhe gjatë procesit të kultivimit. Zakonisht, është 

aktivitet shumë i rrallë dhe pothuajse nuk ndikon në kosto. 

✔ Mbrojtjen e Bimëve. Ky është një nga aktivitetet kryesore gjatë kultivimit. Ashtu sikurse 

e kemi theksuar, fermerët përdorin pesticide për të luftuar sëmundjet e 

bimëve,poredhe forma alternative për t'i mbrojtur, kryesisht nga brejtësit. Përdorimi i 

këtyre të fundit është shumë i rëndësishëm sepse ndikon drejtpërdrejt cilësinë e 

produktit, duke ruajtur cilësinë e tyre “organike”.  

Pjesëmarrja e Grave. Në njësinë Administrative Ndroq, edhe kjo hallkë e ZV-së dominohet 

nga puna e grave, të cilat kontribuojnë me afërsisht 95% të punës së tyre. Burrat përfshihen 

vetëm ndonjë herë gjatë procesit të vaditjes, kur kjo realizohet me impiante apo edhe 

ndonjë herë në përgatitjen fizike të mekanizmave mbrojtës.  

Kostoja e kësaj hallke. Aktivitetet e kësaj hallke megjithëse janë një punë pothuajse e 

përditshme, për shkak të kostos së ulët të fuqisë punëtore nuk ndikojnë në mënyrë të 

qenësishme në totalin e kostos të prodhimit dhe përpunimit. Ajo përbën një peshë 

relativisht mesatare të vlerësuar nërreth 25% të kostos së prodhimit. 

5.3.4 MBLEDHJA DHE SELEKSIONIMI 

Në këtë lidhje janë realizuar proceset e nevojshme të punës për grumbullimin ose vjeljen 

e prodhimit, përzgjedhjen e tij bazuar në kriteret e cilësisë, si dhe paketimin dhe përgatitjen 

për treg. Edhe ky proces për sasinë e kufizuar të prodhimit në vetvete është kryesisht një 

manual. Në këtë lidhje janë realizuar aktivitetet që lidhen me: 

✔ Vjeljen apo Mbledhjen e prodhimit në ara. Ky është një proces që kryhet tërësisht me 

dorë. Në këtë aktivitet mbizotëron puna e grave dhe nga një herë e fëmijëve pas 

orareve të shkollës. 

✔ Transportineprodhimit në ambientet përpunuese. Në përgjithësi , ky aktivitet kryhet nga 

burrat të cilët janë përgjegjës për aktivitetet e transportit në të gjithë ZV-në.  
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✔ Seleksionimin. Gjatë këtij aktiviteti bëhet një seleksionim dhe klasifikim i produkteve, me 

qëllim rritjen e vlerës së një pjese të prodhimit. Edhe ky është një proces që kryhet 

tërësisht me dorë. Në këtë fazë të procesit mbizotëron puna e grave. 

✔ Ambalazhimin. Së fundmi realizohet procesi i ambalazhimit ose vendosjes së tyre në 

arka apo ambalazhe të tjera, duke i bërë gati për treg. Është një aktivitet që kryhet 

tërësisht me dorë, ku mbizotëron puna e grave dhe fëmijëve, por që edhe burrat 

kontribuojnë në proces. 

Duhet theksuar se gjatë aktiviteteve të sipërpërmendura, veçanërisht gjatë aktiviteteve të 

seleksionimit dhe ambalazhimit ekziston një risk për kontaminim e produktit, duke ulur 

cilësinë dhe si rezultat edhe çmimin e tij në treg. 

Pjesëmarrja e Grave. Ky proces dominohet nga puna e grave në masën 85%, por ndonjë 

herë edhe burrat i ndihmojnë ato. Duke qenë se nuk janë kushtet për ruajtjen e 

produkteve, ky është një proces i përditshëm gjatë gjithë periudhës së prodhimit.  

Kostoja e kësaj hallke. Aktivitetet në këtë hallkë janë të përditshme dhe konsumojnë fuqi 

dhe kohë relativisht të gjata. Kështu që nga pikëpamja e kostos duhet të kishte një peshë 

të konsiderueshme, por bazuar në nivelet shumë të ulëta të pagesave edhe duke qenë 

se realizohet për familjen, procesi ndikon në rreth 20% të kostos së prodhimit. 

5.3.5 TREGTIMI 

Përgjithësisht,ka dy mënyra për tregtimin e Prodhimeve Bujqësore: a) Shitje të 

kontraktuara, ose b) Shitje direkte në treg. Në këtë hallkë të zinxhirit përfshihen aktivitete 

që lidhen me: 

✔ Kontraktimin i prodhimit. Aktualisht, praktika e kontratave, si kudo në sektorin e 

bujqësisë në vendin tone, edhe për produktet bujqësore në Njësinë Administrative 

Ndroq përgjithësisht nuk ekziston, megjithëse edhe në ato raste që realizohen (më 

shumë marrëveshje gojore) kryhet gjithmonë nga burrat..  

✔ Transportin e produktit tek grumbulluesi apo në treg. Në përgjithësi,ky proces kryhet 

nga burrat të cilët janë përgjegjës për aktivitetet e transportit në të gjithë ZV-në.  

✔ Procesin e shitjes në treg. Edhe në këtë aktivitet pjesëmarrja e burrave është pothuajse 

ekskluzive, por gratë marrin pjesë aktive gjatë mungesës së burrave, apo në rastet kur 

tregjet janë afër banesave. 

✔ Promovimin. Ky proces përfshin ekspozimin e produkteve në hapësirën e dedikuar apo 

promovimin në mediat sociale, si edhe procesin e shitjes së produkteve tek klientët dhe 

ndikimin te blerësit. 

Pjesëmarrja e Grave. Këto aktivitete, edhe për efekt të mentalitetit, në shumicën e rasteve 

dominohen nga burrat (përbëjnë 85% të fuqisë punëtore totale), për arsye se kanë të 

bëjnë me aktivitete që zhvillohen larg vendbanimit. Burrat janë ata qëkryesisht dalin në 

tregje dhe kryejnë edhe transportin e produkteve. Në disa raste, gratë shoqërojnë burrat 

në në shitjen direkte në treg.  

Kosto e kësaj hallke. Nga pikëpamjae kostos, në zinxhirin e vlerave, kjo hallkë përbën rreth 

10% të kostos së të gjithë zinxhirit.  
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6. REKOMANDIMET E SUGJERUARA PËR NDËRHYRJE 

6.1 REKOMANDIME TË SUGJERUARA PËR NDËRHYRJE NË NJ.A. FARKË 

Sikurse kemi analizuar më lart, bazuar në potencialin e tyre dhe përfshirjen dhe fuqizimin e 

grave, QV-ja e Qeramikës u vlerësua si ndër dy më të rëndësishmet, me më shumë 

mundësi për gratë dhe si ajo që ka nevojë për ndërhyrje. Duke pasur parasysh këtë, kemi 

disa rekomandime. 

6.1.1 REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME 

▪ Inkubatori i Poçerisë Farkë. Projekt pilot, që mund të jetë bashkëpunim me bashkinë 

dhe mundësitë e financimit të donatorëve, për të mundësuar krijimin apo zgjerimin e 

përdorimit të një qendre shumëfunksionale ku artizanët mund të kryejnë aktivitete në 

grupdhe të kenë një vend pune. Gjithashtu, në këtë hapësirë duhet të integrohen 

edhe shërbime për zejtarët nëpërmjet programeve specifike, si: 

✔ Asistencë profesionale pa pagesë; 

✔ Këshillim dhe mentorim pa pagesë; 

✔ Rrjetëzim dhe pjesëmarrje në ngjarje biznesi; 

✔ Biznes dhe ambjent pune miqësor. 

▪ Fokusi te Formalizimi. Sektori i zejtarisë,në situatën aktuale, përballet me disa vështirësi. 

Institucionet përkatëse, veçanërisht Bashkia, duhet të inkurajojnë dhe 

mbështesinartizanët në procesin e formalizimit. Formalizimi, potencialisht, mund të sjellë 

subvencione kombëtare/lokale në rajon. Shpesh nga ana e institucioneve lokale apo 

qendrore ofrohen trajnime në sektorë që nuk janë tërheqës për popullsinë, ose që nuk 

kanë lidhje me aktivitetet e tyre. Sipasojë, ato rezultojnë të pasuksesshme ose niveli i 

pjesëmarrësve është shumë i ulët. 

▪ Marketingu i Produkteve Artizanale. Vitet e fundit ka një trend përmirësimi të 

marketingut të Produkteve Artizanale në të gjithë Shqipërinë si pjesë e marketingut të 

turizmit në përgjithësi. Si kudo në vendin tonë, edhe në Bashkinë Tiranë ka një presion 

pozitiv nga të gjithë aktorët e kushtëzuar nga rritja e kërkesave në treg për produkte 

artizanale cilësore dhe autentike. Zhvillimi i sektorit të Zejtarisë dhe prodhimi i 

produkteve artizanale në Bashkinë e Tiranë po shikohen si një burim të rëndësishëm 

natyror ekonomik dhe veçanërisht si një potencial zhvillimor ipashfrytëzuar ende 

plotësisht dhe në mënyrë të qëndrueshme. 

▪ Mbështetje për bashkëpunim mbi proceset e prodhimit, qëndrueshmërinë dhe krijimin 

e gjeneratës së re të artizanëve. Në këtë drejtim, Bashkia Tiranë mund të punojë shumë 

në drejtim të promovimit duke mbështetur aktivitete si: 

✔ Krijimin e lidhjeve të qëndrueshme midis grupeve dhe konsoliduesve 

lokalë/rajonalë dhe/ose kombëtarë për të promovuar kontratat; 

✔ Aktivitete mbështetëse për të lidhur artizanët me agjencitë turistike dhe tregjet 

urbane - ngjarjet B2B, panairet me përfaqësuesit e tregut dhe dyqanet e 

suvenireve. 
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6.1.2 REKOMANDIME SPECIFIKE PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË POÇERISË 

Në seksionin vijues janë paraqitur disa rekomandime të përgjithshme për Zinxhirin e Vlerës 

së Zejtarisë për Bashkinë Tiranë dhe kategorizimi sipas ndikimit të tyre në sektor 

(afatshkurtër/ afatmesëm/ afatgjatë) dhe kërkesat e buxhetit (i ulët/ mesatar/ i lartë): 

REKOMANDIME PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË POÇERISË 

NR. AKTIVITETET  

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

1 NGRITJE PROFESIONALE 

1.1 

Asistencë teknikeevazhdueshme, 

veçanërisht në vitin e parë, në drejtim të: 

✔ Asistencë teknike në negocim me të tjerët 

✔ Ndjekja dhe këshillimi për proceset e 

prodhimit, materialet dhe teknikat 

përpunuese. 

✔ Konsultimi për elementet e tregut 

X   X   

1.2 

Trajnime për ngritjen e nivelit të njohurive të 

artizanëve  

✔ Mbi bazat e planifikimit të biznesit,  

✔ Mbi mënyrat dhe teknikat e marketingut 

✔ Mbi mundësitë për të gjetur financime 

✔ Mbi mundësitë e lidhjeve në treg me ZV të 

tjera,  

X   X   

2 MBËSHTETJE PËR GRUPET E ZEJTAREVE       

2.1 

Mbështetje për krijimin e grupeve e 

prodhuesve në nivel lokal nëpërmjet stimujve.  

✔ Për promovimin e prodhimit 

✔ Për koordinimin e transportit të përbashkët  

✔ Për koordinimin e shitjevetë përbashkëta  

X X  X   

2.2 

Inkurajim dhe mbështetje për artizanët në 

procesin e formalizimit. Formalizimi 

potencialisht mund të kërkojë edhe 

subvencione të vogla lokale. 

X    X  

3 MBËSHTETJE PËR ZGJERIMIN/PËRDORIMIN E NJË QENDRE MULTIFUNKSIONALE LOKALE 

3.1 

Mbështetja/ pilotimi i një projekti (mund të 

jetë bashkëpunim mes Bashkisë dhe 

mundësisë së financimit nga donatorë) për të 

zgjeruar përdorimin e një qendre 

shumëfunksionale ku artizanët mund të 

kryejnë aktivitete grupore dhe të kenë një 

vend pune. 

  X X   

4 MBËSHTETJE PËR KRIJIMIN E GRUPEVE TË PRODHIMIT 
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REKOMANDIME PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË POÇERISË 

NR. AKTIVITETET  

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

4.1 

Mbështet grupet e prodhuesve në nivel lokal. 

Promovon objektet e përbashkëta të 

prodhimit, transportin e përbashkët dhe shitje 

të përbashkëta. 

  X X   

4.2 

Krijon lidhje të qëndrueshme midis grupeve të 

prodhimit dhe konsoliduesve 

vendorë/rajonalë dhe/ose kombëtarë për të 

promovuar krijimin e kontratave (p.sh. me 

Tregun e Krujës ose Pazarin e Ri në Tiranë) 

  X X   

5 NDËRGJEGJËSIM PËR MUNDËSITË NË SEKTORIN E ZEJTARISË  

5.1 

Sesione informimi dhe ndërgjegjësimi rreth 

mundësive në sektorin e poçerisë. Rritja e 

ndërgjegjësimit për rëndësinë ekonomike të 

sektorit dhe kërkesën e konsumatorëve në 

mënyrë që të stimulohet prodhimi artizanal. 

  X X   

6 MARKETING DHE PROMOVIM 

6.1 

Aktivitete mbështetëse për të lidhur artizanët 

me agjencitë turistike dhe tregjet urbane - 

ngjarjet B2B, panairet me përfaqësuesit e 

tregut dhe dyqanet e suvenireve mund të 

jenë mundësi (Tiranë, Krujë, Durrës) 

 X  X   

 

6.1.3 SKENARËT E NDËRHYRJES AFATSHKURTËR (UDHËZUES HAP PAS HAPI) 

Rekomandohet programi i mëposhtëm kur bëhet fjalë për zinxhirin e vlerës së punimeve 

artizanale në Farkë të Bashkisë Tiranë: 

Hapi 1. Përgatitni strategjinë e zhvillimit të turizmit lokal me fokus të veçantë në promovimin 

e sektorit të Artizanatit. Krijoni një strategji promovimi të markës/marketingut/destinacionit 

për Nj.A-në e Farkës - si një komunitet unik artizanal. 

Hapi 2. Siguroni ngritjen e kapaciteteve për bizneset vendore të artizanatit:  

✔ Për teknikat eksperimentale (përfshirë artizanatet) të menaxhimit me bazë komunitare 

dhe rurale 

✔ Qasjen në financa dhe planet e biznesit 

✔ Procesine regjistrimit të biznesit 

✔ Çmimet dhe marketingundigjital 

Në aktivitetet e ngritura të kapaciteteve të përshkruara, pjesëmarrja e të rinjve dhe grave 

inkurajohet veçanërisht.  

Hapi 3. Inkurajimi i krijimit të shoqatës/grupit të krijuesve të artizanatit të zonës (duke 

targetuar femrat) në fushën e zhvillimit të marketingut të përbashkët, markës dhe 
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promovimit të përbashkët dhe për të përmirësuar bashkëpunimin horizontal për të zhvilluar 

sektorin, si dhe për të promovuar mësimin, shkëmbimin dhe mbështetjen e kolegëve. 

Hapi 4. Ofrimi i asistencës për regjistrimin e biznesit të prodhuesve artizanalë të zonës. 

Hapi 5. Ofroni mbështetje për zgjerimin e një prej qendrave shumëfunksionale në Tiranë 

që do të menaxhohet nga gratë dhe të rinjtë në zonë dhe për të mbështetur funksionimin 

e saj. 

Hapi 6. Mbështetje për konceptimin dhe organizimin e një festivali lokal të Artizanatit  

Hapi 7. Lidhja e grave artizane me tregjet, duke lehtësuar takimet B2B me dyqanet në 

Tiranë që shesin dhe promovojnë produkte autentike shqiptare.  

Hapi 8. Vendosni lidhjen midis krijuesve të artizanatit dhe operatorëve turistikë, agjencive 

të udhëtimit dhe fermave lokale dhe njësive të agroturizmit 

Hapi 9. Identifikoni dhe hartoni (bazuar në vendndodhjen e saktë) bizneset artizanale 

lokale dhe atraksionet e udhëtimit si pjesë e një destinacioni të përbashkët "Zbulimi i 

Poçerisë në Farkë": krijuesit e artizanatit (ku turistët mund të provojnë të bëjnë suvenire 

vetë); bujtina; shtëpi autentike familjare dhe fermash që shërbejnë si dyqane akomodimi; 

objektet e agroturizmit; ofrues të aktiviteteve rekreative në natyrë dhe sporte aventureske; 

dyqane suveniresh dhe artizanale /ushqimesh organike, turne udhëzues vendas dhe 

kombëtarë, etj.  

Hapi 10. Zbatimi i ndërhyrjeve që inkurajojnë ekonominë rrethore dhe turizmin e bazuar në 

komunitet, i cili ka potenciale të mëdha për bizneset e turizmit në arritjen e 

qëndrueshmërisë dhe përfitimit më të lartë, të gjitha të mbështetura nga Bashkia. Kjo do 

të lidhte NVM-të artizanale me ofruesit vendorë të ushqimit dhe produkteve tradicionale, 

sektorin e akomodimit, guidat turistike, transportin, autoritetet lokale dhe do të 

minimizonte ndikimin në mjedis dhe burimet lokale. 
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6.2 REKOMANDIME PËR NDËRHYRJE NË NJ.A. NDROQ 

Sikurse e kemi analizuar edhe më sipër, bazuar në potencialin etyre dhe përfshirjen dhe 

fuqizimin e grave, ZV-ja e kultivimit të Produkteve Bujqësore u vlerësua si një nga dy më 

kryesoret, me shumicën e mundësive për gratë dhe si ajo që ka nevojë për disa ndërhyrje. 

Duke marrë këtë në konsideratë, më poshtë janë paraqitur këto rekomandime:  

o Implementimi i kontratave me fermerët, të cilat mund të ndihmojë fermerët të 

kapërcejnë dështimet e tregut duke krijuar lidhje midis tyre dhe tregjeve të prodhimit 

të produkteve bujqësore me vlerë të lartë dhe duke u garantuar në këtë mënyrë një 

treg për prodhimet e tyre. Aktualisht praktika e kontratave, si kudo në sektorin e 

bujqësisë në vendin tonë, edhe në Njësinë Administrative Ndroq nuk ekziston. Sot për 

të konsoliduar ecurinë e prodhimit të Produkteve Bujqësore nga kultivimi në fermë tek 

grumbulluesi apo shitësi fundor, këta të fundit përdorin marrëveshje për llojin e 

produktit, sasinë që do të prodhojnë, zbatimin e një protokolli të kontrolluar të 

shërbimeve agroteknike që do t'u kryhen produkteve, përfshirë plehërimin kimik, 

mbrojtjen nga parazitët, si dhe konsolidimin e produktit dhe standardizimin e tij. 

Sidoqoftë, vetëm kontratat me fermerët mund të jenë të pamjaftueshme për të 

përmirësuar të ardhurat e familjeve të vogla, në se kontraktuesit nuk ofrojnë inpute, 

këshillim teknik dhe akses në teknologji dhe tregjet e inputeve. Prodhuesit e Produkteve 

Bujqësore kanë shprehur interes për të mësuar më shumë rreth kultivimit dhe për të 

filluar kultivimin e perimeve organike, veçanërisht nëse marrin fidanë nga blerësit, të 

cilët kanë shprehur gatishmërinë ta bëjnë këtë si pjesë të kontratave me fermerët. 

o Fokusi në bujqësi. Në situatën aktuale përballet me disa vështirësi. Institucionet 

përkatëse, veçanërisht Bashkia, po ofrojnë trajnime në sektorë që nuk janë tërheqës 

për popullsinë, ose që nuk kanë lidhje me aktivitetet e tyre. Si pasojë, ato rezultojnë të 

pasuksesshme ose niveli i pjesëmarrësve është shumë i ulët. Bashkia është e 

përqendruar kryesisht në sektorin e turizmit,duke harruar përqendrimin në bujqësi. Për 

më tepër, ka mungesë njohurish mbi ekzistencën e skemave IPARD dhe skemave 

kombëtare të financimit, të cilat kontribuojnë drejtpërdrejt për përmirësimin e kushteve 

të sektorit. 

o Marketingu. Vitet e fundit ka një trend përmirësimi të marketingut të Produkteve 

Bujqësore kudo në vendin tonë,përfshirë edhe Njësinë Administrative Ndroq, ku ka një 

presion pozitiv nga të gjithë aktorët të influencuar nga rritja e kërkesave në treg për 

produkte cilësore. Kultivimi i Produkteve Bujqësore po shikohet nga fermerët si një burim 

i rëndësishëm natyror ekonomik dhe veçanërisht potenciali zhvillimor, i pashfrytëzuar 

ende plotësisht dhe në mënyrë të qëndrueshme. 

o Akset zhvillimore. Njësia Administrative Ndroq duhet të rrisë vëmendjen në drejtimet 

zhvillimore të mëposhtme: 

✔ Ruajtja e fondit të tokës bujqësore: duhet të jetë një nga prioritetet e bashkisë. 

Ndërtimet informale dhe të paligjshme, jo vetëm që kanë reduktuar sipërfaqen e 

tokës bujqësore, por dhe vënë në rrezik zonën rurale dhe urbane, kryesisht 

nëpërmjet bllokimit të shtratit të Erzenit. Bllokimi i lejeve të ndërtimit dhe repertorimi 

i tokës dhe i situatës ligjore të pronësisë mbi tokën, është hapi i parë që duhet të 

ndërmerret në këtë fushë; 
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✔ Rritja e efektshmërisë së aktiviteteve të prodhimit bujqësor për punësimin e 

popullatës rurale dhe kontrollin mbi territorin. Aktualisht shumica e prodhimit 

bujqësor shkon për përdorim vetjak në zonat rurale. Rritja e rendimenteve do të 

rriste të ardhurat e zonës rurale/frymë. Bashkia mund të ndikojë nëpërmjet 

politikave bujqësore në drejtim të orientimit të kulturave, këshillimit, inkurajimin e 

bashkëpunimit mes fshatarëve për të rritur sipërfaqen e tokës së punuar i.e. 

kooperativat, dhe bashkëadministrimin e bazës mekanike; 

✔ Krijimi i tregjeve & rrugëve lidhëse për inkurajimin dhe mbështetjen e zinxhirit të 

vlerës së produkteve bujqësore drejt aktiviteteve me vlerë të shtuar të lartë: 

ndërtimi i infrastrukturës mbështetëse (rrugë rurale, tregje lokale & rajonale, etj) dhe 

ndërlidhja me tregjet në qytetet e mëdha (Tiranë & Durrës) dhe jashtë vendit 

kontribuon direkt në zinxhirin e vlerës të produkteve bujqësore. 

6.2.2 REKOMANDIME SPECIFIKE 

Në seksionin vijuese janë paraqitur disa rekomandime specifike për zinxhirin e vlerës të 

kultivimit të Produkteve Bujqësore për Njësinë Administrative Ndroq dhe kategorizimi sipas 

ndikimit të tyre në sektor (afatshkurtër/ afatmesëm/ afatgjatë) dhe kërkesat e buxhetit (i 

ulët/mesatar/i lartë): 

REKOMANDIME PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË PRODUKTEVE BUJQËSORE 

NR. AKTIVITETET  

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

1 NGRITJE PROFESIONALE E NIVELIT TË KULTIVUESVE  

1.1 

Asistencë teknikeEvazhdueshme, veçanërisht 

në vitin e parë, në drejtim të: 

✔ Formalizmit nën pronësinë e grave për të 

fituar qasje në grante 

✔ Hartimit të planit të zhvillimit 

✔ Asistencës teknike në negocim me të 

tjerët 

✔ Hartimit të agroekologjisë qe do të duhet 

të ndiqet gjatëgjithë procesit të kultivimit 

✔ Ndjekjes dhe këshillimit për proceset agro-

teknologjike të kultivimit 

✔ Konsultimit për elementet e pasvjeljes 

X   X   

1.2 

Trajnime për ngritjen e nivelit të njohurive për 

kultivimine Produkte Bujqësore: 

✔ Për vlerat e produkteve qëkultivojnë dhe 

njohuri teknike dhe teknikat e kultivimit  

✔ Përmënyrën e vjeljes dhe mënjanimin e 

humbjeve të Produkteve Bujqësore  

✔ Për elementet e trajtimit të pasvjeljes 

✔ Përrëndësinë e higjienës finale të produktit 

dhe se si realizohet praktikisht  

X   X   
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REKOMANDIME PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË PRODUKTEVE BUJQËSORE 

NR. AKTIVITETET  

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

1.3 

Promovimi i programeve të grupimit për të 

mbështetur gratë prodhuese ose gratë 

prodhuese të fidanëve. 

      

2 GRANTE TË VOGLA PËR PËRMIRËSIMIN E TEKNOLOGJISË 

2.1 

Mbështetje me elementet fillestare dhe 

teknologjike 

✔ Elemente mbështetëse që përdoren për 

mbjelljen e Produkteve Bujqësore në 

fushë, si piketa, metër shirit, spango, 

elemente të banjëzimit të fidanëve etj. 

✔ Fidanë sipas planit të zhvillimit të hartuar 

në bashkëpunim me konsulencën teknike 

✔ Produkte mbrojtëse sipas planit të zhvillimit 

të hartuar me konsulencën teknike 

✔ Elemente të ambalazhitpër produktin final 

me synim ruajtjen e vleravetë Produkteve 

Bujqësore  

✔ Sisteme ujitje me pika në 

mënyrëdemonstrativepër të parëfermerët 

vlerat dhe avantazhet e teknologjive 

inovative 

 X  X   

2.2 

Mbështetje për prodhimin e fidanëve për vitet 

në vijim. 

✔ Trajnime për njohuri teknike dhe teknikat e 

kultivimit të fidanëve, veçanërisht duke 

fokusuar gratë. 

✔  Elemente mbështetëse që përdoren për 

mbjelljen e fidanëve në minisera, si piketa, 

metër shirit, spango, etj. 

✔ Elemente ndihmëse për ndërtimin e 

miniserave, plastmasë, shufra hekuri, 

elemente lidhëse, etj.  

✔ Plehra Organike dhe Produkte mbrojtëse 

sipas planit të zhvillimit të fidanëve hartuar 

me konsulencën  teknike 

X    X  

3 CERTIFIKIMI I STANDARDEVE TË CILËSISË DHE SIGURISË 

3.1 

Sesion ndërgjegjësimi për rëndësinë e 

certifikimit në arritjen e tregjeve me vlera të 

larta dhe hapat e nevojshëm për t’u 

certifikuar dhe një mënyrë për të përmirësuar 

kushtet e punës së grave. 

  X X   

3.2 

Mbështetja e prodhuesve në certifikimin me 

HACCP dhe Organik, si kërkesat më 

themelore nga konsumatorët.. 

  X X   
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REKOMANDIME PËR ZINXHIRIN E VLERËS SË PRODUKTEVE BUJQËSORE 

NR. AKTIVITETET  

IMPAKTI BUXHETI 

Afat-

shkurtër 

Afat-

mesëm 

Afat-

gjatë 
I ulët Mesatar I lartë 

4 NJOFTIM PËR MUNDËSITË NË ZV-NË E PRODUKTEVE BUJQËSORE 

4.1 

Sesione informimi dhe ndërgjegjësimi në lidhje 

me mundësitë në sektorin e bujqësisë. Rritja e 

ndërgjegjësimit për rëndësinë ekonomike të 

sektorit të Produkteve Bujqësore dhe kërkesës 

së konsumatorit në mënyrë që të stimulohet 

kultivimi i tyre. 

  X X   

4.2 

Sesione informimi dhe ndërgjegjësimi mbi 

skemat e financimit IPARD dhe skemat e tjera 

kombëtare. 

  X X   

5 NDËRHYRJE TË TJERA       

5.2 

Investimi për ndërtimin e një tregu për 

produktet në Ndroq.   X  X  

5.3 

Marketingu i agroturizmit dhe tregut rajonal 

në Ndroq, midis promovimit të natyrës dhe 

elementeve kulturore dhe historike të zonës. 

  X 7.  X  

Tabela 12. Rekomandime për Zinxhirin e Vlerës së Produkteve Bujqësore. 
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