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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri. Në këtë botim 
periodik do të gjeni informacion për probleme 
mjedisore, lajme të përzgjedhura, opinione e 
komente për çështje të mjedisit nga vendi dhe 
rajoni, informacione për aktivitete për mjedisin 
nga vendi dhe bota etj. Versionin elektronik 
të kësaj reviste mund ta gjeni në faqet: http://
albania.rec.org dhe www.mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në Tel/Faks: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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… raftet frigoriferik plot 
ndriçim të supermarketit me emër, 
gëlojnë nga frutat e zarzavatet e 
shumëllojshme. Për një moment 
pyet veten: cilat janë të sezonit, e 
cilat jo? Pavarësisht stinës, ato i gjen 
në çdo kohë, ‘në formë’ të përkryer 
e plot shkëlqim, si për të justi�kuar 
rrugëtimin e gjatë që provohet nga 
etiketa e eksportit. Sidoqoftë nuk 
ta mbushin mendjen, ndaj del.  

… në ajrin rënduar nga pluhuri e 
vapa në dalje të supermatit tregtarët 
ambulantë të produkteve bujqësore 
përpiqen të shesin plot përzemërsi 
prodhimin e tyre të vetëquajtur 
‘bio’, nga baçja apo parcela në 
zotërim. Në kaos e rrëmujë mund 
të gjesh fruta apo zarzavate vërtet 
të mira të stinës, ndërkohë që 
pak prej këtyre fermerëve vërtet e 
kuptojnë çdo të thotë një produkt 
organik. 

Të prodhosh ushqim organik do 
të thotë ta rehabilitosh për 3 vjet 
tokën që deri më sot e ke punuar keq 

“Produktet Organike Shqiptare”, 
mes mitit dhe realitetit…  

e trajtuar me pleh kimik; të ndalosh 
kategorikisht përdorimin e plehrave 
kimikë apo pesticideve dhe t’ja 
shërbesh prodhimin konsumatorit 
pa konservues. Por, edhe një 
tjetër detaj kyç që në Shqipëri e 
harrojmë: produkti duhet të jetë i 
çerti�kuar. Të gjitha këto kërkojnë 
një sistem të qëndrueshëm të të 
bërit bujqësi, që në përzgjedhjen 
dhe kultivimin e farës e deri tek 
shporta në treg. Për fat të keq, pas 
shumë viteve, mendësitë e ‘bujqësisë 
konvencionale’ janë brumosur thellë 
në bujkun e vetmuar shqiptar, që në 
informalitet lufton për mbijetesë. 
Duke marrë në konsideratë begatinë 
e tokave shqiptare, tashmë ofrohen 
përvojat e suksesshme të teknikave 
e praktikave të të bërit bujqësi 
organike, si dhe mbështetja e duhur 
për individë apo grupe biznesi, për 
të menaxhuar produktet në treg. 
Kjo me një kosto shumë të ulët. 

Por, në Shqipëri kjo nuk po 
njeh zhvillim.  Aktualisht mungon 
ndërgjegjësimi dhe informimi i 

konsumatorit, por edhe i vetë 
fermerëve mbi rëndësinë që 
produktet bujqësore organike kanë 
për shëndetin e rrjedhimisht edhe 
për tregun. 

Si rezultat produktet shqiptare 
organike sot mund t’i sigurosh duke 
i mbjellë vetë në vazo apo baçe, ose 
me fat mund t’i rastisësh në tregun 
informal. Kjo pasi dëshpërimisht 
prodhimi cilësor organik shqiptar 
vazhdon të luftojë për të hapur dyert 
e ftohta të supermarketeve që me 
indiferencë kërkojnë çerti�katën. 
Atë çerti�katë që produktet aspak 
organike të eksportit, madje më keq 
akoma, ‘të modi�kuara gjenetikisht’ 
e kanë siguruar më së miri.  

Në fund të fundit zgjedhja 
mbetet individuale, jo vetëm për 
fermerin, por më së shumti për 
konsumatorin, i cili supozohet të 
drejtojë edhe kërkesën në treg, duke 
bërë zgjedhjen me mendimin: ‘jemi, 
ajo çfarë hamë’… 
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Aktualitet

Paraqitet një projekt i Ministrisë së Energjitikës në 
bashkëpunim me PNUD, për një harmoni të mjedisit dhe 
projekteve minerare, por edhe në HEC-e. Kryeministri 
Edi Rama deklaroi se qeveria nuk do të lejojë ndërtimin 
e HEC-ve në të gjithë ato zona që quhen të mbrojtura. 
Gjatë fjalisë së tij Rama pohoi se shumë shpejt do të 
miratohet projektligji, i cili do të ndalojë këtë fenomen. 
Sipas Ramës, batërdia e korrupsionit ka sjell dhënien e 
lejeve të ndërtimit të disa HEC-eve, kjo në kundërshtim 
me ligjin. Nga ana tjetër kreu i Ekzekutivit tha se shumë 
shpejt në parlament do dërgohet një paketë ligjore për 
ndëshkuesit që dëmtojnë mjedisin. 

“Në të shkuarën batërdia e korrupsionit 
dhe e këtij modeli ndryshimi ka sjell një 
numër të drejtash apo lejesh të dhëna për 
HEC-et, ndërsa 113 janë ndërtuar në zona të 
mbrojtura dhe quhen të paprekshme dhe prej 
tyre 42 janë në prodhim dhe 23 janë në proces 
ndërtimi dhe 55 të tjera nuk kanë �lluar dhe 
s’kanë për të �lluar punë. Në projektligjin që 
propozohet për lejet e dhëna do ndalohet ndërtimi i 
HEC-eve apo i çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në zonat 
e mbrojtura. Është fatkeqësi që akoma në 2015 nuk 
kemi vendosur kontrollin e çdo kompanie që merren 
me shfrytëzimin e këtyre resurseve. Ka ardhur koha 
të shkojmë më tutje dhe të drejtat të mos lidhen me 

Jo më abuzim me HEC-et dhe 
minierat, s’do ndërtohet në zonat e 
mbrojtura

kushtet e punës, por dhe me zbatimin pikë për pikë të 
kontratës. Do vazhdojmë të stimulojmë të mbështesim 
dhe rritjen e kapaciteteve dhe çka po e shohim të ndodhë 
në mënyrë inkurajuese në këtë sektor. Domosdoshmëri 
është që të gjithë të marrin mesazhin e qartë se nuk do 
ndalemi për të gjithë ata që do vazhdojnë të shfaqin 
sjellje barbare ndaj mjedisit që prekin një pemë, e 
deri tek një pyll i tërë.”, - pohoi Rama. Ai shtoi se në 
vitet e mëparshme, të drejtat për ndërtim të HEC-eve 
ishin të mëdha. “Besoj se ishte momenti për të bërë një 
bilanc të shkurtër për një periudhë të vështirë. Të gjitë 
e keni parasysh trashëgiminë e keqtrajtimit ekstrem të 
burimeve natyrore. Dy momente me rëndësi themelore 
që janë adresuar në këtë periudhë kanë pasur të bëjnë 
me minierat dhe HEC-et për të krijuar një mardhënie 
mes nevojës për zhvillim, i cili nuk duhet të ndodhë në 
kurriz të gjeneratave të reja. Në vitet e shkuara kemi 
pasur një zhvillim të paqëndrueshëm, ku të drejtat për 
ndërtim janë dhënë pa hesap. Ka disa shembuj shumë 
domethënës lidhur me faktin se shumë kompani që 
kanë operuar në sektorin e minierave apo HEC-ve 
vazhdojnë ti kenë borxhe shoqërisë dhe as nuk kanë 
paguar garancinë e rehabilitimit.”, - tha Rama. Rama 
tha ndër të tjera se do penalizohen personat brenda 
shtetit që bëjnë marrëveshje me kriminelët e mjedisit, 
për të cilët do ketë paketë të posaçme me të gjitha ilaçet 
e duhura”. 

marrë nga BalkanWeb dt. 28.7.15
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Aktualitet

Moratorium 3-vjeçar për HEC-et
Grupimi i organizatave të shoqërisë civile “Të mbrojmë lumenjtë”, kërkesë drejtuar Qeverisë 
Shqiptare për ndalimin e lejeve për HEC-e në tre vitet në vazhdim

Njoftim për shtyp ,Tiranë, 16 Korrik, 2015 

Në kuadër të nismës për 
kërkesën për moratorium për 
ndalimin e dhënies së lejeve për 
koncesione për HEC-e në territorin 
e Shqipërisë, grupimi “Të mbrojmë 
lumenjtë”, i cili përbëhet nga 
organizata mjedisore të shoqërisë 
civile (INCA, REC Albania, EDEN, 
Ekolëvizja, Mileukontakt Albania, 
Shoqata për Bujqësinë Organike, 
Instituti për Politikat Mjedisore, 
Qendra EPER), organizuan sot në 
datë 16.07.2015, një konferencë 
për shtyp me qëllim lançimin e kësaj 
nisme dhe prezantimin e qëllimit 
dhe aktiviteteve të nismës. 

Rritja e përdorimit të ujit për 
prodhimin e energjisë elektrike 
është një nga trendet e zhvillimit 
në mbarë rajonin në ditët e sotme. 
Sipas raportit të vitit 2003 , 
të Zhvillimit Botëror të Ujit të 
Kombeve të Bashkuara, 60% e 227 
lumenjve më të mëdha botërore 
janë të fragmentuar rëndë nga digat, 
devijimet dhe kanalet e ndërtuara 
me qëllimin e ndërtimit të HEC-
eve apo përdorimit të ujërave të 
lumenjve në bujqësi, industri apo 
furnizim me ujë të pijshëm, që 
çojnë në degradimin e ekosistemeve 
të cilat luajnë një rol thelbësor në 
�ltrimin dhe sigurimin e burimeve 
e ujërave të ëmbla. Megjithëse 
kjo mënyrë e prodhimit të 
energjisë është klasi�kuar si burim 
energjetik i rinovueshëm, një numër 
marramendës i HEC-eve (rreth 
499, burimi AKBN) plani�kohet të 
ndikojnë negativisht në ekosistemet 
natyrore, duke përfshirë edhe zonat 
e mbrojtura me vlera të larta, të 
tilla si parqet kombëtare natyrore. 
Ndonëse këto zona janë ligjërisht 
të mbrojtura ndaj zhvillimit të 
hidrocentraleve , ka shumë shembuj 
të HEC-eve që janë në punë ose që 
po ndërtohen në parqet kombëtare 

(p.sh. HEC-et në parqet e Shebenik-
Jablanicës, Valbonës, Lurës, 
Bredhi i Hotovës, Bënçës, etj.) 
duke ndikuar negativisht në vlerat 
natyrore të këtyre zonave deri në 
degradimin e tyre, vlera që ndikojnë 
në atraksionin që këto zona ofrojnë 
dhe në zvogëlimin e vizitorëve të 
tyre.

Këto çështje të rëndësishme 
që janë pjesë e plani�kimit dhe 
menaxhimit të integruar të territorit 
e në veçanti të zonave të mbrojtura 
natyrore, që tërheqin vëmendjen 
e të gjithë publikut e në veçanti të 
atyre që e duan natyrën e bukur 
shqiptare me vlerat e saj të rralla 
dhe papërshkrueshme, janë tashmë 
çështje të nxehta kur prishen 
ekuilibrat natyrorë, kur bëhen 
burime kon�iktesh komunitare, 
kur ndryshojnë rrjedhën natyrore 
të lumit apo kur shkatërrojnë një 
shpat mali a kodre për interesa të 
ngushta dhe në dëm të zhvillimit të 
shoqërisë. 

Për të realizuar mbrojtjen 
dhe menaxhimin me kritere pro 
mjedisore dhe pro zhvillimit të 
qëndrueshëm, grupimi “Të mbrojmë 
lumenjtë” ka ndërmarrë nismën për 
t’i kërkuar moratorium lidhur me 
ndërtimin e veprave energjetike 
në lumenjtë e Shqipërisë për një 
periudhë 3 vjeçare. Moratoriumi 
kërkohet para së gjithash për 
ndalimin e dhënies së licencave për 
koncesione për HEC-e në të gjithë 
territorin e vendit. Ky moratorium 
do të shërbejë për të analizuar 
situatën aktuale të koncesioneve 
dhe kushteve të zbatimit të tyre 
në përputhje me kërkesat ligjore 
të zhvillimit të territorit si dhe 
kërkesat e zhvillimit të qëndrueshëm 
mjedisor. Kjo nismë do të shërbejë 
në përmirësimin e kuadrit ligjor, 
zbatimit të praktikave të mira për 

koncesionet dhe ruajtjen e mjedisit, 
si dhe për integrimin e konventave 
dhe direktivave evropiane në 
dokumentet strategjike kombëtare 
sikurse janë Strategjia Kombëtare 
e Ujit, Strategjia Kombëtare e 
Energjisë, Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor për Planin e Përgjithshëm 
Kombëtar dhe Planet Kombëtare 
Sektoriale, zbatimi i ligjit për 
menaxhimin e integruar të 
burimeve ujore që është përafrim i 
direktivës kuadër të ujit të KE, etj., 
dokumente të cilat janë tashmë në 
fazat e zhvillimit të tyre.

Në mënyrë më speci�ke gjatë 
periudhës së moratoriumit do të 
nevojitet të rishikohen, pezullohen 
dhe anulohen të gjitha licencat 
e dhëna deri më sot në zonat e 
mbrojtura dhe zonat sensitive 
lumore me potenciale të larta 
natyrore me prani të monumenteve 
natyrore në to. Rishikimi i 
veprave hidrike mbi lumin Vjose, 
HEC-i i Kalivaçit, Lengaricës dhe 
Bënçës janë një prioritet, qëkurse 
kryeministri i vendit është shprehur 
për angazhimin qeveritar për 
ta kthyer lumin Vjosa në Park 
Kombëtar. Por jo vetëm mbi lumin 
Vjosë, pasi ka ende koncesione që 
janë dhënë dhe nuk janë vënë në 
zbatim dhe që ndikojnë në zonat 
e mbrojtura natyrore si në lumin 
e Valbonës, në zonën e Shebenik-
Jablanicës, në zonën e Korabit, në 
zonën e malit të Tomorrit, etj.

Askush nuk thotë “JO” 
për zhvillimin e shoqërisë, për 
përmirësimin e kushteve të jetesës 
së komunitetit, për përdorimin 
efektiv të burimeve natyrore, por i 
themi ”JO” zhvillimit pa kritere që 
sjell pasoja katastro�ke në mënyrën 
e menaxhimit të burimeve natyrore.
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Aktivitete REC

Mjedisi është pjesë e jetës sonë 
dhe kujdesi për të është kujdes për 
vetë jetën tonë. Ai është pylli, lumi, 
ajri, uji, parku, gjithçka që natyra ka 
krijuar sipas rendit të vet kaq funk-
sional, kaq i rëndësishëm, kaq jetik. 

Po, çfarë ndodh realisht? Në 
teori të gjithë e dimë rëndësinë 
dhe ndikimin e mjedisit, por 
praktikisht vetë ne jemi dëmtuesit 
më të mëdhenj të tij…Shumicën 
e rasteve me dashje, kurse në 
rastet më të pakta ose në ato më 
idealet e dëmtojmë pa e kuptuar, 
thënë ndryshe pa vetëdije, por 
këto raste duke qënë të mbrojtura 
me idealitetin e tyre ndodhin 
shumë rrallë, aq rralle sa janë të 
pamundura, e gati-gati iluzion. 

Ne kemi fatin të jetojmë në këtë 
vatanin tonë vërtet të vogël, por 
me një natyrë ekspresive e gati të 
paprekur në pjesën më të madhe. 
Por që zhvillimet e dekadave të 

Përmirëso jetën 
duke përmirësuar veten

fundit, ndryshimet demogra�ke, 
përparimet teknologjike, industria 
dhe gjithçka që sjell kapitalin e 
kapitaizmit, e kanë kaluar mjedisin 
në plan të dytë, aq sa herë duket 
se jemi në prag të një vetëvrasje 
kolektive dhe e gjitha kjo për një 
grusht para më shumë. E gjithe 
lufta, bëhet për para e pushtet apo 
jo? Ironike, por e vërtetë…paraja 
dhe pushteti do sigurojë për në 
jetëgjatësi më të lartë…

Shumë larg kemi shkuar me 
marrëzinë tonë…e pastaj ngremë 
duart përballë fatkeqësive natyrore 
duke harruar që të marrim 
gjithsecili hisen që na takon, duke 
hedhur poshtë bashkëfajësinë në 
atë që na ndodh. Duke mohuar 
të jemi pjesë e natyrës, të jemi në 
harmoni e ta respektojmë atë, në 
fakt ne mohojmë cilësinë tonë të 
jetesës, të ardhmen dhe vëmë në 
pikëpytje vetë ekzistencën. Alen 
Bokse, një poet simbolist francez 

do të thoshtë në një nga poezitë 
e tij “Toka të shtron një detyrë, 
koha është ndërgjegjie”. Kjo 
duhet të zgjojë shqetësimin tonë 
për edukimin mjedisor të njërëzve 
dhe mbi të gjitha një aksion 
ndërkombëtar sensibilizimi. Është 
koha që “të përveshim mëngët” për 
mjedisin, për të shpëtuar jetën tonë 
nga kthetrat e ndotjes, është koha 
që të dalim nga letargjia e shprehjes 
“çfare ndodh jashtë derës time nuk 
është problem për mua” është koha 
që të drejtojmë sytë nga ajo që është 
pronë e përbashkët për ti zhdukur 
pluhrin dhe për ta mbajtur gjallë. 
Rruga që do të ndërmarrim është 
e gjatë, plot s�da, dështime dhe 
�tore… Prandaj le të bashkojmë 
duart për mjedisin qoftë edhe duke 
mbjellë një pemë, qoftë edhe duke 
pastruar një lagje, sepse ndryshimi 
nis nga vetja, sepse ndryshimi nis 
nga unë, sepse Një detaj i vogël bën 
diferencën më të madhe!

Elgrid Ramaj, 
Pjesëmarrëse në kursin e të rinjve të programit SENIOR-A (Junior Fellowship)

trajnimi i tË rinjve / foto rec sHqipËri
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Aktivitete REC

Fill pas diplomimit pata 
privilegjin të avancoj dëshirën 
time për sipërmarrje dhe sukses 
nëpërmjet zhvillimit të pasionit 
për agrobiznesin nën asistencën 
e vazhdueshme të trajnerëve 
profesionistë si Z. Ejup Fejza dhe 
Z. Nusret Vitija në një program 
serioz dhe inspirues të zbatuar dhe 
të mbështetur nga GIZ ProSME 
dhe REC Shqipëri. 

Si pjesëmarrëse dhe �tuese e 
vendin të tretë në Panairin e Ideve të 
Gjelbra me projektin “22, Shije dhe 
cilësi për ushqim të përditshëm” 
theksoj domosdoshmërinë për 
stimuj të ngjashëm që nxisin 
krijmtarinë dhe ushqejnë shpresën 
tek të rinjtë në një vend si Shqipëria 
që ka luksin e të paturit kaq shumë 
probleme që presin po kaq shumë 
zgjidhje nga ne, siç unë synoj të 
ofroj një alternativë të re kundër 
kequshqyerjes dhe favorizimin e 
prodhimeve bujqësore vendase.

Gjatë këtij programi jo vetëm 
formësuam idetë tona në plane të 
qëndrueshme biznesi, por  gjithashtu 
mua dhe dy �tuesve të tjerë të 
çmimeve të para na u dha mundësia 
që së shpejti të jemi pjesë e sta�t të 
ProCredit Bank, një nga bankat 
më të përgjegjshme për mbrojtjen 
e mjedisit që ofron mbështetjen më 
të madhe për �nancimin e nismave 
dhe projekteve të gjelbra, përpos 
politikave të veta të brendshme 
miqësore me mjedisin.

Dua t’i sugjeroj të gjithë 
studentëve, kryesisht atyre që 
janë në prag diplomimi të gjejnë  
guximin të kapërcejnë sa më shpejt 
hendekun që vijon pas fazës së 
studimeve dhe tregut të punës, 
pa dilemat �lozo�ke nëse të qenit 
sipërmarrës gjendet në gjene apo 
është cilësi e �tuar në vazhdimësi, 
nëse është momenti i duhur tani apo 
vite më vonë, nësë të qenit shumë i 

Kursi për Ekonominë e Gjelbër në 
këndvështrimin tim
Loreta Hysa, 
studente, ideuese e sipërmarrjes “22, Shije dhe cilësi për ushqim të përditshëm”

ri është avantazh apo disavantazh.

Nuk duhet humbur kohë për 
të bërë gabime dhe për të mësuar 
sa më shumë, prandaj hulumtoni 
për programe të ngjashme, për 
eksperienca të reja, ndiqni më të 
mirët dhe besoni në fuqinë tuaj 
njëlloj sa në gabimet tuaja.  

Ndërkohë, mbetem në rradhë 
për të konsumuar produkte nga 
Sera Edmir (�tuesi i çmimit  të 
parë, Edmirit) dhe njëkohësisht të 
kaloj një dimër të ngrohtë duke 
“trajtuar ngrohtë” mjedisin me 
produktet e Olive Energy (projekti 
i Orsiolës, �tueses se çmimit të 
dytë). Kam patur kënaqësinë të 
jem në dijeni të hapave të parë të 
këtyre bizneseve të gjelbra qysh 
kur �lluan me pasion dhe eufori, 
deri në konkludim me pjekuri dhe 
profesionalizëm, pa harruar se e 
gjelbra nuk është vetëm ngjyra e 
parasë… 

kursi i ekonomisË sË gjelbËr / foto rec sHqipËri
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Bujqësia bio në botë 

Sot, në shkallë botërore në sistemin bio menaxhohen 37 
milion hektarë dhe tregu rritet çdo vit me 25%. Dhjetë vendet 
me përqindjen më të madhe me bujqësi bio, ku bujqësia bio zë 
7 - 27 % të sipërfaqes së përgjithshme bujqësore, janë Zvicra, 
Austria, Greqia, Suedia, Danimarka, Italia e jugut, Izmiri në 
Turqia dhe Lihtenshteini.

Siç shikohet, vendet e vogla kanë përqindjen më të lartë të 
bujqësisë bio dhe këtë e shpjegon fakti që bujqësia bio është një 
alternativë për të rritur konkurrencën në tregun e hapur global. 
Shqipëria duhet të bëjë pjesë pikërisht në këtë grup vendesh.

Hapat e bujqësisë bio në Shqipëri
Bujqësia biologjike në vendin tonë �lloi në vitin 1997, 

kur një grup intelektualësh themeluan Shoqatën e Bujqësisë 
Biologjike .

Pas një projekti të madh dhjetë vjeçar, �nancuar nga Qeveria 
Zviceriane dhe Instituti i Bujqësisë Biologjike në Zvicër (FiBL), 
janë ngritur katër institucione kryesore:

1. Shoqata Bio-Adria e cila prodhon produkte bio.
2. Instituti i Bujqësisë Biologjike, Durrës, i cili përveç 

kërkimit këshillimeve dhe botimeve, nën çadrën e tij ka dhe 
fermerë e grupe fermerësh bio.

3. Trupi i çerti�kimit ”Albinspekt”, i akredituar nga 
Qeveria Shqiptare qysh në vitin 2006 dhe i regjistruar në listën 
e trupave të certi�kimit në vitin 2011.

4. Shoqata e Marketingut Shqiptar të produkteve bio dhe 
ato tipike.

Infrastruktura ligjore dhe organizative 

Në vitin 2004, Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin për 
prodhimin dhe marketingun e produkteve biologjike. Ndërsa 
rishikimi i kornizës ligjore nisi në vitin 2011, por ende nuk ka 
përfunduar për t’u miratuar në Parlament. Ligji i ri duhet të 
mbështesë Rregulloren e re të BE-së, Nr. 834/2007. Edhe pse 
ekziston struktura pranë Ministrisë së Bujqësisë, ajo nuk ka 
funksionuar qysh prej katër vitesh. Llogaritet se një ekspert në 
Ministrinë e Bujqësisë harxhon vetëm 10 % të kohës së punës 
për problemet e bujqësisë biologjike. Për vitet 2007-2013 
ishte plani�kuar që bujqësia bio të zinte 5% të sipërfaqes së 

LLOJET E SISTEMEVE BUJQËSORE

Tërësia e praktikave bujqësore që zbatohen 
për të realizuar produktet ushqimore me 
origjinë nga bujqësia përcaktojnë sistemin e 
zhvillimit të bujqësisë. Në këtë kuadër sistemet 
e bujqësisë dallohen nga njëri-tjetri nga llojet 
dhe cilësia e bazës materiale që përdorin dhe 
nga qëndrimi që ato mbajnë ndaj mjedisit. Si 
rrjedhojë, dallojmë këto sisteme bujqësie:

Bujqësia jonë biologjike ende shumë 
e vogël, por me mundësi të mëdha
Prof. Ass. Dr. Enver Isufi, 
Drejtor në Institutin e Bujqësisë Biologjike, Durrës

e cila përdor impute miqësore me shëndetin 
e njerzëve, gjallesave të tjera dhe mjedisit 
në përgjithësi. Për këto përparsi kjo bujqësi 
konsiderohet bujqësi e së ardhmes.

kjo për mungesë investimesh, ose për të 
shmangur kimikatet në ushqime.

përdorim me sasi të mëdha të imputeve 
dhe jo shumë miqësore me shëndetin dhe 
mjedisin në përgjithësi.

e cila përdor impute më miqësore me mjedisin 
dhe harmonizon disa praktika të mira.

BUJQËSI ME PËRDORIM TË PAKËT 
TË IMPUTEVE

BUJQËSI BIOLOGJIKE 
(EKOLOGJIKE, ORGANIKE)

BUJQËSI E INTEGRUAR 

BUJQËSI KONVENCIONALE
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përgjithshme bujqësore, por sot kjo 
sipërfaqe është mbi dhjetë herë më 
e vogël se sa angazhimi.

Kjo pasqyrohet edhe në 
ndihmën �nanciare nga shteti, 
ku skema e subvencionit për 
prodhimet bujqësore bio ka qenë 
e ku�zuar dhe e zbatuar pjesërisht. 
Megjithatë, vitet e fundit i është 
kushtuar më shumë vëmendje 
kësaj fushe, ku pritet mbështetje 
�nanciare me kuota më të larta dhe 
zbatim me korrektësi të skemës së 
mbështetjes �nanciare. Skema do të 
përsoset dhe do të zgjerohet edhe 
për produktet blegtorale dhe bimët 
mjekësore.

Pse bujqësia bio konsiderohet 
si bujqësi e së ardhmes

Me zhvillimin e teknologjisë 
sot nuk është më problem vjelja 
e sasive të larta të prodhimit për 
njësi sipërfaqeje. Ka vende që në një 

hektar serrë marrin rreth 5000 kv 
perime për hektarë. Por, problemi 
qëndron në ruajtjen e ekuilibrit 
mes tre parametrave: Vlera e lartë 
e produktit - çmimi i pranueshëm 
për konsumatorin - dhe prodhimi 
pa pasoja në mjedis. Sot ndotja e 
mjedisit rrit koston e prodhimit. Kjo 
ndodh në shumë drejtime që shpesh 
nuk analizohen. Ndotja e ujit, 
dëmtimi i faunës së dobishme, rritja 
e sëmundshmërisë së popullatës, 
shfaqja e sëmundjeve pathologjike 
dhe �ziologjike si obeziteti, etj., 
janë elementë që rrisin së tepërmi 
koston e produkte dhe e cënojnë 
atë. Bujqësia biologjike sot ka 
shumë alternativa miqësore me 
mjedisin, teknologji të reja që në 
fakt nuk janë mbështetur gjerësisht 
nga Qeveria apo nga donatorët. 
Këtu po jap një shembull. Unë, 
sot, në 20 ha vreshta nuk përdor 
fare insekticide kundra tenjës së 
rrushit, por kam 10 vite që e kam 
zëvendësuar atë me feromone që 
çorientojnë çiftëzimin e insekteve, 

çka shmang infeksionet. Metoda 
të tilla miqësore me mjedisin 
ka shumë, por duhen nxitur të 
përhapen në prodhimin në nivel 
ferme. 

Çfarë rekomandohet…

Aktualisht nevojitet të vendoset 
një kuotë �nanciare për prodhimin 
bio e të menaxhohet sa më mirë. 
Subvencioni duhet të mbështesë një 
paketë shërbimesh si: certi�kimin, 
këshillimin, marketingun dhe 
inputet bio. 

Regjistrimi i fermave blegtorale 
bio, parqe bletësh, bimë mjekësore 
të kultivuara etj., gjithashtu do e 
zhvillonin këtë sektor. 

Ndaj nevojitet �llimi i hartimit 
të strategjisë për prodhimin dhe 
tregëtimin e produkteve biologjike 
për periudhën 2014 - 2020-të, e cila 
do të përcaktojë piketat e zhvillimit 
të bujqësisë bio në vendin tonë. 
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...Në Shqipëri prodhojmë ushqime organike, por 
fatkeqësisht shqiptarët nuk konsumojnë produkte 
organike shqiptare... 

Rishtaz dëgjojmë konsumatorët që shprehen: “...
këto perime nuk janë më si më parë”; apo “...po këto 
mollët s’kanë fare aromë... eh si kanë qenë mollët 
e Korçës”; ose “...tashmë të gjitha prodhohen me 
hormone, s’ka më produkte bio si ato që konsumonim 
më përpara”... 

Si konsumatore, por edhe eksperte në fushën 
e bujqësisë organike, perceptoj se konsumatorët 
shqiptarë nuk janë të informuar përsa i përket cilësisë 
së produkteve shqiptare, çfarë kemi konsumuar vite më 
parë, apo çfarë janë realisht produktet bio/organike.

Për këtë arsye, do të doja që nëpërmjet këtij artikulli 
të arrij të tërheq vëmendjen jo vetëm të konsumatorëve, 
të cilët “luftojnë” çdo ditë për përzgjedhjen e 
produkteve ushqimore të një cilësie të pranueshme 
dhe të konceptueshme prej tyre. Por, në anën tjetër i 
drejtohet edhe ekspertëve e politikë-bërësve, të cilët 
kanë mundësi për të vepruar në ndërgjegjësimin e 
konsumatorëve dhe të prodhuesve/agro-përpunuesve.

Sa i njohin shqiptarët produktet bio/organike

Nga përvoja rezulton se pjesa më e madhe e 
konsumatorëve dhe fermerëve/bizneseve agro-
përpunuese nuk kanë informacionin e duhur se çfarë 
është një produkt bio/organik. Shpesh konceptet e 
“natyrales” dhe “organikes” konfuzohen për shkak të 
të përbashkëtave të tyre. 

Shpesh bujqësia organike përshkruhet thjesht si 
“një metodë prodhimi pa përdorimin e plehrave dhe 
pesticideve të sintetizuara kimikisht”. Përku�zimi më i 
saktë dhe i plotë i bujqësisë organike është ai i IFOAM, 
i cili thekson se “bujqësia organike është një sistem 
prodhimi bujqësor, i cili nxit prodhimin e qëndrueshëm 
mjedisor, shoqëror dhe ekonomik të ushqimeve, 
lëndës drusore, etj”. Pra një produkt i prodhuar nga 
ky tip bujqësie nuk është thjesht “natyral”, por ai 
është prodhuar nën ndikimin e njeriut, në harmoni 
me mjedisin dhe aspektet shoqërore, si dhe krijon të 
ardhura ekonomike të qëndrueshme. 

Bujqësia organike,  
a është kjo e ardhmja?
Enilda Doko 
Eksperte certifikimi

Ndaj është shumë e rëndësishme që konsumatorët 
të kuptojnë sa më qartë vlerat e këtij tipi bujqësie 
dhe të kërkojnë në raftet e dyqaneve produkte 
organike, duke ditur se për�tojnë vlerë të shtuar dhe 
njëkohësisht kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit, të 
vlerave shoqërore dhe në përmirësimin e ekonomisë së 
prodhuesve të këtyre produkteve.

Produktet organike në Shqipëri

Në Shqipëri deri më sot nuk ka pasur strategji të sakta 
për tregtimin dhe reklamimin e produkteve organike 
shqiptare. Në Strategjinë Sektoriale të Bujqësisë dhe 
Ushqimit 2007 – 2013, si dhe në Planin e Veprimit 
për Bujqësinë Organike - 2007, janë përcaktuar mjaft 
plane e aktivitete që duhet të kryheshin në kuadrin 
e promovimit të produkteve bio, por në realitet pak 
prej tyre janë zbatuar. Projektet e konsiderueshme të 
zbatuara në Shqipëri nga donatorë të huaj, gjithashtu u 
përpoqën të ndërtonin një zinxhir të plotë nga prodhimi 
deri në tregtimin e produkteve bio, por ndërkohë që 
prodhimi ka përparuar konsiderueshëm, tregtimi në 
vend i këtyre produkteve pothuajse është inekzistent. 
Pra, ne si konsumatorë, nuk jemi ndërgjegjësuar ende 
mjaftueshëm, për vlerat dhe cilësinë e produkteve 
organike shqiptare, që kërkesa për to të re�ektohet 
në ndërtimin e pikave të shitjes apo të këndeve në 
supermarkete për produktet bio.

Ndërkohë konsumatorët duhet të kuptojnë se 
produktet cilësore vijnë me një çmim pak më të lartë 
(jo më tepër se 20% më i lartë se çmimi i të njëjtit 
produkt jo-organik). Ndaj, prodhuesit detyrohen 
t’i eksportojnë produktet e tyre. Si rrjedhojë, ne 
prodhojmë ushqime organike, por nuk konsumojmë 
ushqime organike shqiptare.

Një rol negativ në këtë aspekt, ka luajtur dhe 
media, e cila prek gjerësisht rastet e pasuksesshme të 
produkteve organike shqiptare apo dhe të produkteve 
të tjera të vendit, të cilat rezultojnë me problematika të 
ndryshme. Është për të ardhur keq që të gjitha projektet 
apo individët, të cilët kanë tentuar të hapin pika shitjeje 
të produkteve organike shqiptare në tregun vendas, 
kanë dështuar pasi kërkesa konsumatore për to është 
tepër e ulët. 



Mjedisi SOT 147 | 2015 | 12

TEMA E NUMRIT

Ne si konsumatorë shqiptarë, kemi ende fatin 
e mirë të kemi produkte të freskëta në pjesën më të 
madhe të vitit. Ndërkohë që shumë vende, edhe me 
nivel ekonomik më të mirë se vendi ynë, nuk e kanë 
këtë luks. Duhet të ndërgjegjësohemi të kërkojmë më të 
mirën, në mënyrë që të për�tojmë më të mirën.

S�dat e fermave/kompanive agro-
përpunuese 

Të prodhosh produkte organike është s�dë në të 
gjitha vendet, por në Shqipëri disa herë më shumë. 
Problemi kryesor lidhet drejtpërdrejtë me prodhimin 
organik. Tregu ynë është i ku�zuar dhe nuk ka inpute 
spe�cike për bujqësinë organike. Ndërkohë edhe disa 
kërkesa të standardit, si për shembull gjetja e farave të 
certi�kuara organike, janë pothuajse të pamundura për 
t’u zbatuar. Në BE, por edhe nëse i referohemi rajonit, 
të gjitha fermat/bizneset që zbatojnë metoda organike 
të prodhimit, mbështeten nga qeveritë e tyre me fonde 
�nanciare. Në këtë formë, qeveritë demonstrojnë 
dëshirën e tyre për të mbrojtur mjedisin dhe traditën, 
nëpërmjet nxitjes së prodhimit organik.

P.sh. në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 
prodhuesit organikë mbështeten jo vetëm për 
sipërfaqet apo bagëtitë e certi�kuara, por edhe për sasi 
të produkteve të certi�kuara të tregtuara me etiketën 
organike. Ndërkohë në Kroaci, një fermer për�ton 
240-400 eur/ha të certi�kuar si organik, në varësi të 
tipit të kulturës bujqësore të kultivuar. Në Shqipëri në 
vitin 2006, skema e parë e mbështetjes nga shteti për 
prodhimin organik ishte 6.000 lek për fermë organike. 
Mbështetje kjo që u rrit deri në 70.000 lekë për fermë 
në vitin 2011. Këto shuma janë të pakrahasueshme me 

mbështetjen e fermerëve në vendet e tjera të rajonit, 
por edhe krahasuar me kostot e një fermeri shqiptar 
për të prodhuar produkte bio.

Gjithësesi, prodhuesit shqiptarë, me ‘zgjuarsi’ 
kanë përzgjedhur produkte të cilat prodhohen sipas 
standardeve bio të përshtatshme për vendin tonë. 
Kryesisht, për të zbatuar standartet bio janë përzgjedhur 
kultura të tilla si ulliri, bimët mjekësore (të kultivuara 
dhe të mbledhura në natyrë), erëzat e guzhinës, etj. 
Këto kultura janë tradicionalisht të kultivuara me 
përdorimin e më pak inputeve dhe fuqie punëtore, si 
rezultat kërkesat e prodhimit organik janë lehtësisht të 
arritshme. Sa më sipër tregon se prodhimi dhe tregtimi 
i produkteve organike shqiptare, është pak i zhvilluar 
krahasur me potencialet që vendi ynë ka.

Si t’i verifikojmë produktet BIO...

- Kërkoni të blini produkte të paketuara 
me etiketë. Lexoni me vëmendje etiketën 
për të gjetur certifikimin standard për të 
cilin është certifikuar.

- Nëse blini produkte të freskëta, kërkoni 
kopjen e certifikatës së produktit, e cila 
duhet të jetë e ekspozuar pranë pikës së 
shitjes.

- Mos blini duke menduar “meqë është 
produkt i prodhuar në fshat, është 
organik”. 

SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E PRODHIMIT TË 
USHQIMEVE ORGANIKE NË SHQIPËRI:

KORCE

VLORE

MAT

PUKE

FIER

TIRANE

DIBER

KUKES

SHKODER

MALESIA E MADHE

ELBASAN

BERAT

TROPOJE

LIBRAZHD

PERMET

MIRDITE

HAS

KOLONJE

DEVOLL
SKRAPAR

GRAMSH

GJIROKASTER

BULQIZE

TEPELENE

LUSHNJE

LEZHE

SARANDE

POGRADEC

KAVAJE

KRUJE

DURRES

DELVINE

KURBIN

PEQIN

MALLAKASTER

KUCOVE

më shumë ferma më pak ferma
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Si të certi�kojmë produktet tona

Çerti�kimi, si një vlerë e shtuar, garanton siguri të produkteve. Kjo siguri garantohet nëpërmjet procesit të pavarur 
të inspektimit dhe certi�kimit, që kryhet nga trupat e akredituara. 

Të gjithë prodhuesit apo përpunuesit të cilët duan të certi�kojnë produktet e tyre, duhet të ndjekin këto hapa:
PR

OD
UKT NATATA YROR

1. Të përcaktojnë qartë se cili është destinacioni i 
produktit të tyre: për t’u tregtuar në tregun vendas apo 
për eksport. Ky përcaktim do të ndikojë në përzgjedhjen 
e standardit të cilin ata do të zbatojnë. 

Duke qenë se tregu më i afërt nga sa më sipër është ai i 
vendeve të Bashkimit Evropian, të gjithë prodhuesit 
duhet të informohen për rregullat e importit, të cilat 
kërkojnë speci�kisht që trupa që kryen certi�kimin 
e produktit të jetë e akredituar dhe e njohur nga 
Kominisioni i Bashkimit Evropian. Ky informacion 
është i vlefshëm në faqen e internetit të Bashkimit 
Evropian ec.europa.eu. Ndërkohë në Shqipëri 
ushtrojnë aktivitetin e tyre disa trupa certi�kimi, 
ndër të cilat vetëm një është shqiptare - Qendra 
Albinspekt. 

2. Me përcaktimin e tregut, duhet të përzgjedhin 
ekspertin/konsulentin, i cili do t’i ndihmojë hap pas 
hapi në zbatimin e kërkesave të standardit.

Asistenca nga ekspertët për zbatimin e kërkesave 
të standardit. Në pjesën më të madhe të rasteve 
këta prodhues mendojnë se i kuptojnë kërkesat 
e standardit. Ndihma nga ekspertët jo vetëm që 
lehtëson punën dhe kohën që fermerët i dedikojnë 
zbatimit të standardit, por ul edhe kostot. 

3. Zbatimi i standardit
Ky zbatim duhet bërë në të gjitha fushat që prek 
standardi. Nuk është e mundur që vetë prodhuesi 
të përzgjedhë që do të “certi�kojë domatet” por 
“nuk do të certi�kojë pjeprin”. Fusha e zbatimit të 
standardit do të diskutohet me ekspertin dhe/ose 
trupën certi�kuese të përzgjedhur.

Serioziteti dhe angazhimi në zbatimin e standardit 
nga prodhuesi/përpunuesi, do të shpërblejë edhe 
besimin e konsumatorit te produktet e certi�kuara 
bio.

4. Përzgjedhja e trupës së certi�kimit
Vende të ndryshme importuese kanë rregulla të 

ndryshme të njohjes së trupave të certi�kimit. Pra, 
së pari duhet të informohemi dhe të kërkojmë 
informacion të dokumentuar nëse është e njohur 
trupa certi�kuese, në vendin ku do të eksportohen 
produktet tona të certi�kuara. Informacioni i 
dokumentuar sot mund të merret nga interneti 
apo nga një certi�katë regjistrimi, që trupa është e 
detyruar t’jua paraqesë, nëse e kërkoni. Çdo trupë 
certi�kuese duhet të jetë gjithashtu e akredituar 
nga një palë e tretë, trupa akredituese. Certi�kimi 
organik është vjetor dhe përsëritet çdo vit. 

5. Paraqitja e produktit. 
Edhe pse me mundësitë �nanciare aktuale të 
prodhuesve shqiptarë, duket absurde të �asësh për 
etiketë dhe paketim, këto janë elementë shumë të 
rëndësishëm në treg për të tërhequr konsumatorin. 
Për të paraqitur se një produkt është bio/organik i 
certi�kuar, prodhuesi duhet t’i drejtohet trupës së 
certi�kimit, për ti dhënë informacionin e duhur. 

6. Mundësitë e �nancimit
Përveç skemave të mbështetjes �nanciare të 
Ministrisë së Bujqësisë, në Shqipëri ekzistojnë edhe 
projekte apo programe, shtetërore apo private, të 
cilat �nancojnë kosto të ndryshme të prodhimit, 
certi�kimit apo marketingut të produkteve 
organike. Disa prej tyre janë AIDA, BAS-program 
i BERZH, fondet IPA të Bashkimit Europian, etj. 

Produktet organike shqiptare në treg
Për tregtimin e këtyre produkteve në vend nuk ka 

statistika të mirë�llta. Por, referuar të dhënave nga 
tregjet e huaja, në vitin 2010 janë eksportuar 118 ton 
erëza të freskëta, 2 ton vaj ulliri dhe 5,991 ton bimë 
mjekësore. Tregjet kryesore kanë qenë ai evropian, në 
veçanti Zvicra dhe tregu amerikan.
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Çfarë është "Nucleus 
Albania" dhe si funksionon 
ajo në Shqipëri?

"Nucleus Albania" është një 
shoqatë e themeluar në tetorin 
e vitit 2014, si vazhdimësi e një 
projekti pilot, �nancuar nga 
GIZ. Pas fazës pilot u mendua që 
përqasja e metodës "bërthamë" të 
bëhet nga një organizatë totalisht 
shqiptare, duke krijuar "Nucleus 
Albania", e përbërë nga 5 shoqata 
shqiptare: Shoqata e Prodhuesve të 
Vajit të Ullirit, Shoqata e Turizmit, 
Shoqata e Hortikuluturës dhe 
Shoqata e Grave Profesioniste 
Afariste dhe Zejtare. 

Metoda bërthamë është në thelb 
një metodologji që ka nisur në vitin 
1991 në Bavari të Gjermanisë dhe 
ka evoluar më pas në të gjitha 
vendet e Amerikës Latine, në Afrikë 
dhe Azi. Aktualisht janë 25 vende 
në botë që zbatojnë këtë metodë. 

Sot, Nucleus Albania jepen 
shërbime të ndryshme, duke veçuar 
këshillimin apo krijimin dhe 
menaxhimin e grupeve të punës. 
Metoda "bërthamë" aplikohet 
në bizneset mikro, të vogla dhe 
të mesme, të cilat janë të të njëjtit 
sektor, të të njëjtit grup-madhësi 
dhe që ndajnë probleme e s�da të 
përbashkëta. Nëpërmjet metodës 
“brainstorming”, si fazë e parë, 
bëhet identi�kimi i problematikave 
individuale që ata kanë. Këto 
përkthehen në problematika të 
përbashkëta, që prekin të gjithë 
aktorët e përfshirë në grup, duke 
hartuar një plan aktivitetesh, 
gjithmonë me parimin që të �llojmë 
me ato aktivitete të cilat japin më 
shpejt efektet e që kanë kosto më 
të ulët. Në këtë proces bëhet vet-

vlerësimi individual dhe më pas 
ai i grupit. Kur bëhet analiza e 
grupit, ne kemi mundësi të shohim 
se kush janë pikat më të forta dhe 
pikat më të dobëta, të kuptojmë 
natyrën e problematikave nëse ato 
janë të njëjta me ato të dala nga 
metoda “brainstorming”. Kështu, 
ne vlerësojmë se në cilën pikë duhet 
të �llojmë dhe prioritetet që do të 
adresohen.

Një fakt shumë interesant është 
se Shqipëria është vendi i parë në 
Ballkan dhe Evropë që zbaton 
metodën "bërthamë" në bizneset 
mikro, të vogla dhe të mesme, 
çka na bën pionerët e metodës 
"bërthamë" në rajon.

Aktualisht, kemi krijuar 
bërthamën e prodhuesve të vajit 
të ullirit, bërthamën e fermerëve 
të ullirit në fshatrat e Tiranës dhe 
në fshtarat e Shkodrës, bërthamën 
e fermerëve të blegtorisë në 
fshatrat e Shkodrës e të Dibrës, 
si dhe bërthamat e bujtinave në 
zonat turistike të Vermoshit dhe të 
Korçës. 

Si e masni suksesin e 
ndërhyrjeve tuaja?

Një ndër treguesit kryesorë 
është efekti që ka krijimi i 
"bërthamave", që re�ektohet 
në numrin e anëtarësimeve në 
shoqatë. Së dyti janë rezultatet e 
prekshme dhe për�timet në rastet 
e pjesëmarrjes në panaire apo 
investimi i përbashkët në pajisje e 
teknologji. Promovimi i produkteve 
të ndryshme është një tjetër tregues 
ku analizohet shitja e këtij produkti 
në dritën e objektivave tona. 

Intervistë me Valbona Paluka, 
drejtor ekzekutiv i "Nucleus Albania"

‘Bërthama’ e një biznesi të 
qëndrueshëm për fermerët 

Por, konstatojmë se fermerët 
nuk kanë njohuri për projekte apo 
grante të ndryshme që jep Shqipëria 
si nga fondet e veta qeveritare, apo 
dhe nga vendet e tjera të Evropës e 
jashtë saj. Nëpërmjet këshilluesve, 
ne u japim bizneseve informacionin 
e nevojshëm për projektet. Ndaj, në 
�lozo�në e Nucleus nuk synohet 
vetëm një individ, por një grupim, 
një komunitet i cili mund të 
për�tojë.

Duke marrë parasysh 
përvojat tuaja, a keni parë 
rezultate konkrete te bizneset 
e ndryshme të cilët kanë 
arritur të përmbushin planin 
e caktuar gjatë fazës së parë?

Fermerët e vajit të ullirit në 
Çekrez, të cilët i kemi mbështetur, 
kanë arritur të fusin në prodhim 
�danët tre vjeçarë, nëpërmjet të 
gjitha sistemeve agro-teknike. 
Ndërkohë që te fermerët e tjerë, 
megjithëse kanë kaluar 6 - 7 
vjet, �danët e tyre nuk po hyjnë 
në prodhim. Ky është rezultat 
konkret i trajnimeve teorike dhe 
demostrimeve në këtë fushë si 
mbjellja e �danëve, krasitja, ujitja, 
plehërimi, dërgimi në fabrikë. Kjo 
në mënyrë që fermeri të marrë vaj 
sa më cilësor dhe sa më të sigurt për 
shëndetin e konsumatorit. 

Një mundësi në aplikimin e 
metodës bërthamë janë baxhot, 
të cilat përpunojnë produktin e 
një zone dhe kanë ambicie për ta 
etiketuar si produkt për tregun, 
duke dhënë informacion të 
bollshëm rreth ushqimit në etiketë 
si kullotën, aromën, etj. Kjo i jep 
forcë markës së produktit. Ky është 
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qëllimi ynë, që jo vetëm të rritet 
kapaciteti prodhues i anëtarëve të 
bërthamave, por nga ana tjetër të 
rritet efektiviteti dhe e�cienca e 
bërthamave.

Është një zinxhir gjërash 
që "Nucleus Albania" 
mundëson, me sa kuptojmë. 
Po të ndalemi te pjesa e 
nxitjes së produkteve bio. 
Si funksionon "Nucleus 
Albania"? A e nxit shoqata 
juaj prodhimin bio?

Kemi rastin e fermerëve të 
ullirit, të cilët duan të krijojnë 
ullishte bio, edhe pse kjo është ende 
një s�dë. Ne të gjithë e dimë se 
produktet bio nuk krijohen në çdo 
mjedis, por duhen kushtet duke 
�lluar që nga toka, ajri, mostrajtimi 
me preparate kimike etj. 

Ne po punojmë në Çekrez 
momentalisht, me paraqitjen e 
problematikës nga ata vetë dhe 
me zgjidhjen që vetë fermerët 
duan të bëjnë. Fermerët synojnë 
të krijojnë ullishte bio dhe jemi 
duke analizuar asistencën që 
mund të ofrojmë. Realisht fjala 
“bio” është diçka shumë e madhe. 
Certi�kimi bio është një s�dë dhe 
mbajtja e certi�kimit bio nëpërmjet 
rivlerësimeve vjetore gjithashtu 
është një s�dë.

Ne kemi në grupin tonë të 
prodhuesve të ullirit kompani 
si "Shkalla", e cila prodhon 
vajin e virgjër të ullirit, duke e 
eksportuar në Zvicër. Ky produkt 
është i certi�kuar, duke shënuar 
një shembull mjaft pozitiv për 
Shqipërinë.

Duke pasur parasysh se në 
Shqipëri ka funksionuar 
me ndarjen e parcelave dhe 
mungon një organizim për 
të qenë të fortë në treg, sa 
mbështetje i jep shoqata 

juaj fermerëve për të ndarë 
produktin apo tregun dhe 
për ta organizuar më mirë 
atë?

Kjo është një ndër principet e 
problematikave që vet blegtorët 
nxjerrin. Ata shohin se lënda e 
parë, kur blihet bashkë, është më 
e sigurt në cilësi, por dhe më e lirë 
në çmim. Ne jemi duke punuar me 
prodhuesit e vajit të ullirit, për të 
krijuar një markë. Fermerët do të 
kenë mundësi që të shesin nën këtë 
markë. Kur vjen puna te eksporti, 
qoftë ky edhe në rajon, është më e 
thjeshtë që të ofrohen sasi të cilat 
janë të të njëjtit standard. 

S�da është ta realizojmë 
produktin �nal së bashku, si nga 
ana e plotësimit të parametrave, 
ashtu dhe nga ana e kushteve 
të ruajtjes apo të organizimit të 
eksportit dhe paketimit. 

Shumë njerëz vazhdojnë të jenë 
të frikësuar nga fjala kooperativë. 
Grupimi që ne propozojmë nuk do 
të thotë aspak të bashkojmë pronat, 
por burimet e informacionit dhe 
ndërmarrjen e aktiviteteve dhe 
zgjidhjeve të përbashkëta. Duke 
qenë të bashkuar kemi më shumë 
mundësi lobimi, jo vetëm përsa i 
takon produktit, por edhe përsa u 
përket çështjeve dhe problemeve 
të ndryshme që hasen në proces 
me institucionet e strukturat 
shtetërore. 

Në rolin e eskpertes, përsa 
i përket konkurrencës me 
produktet që vijnë nga jashtë 
dhe politikave kombëtare 
përsa i pëket nxitjes dhe 
shitjes së produktit vendas, 
duke pasur parasysh edhe 
cilësinë e tij, sa i fortë apo 
vulnerabël mendoni se 
është fermeri shqiptar ndaj 
importeve? Ose më saktë, sa 
i mbron shteti ynë në veçanti 
produktet bio?

Varet shumë nga lloji i produktit, 
nëse �asim për produkt bimor apo 
shtazor. Produkti shtazor është 
më i ndjeshëm dhe vendi ynë ka 
bërë përafrimin e legjislacionit 
evropian me atë shqiptar në këtë 
drejtim. Por, përafrimi dhe zbatimi 
janë dy gjëra shumë të ndryshme. 
Kur �asim për produkt shtazor, 
duhet të jemi më të kujdesshëm në 
eksport, pasi ka shumë më tepër 
parametra që duhet të plotësohen. 
Procesi nis që nga identi�kimi i 
kafshëve me matrikull dhe deri te 
heqja e matrikullit në thertore, gjë 
për të cilën ne jemi të bindur se ka 
mangësi në disa hallka. 

Përsa i përket produkteve 
joshtazore, siç është produkti i 
vajit të ullirit, kemi arritur që 
produkti shqiptar të futet në linjën 
e produkteve të supermarketeve 
"Conad”. Kjo, duke ditur që brenda 
këtij supermarketi konkurrohet me 
10 apo 15 lloje të vajit të ullirit 
italian. 

Por, natyrisht vaji ynë i ullirit 
është më i shtrenjtë, sepse ne jemi 
vend që ambalazhin e marrim nga 
jashtë. Kësaj i shtohet dhe politika 
mbështetëse që ndjekin vende si 
Greqia e Italia për ta shitur këtë 
produkt në raport me subvencionet 
që ofrojnë. Aktualisht, edhe ne jemi 
në fazën e subvencionit nga shteti, 
që është shumë e domosdoshme. 
Filozo�a që po ndiqet është që 
vetëm ai fermer i cili nxjerr vajin 
e ullirit të virgjër ka mundësi 
subvencionimi. Aktualisht po 
shikojmë që vaji i ullirit shqiptar 
apo produktet e tjera, si frutat, 
eksportohen në disa vende. Kjo, 
sepse janë ngritur frigoriferë të 
mëdhenj edhe për ngrirjen e frutave 
apo ruajtjen e tyre, si p.sh. në Dibër 
për prodhimin e lëngut të mollëve. 

Unë besoj se nëse Shqipëria do 
të arrijë të hyjë fuqishëm në tregun 
rajonal me produktet e veta, do 
të jetë një �tore e madhe për ne. 
Ndërsa për tregun evropian mbetet 
akoma një s�dë e madhe pasi ai 
është shumë strikt përsa, i përket 
kërkesave për produktet. 
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Z. Struck e gjejmë ulur në zyrën 
e tij modeste, në Universitetin 
Bujqësor të Tiranës, teksa rrëmon 
në dokumente dhe �eta letre. Duke 
buzëqeshur me përzemërsi na fton të 
ulemi. Shikon orën, e me mirësjellje 
nxjerr në pah ‘korrektesën 
gjermane,’ duke kërkuar edhe 3 
minuta deri në kohën e saktë të 
takimit të programuar. 

Martin është agronom në 
profesion, nga Gjermania Lindore 
e që prej majit të vitit të kaluar 
punon në Fakultetin e Ekonomisë 
dhe Agro-Biznesit, Universiteti 
Bujqësor. Përveç se mbështet disa 
projekte, ai është lektor në fushën 
e tij të specializimit - menaxhim 
fermash. Gjatë 25 viteve të fundit 
është përfshirë në projekte agro-
kulturore dhe investime në 
shumë vende të botës. Aktualisht 
është përzgjedhur nga Senati 
i Universitetit për të drejtuar 
dhe mbikqyrur aktivitetet për 
rimëkëmbjen e fermës studimore 
dhe demonstrative të Universitetit, 
duke kapërcyer mjaft pengesa 
administrative apo në menaxhim. 

“Ferma është një 
domosdoshmëri për 
trajnimin praktik të 
studentëve, e jo vetëm. 
Kjo ju jep atyre mundësi 
të njihemi me praktikat 
më të suksesshme në 
vendet e zhvilluara dhe, 
njëkohësisht, për të 
siguruar një bazë për 
bashkëpunim në fushën 
studimore. Shkencëtarët 
në fushë duhet të kenë një 
marrrëdhënie të ngushtë 
me agri-kulturën praktike 

dhe kërkesat e saj në 
ndryshim; kjo duhet ri-
themeluar në Shqipëri”. 

Teksa �et për eksperiencën e tij, 
duke buzëqeshur tregon se kjo është 
ferma më e vogël që ka menaxhuar 
ndonjëherë, me vetëm 140 hektarë. 
Por, për Martin përmasat nuk 
janë të rëndësishme. Ai spiegon se 
e�cienca e fermës nuk lidhet aspak 
me madhësinë e fermës, siç shumë 
mendojnë, përfshirë edhe kolegë 
të tij në Universitet. “Ekonomitë 
në rritje” (“Economies of scale”) 
sipas Martin, nuk kanë të bëjnë me 
faktin se si e ndan tokën, por si e 
organizon fermën. 

Ai na fton të dalim në fushë. Për 
momentin po korret gruri i parë i një 
projekti studimor në Universitet, që 
ka të bëjë me mënyrën si prodhimi 
ndikohet nga dendësia e mbjelljes 
së farave të grurit, duke llogaritur të 
ardhurat �zike dhe monetare. Teksa 
e sheh që bisedon me fermerët, që 
tashmë i njeh mirë, mbi procesin 
e korrjes, pa kursyer edhe ndonjë 
shaka lokale, kupton se zyra nuk 
është vendi të cilit Martin i përket 
më shumë. 

Aktualisht, studimi dhe 
demonstrimi është realizuar me 
‘grur dimëror’. Tradicionalisht, 
shpjegon Martin, fermerët mbjellin 
rreth 220 kg fara për hektar. Por, 
për Martin, s’është aspak çudi që 
160 kg fara/ha të japin të njëjtin 
rezultat. Një eksperiencë kjo që 
duhet të përhapet në vendin tonë. 
Duke re�ektuar mbi punën dhe 
s�dat e tij në Shqipëri gjatë një 
viti, ai nuk duket aspak i kënaqur. 
Por, në pozicionin e mbikqyrësit 
të fermës së Universitetit, Martin 
mund të tregojë zhvillime që kanë 
të bëjnë me studimet praktike 
dhe punë konkrete që universiteti 
aktualisht po zbaton. 

Bujqësia në Shqipëri… po toka? 
Bisedë me z. Martin Struck
PhD, Lektor dhe konsulent në Agro-biznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Erozioni dhe menaxhimi i 
tokës 

Ekspert në erozionin e tokës, 
Martin spiegon se tokat në 
Shqipëri janë të ekspozuara ndaj 
një erozioni të lartë, si rrjedhojë e 
disa faktorëve. 

Faktori i parë është terreni: 
i drejtë apo i pjerrët. Nëse është 
terren i pjerrët, nxit erozionin, 
në veçanti gjatë dimrit. Por, 
edhe në terrenet e sheshtë mund 
të hasësh mjaft probleme me 
erozionin, si rrjedhojë e kultivimit 
të gabuar të tokës për shembull. 
Një nga praktikat më të shpeshta 
në Shqipëri është përdorimi i 
gabuar i makinerive në bujqësi, 
çka dëmton seriozisht tokën. Në 
veçanti makineritë kultivuese 
rotor të llojit ‘frezë’ aktualisht po 
shkatërrojnë strukturën e tokës. 
Në tokat e sheshta, gjithashtu, 
me sy të lirë mund të gjesh disa 
sipërfaqe të buta që përmbajnë 
ujë. Kjo ndodh sepse struktura e 
tokës është shkatërruar pikërisht 
si pasojë e kësaj mënyre kultivimi, 
duke e rritur rrezikun e erozioni 
dhe shkatërruar prodhueshmërinë 
e tokës bujqësore. 

Martin kupton se profesionistët 
e bujqësisë duhet të interesohen në 
suksesin e qëndrueshëm afatgjatë. 
Ndërkohë që këto lloj makinerish 
përdoren vetëm për qëllime 
emergjente. Në Gjermani apo në 
vendet e zhvilluara, zor se mund 
të gjesh një fermë që ta përdorë 
si teknologji bazë. Makineri 
të ndryshme përdorin sistemin 
‘shigjeta’ për të trajtuar tokën, 
duke shmangur efektet e dëmshme. 
Kjo teknologji sipas tij, ndihmon 
në krijimin e një toke me tre shtresa 
të ndryshme, e cila ndihmon në 
absorbimin e ujit në sipërfaqe. 
Pikërisht përdorimi i frezave krijon 
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një shtresë në lartësi që bllokon 
kapilarët në thellësi. Si rrjedhojë 
nevojitet që të ujisësh më shumë, e 
në të njëjtën kohë rrit rrezikun ndaj 
erozionit. Aktualisht në Shqipëri ka 
shumë vështirësi për të transferuar 
progresin tekonlogjik në praktikë. 
Për shembull, në Gjermani në 20 
vitet e fundit të korrat u rritën gati 
dy herë, teksa përdorimi speci�k i 
plehrave kimikë për njësi gjithashtu 
u ul ndjeshëm. Kjo do të thotë se 
produktet gjermane mund të jenë 
më të lira dhe njëkohësisht më 
të shëndetshme, edhe pse kostot 
mund të jenë më të larta. 

Bujqësia; teoria dhe praktika 

Martin e përshkruan tokën si një 
organizëm që jeton e që ka nevojë 
të trajtohet si duhet. Një shembull 
ilustrativ për Shqipërinë është fakti 
se një tokë e shëndetshme duhet të 
përmbajë rreth 200 krimba shiu për 
metër katror. Këta krimba shiu janë 
mbështetësit më të rëndësishëm për 
rigjenerimin e pjellorisë të tokës, 
pasi janë përgjegjës për procesin e 
transformimit të mbetjeve organike 
në humus. Por, në Shqipëri, bazuar 
në të dhëna të ndryshme, ky numër 
është më pak se 20. Kjo vjen si 
pasojë e teknikave të gabuara 
të procesit të plehërimit dhe 
kultivimit. Në vendet e zhvilluara, 
për shembull, duke ju referuar 
grurit dimëror, kemi një tendencë 
në rritje të prodhimit në 30-35 vitet 
e fundit, me rreth 1-2%. 

Në Shqipëri prej shumë kohësh 
prodhimi bujqësor shënon rënie. 
Për Martin, plehërimi i tokës 
përbën një nga problemet kryesore, 
ku fermerët po prishin tokat e mira 
dhe nxisin erozionin. 

Analizat e fundit të realizuara 
në një laborator të specilizuar në 
Gjermani, tregojnë se tokat kanë 
humbur 50% të humusit në fushat 
bujqësore. Për fat të keq, analiza 
të tilla ende s’janë të mundura në 
Shqipëri, çka e bën situatën edhe 
më pak optimiste për të ardhmen. 

Për një bujqësi ekonomike, 
miqësore me mjedisin, sipas 
Martin, duhet të përdorim metoda 
kultivimi që pengojnë erozionin 
dhe të mbajmë përdorimin e 
plehrave kimike të balancuar, çka 
siguron rigjenerimin e humusit.

Megjithatë kjo pak ndodh në 
Shqipëri. 

Nga shumë takime me fermerë, 
administratorë, këshilltarë apo 
profesorë, Martin tregon se ka vënë 
re hendeqe të ndryshme që lidhen 
me mungesën e dijes në sistemin e 
agri-kulturës në Shqipëri. Ka një 
parim kyç në bujqësinë botërore, 
por që pak zbatohet në vendin 
tonë: Çfarë merr nga toka duhet 
ta kthesh përsëri në një mënyrë 
apo në tjetrën. Si një studiues me 
mjaft eksperiencë, Martin tregon se 
Shqipëria, natyralisht ka kushtet më 
të mira për të bërë bujqësi, me 1276 
mm shi në vit në rajonin e Tiranës, 
madje 300 mm gjatë muajve më 
të nxehtë korrik-gusht. (kjo është 
sasia vjetore e shiut për rajone të 
ndryshme në Gjermani). “…Ndaj 
nevojitet ta shikojmë problemin në 
thellësi… pse në Gjermani merren 
7 ton grur për hektar, ndërsa në 
Shqipëri vetëm 3…” 

E ardhmja dhe nevojat

Martin shpjegon se ajo që 
nevojitet për Shqipërinë, është një 

strategji realiste për një bujqësi 
të qëndrueshme, ekonomike dhe 
miqësore me mjedisin. Pavarësisht 
nismave nga disa fermerë për të 
zgjeruar biznesin e tyre dhe të 
paturit plane afatgjatë, duke e blerë 
dijen jashtë vendit, nuk mund të 
�itet për diçka të përhapur.

Nëpërmjet një strategjie 
racionale kombëtare, zbatimi 
praktik i disa kërkesave minimale 
të tregut, duhet të përmbushen. 
P.sh. në Shqipëri ka patur mjaft 
projekte të �nancuara nga donatorë 
të ndryshëm për zbatimin e një 
sistemi informacioni për bujqësinë 
dhe ushqimin. Përse këto nuk 
sollën një minimum transparence 
për tregun? Kjo përbën, gjithashtu, 
një faktor shumë të rëndësishëm 
për anëtarësimin në BE. Ka shumë 
nevoja që sektori i bujqësisë duhet 
të përmbushë për të përdorur 
potencialet e mëdha që vendi 
ka si një kontribues kryesor në 
ekonominë kombëtare. 

Duke ju referuar Martin, 
komuniteti i donatorëve, nëpërmjet 
aktiviteteve më të koordinuara, 
mund të bëhet më e�cient në 
zgjidhjen e problemeve. Nevoja 
për një “Fermë Demonstrative”, 
ku njerëzit të mund të shohin nga 
afër dhe prekin teknikat e reja, 
është mjaft e dukshme. Ndaj ferma 
demonstrative në Universitetin 
e Kamzës, të cilit i nevojitet një 
reformë e thellë, është një mundësi 
për të përmbushur kërkesat 
praktike të studentëve, të fermerëve 
apo studiuesve të fushës. Martin 
shpjegon se e gjitha kjo kushton 
gati asgjë, por kërkon një ndryshim 
drastik organizativ dhe në veçanti 
thyerjen e mendësive aktuale. 
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Unioni Ndërkombëtar për 
Ruajtjen e Natyrës i kërkon 
Bashkimit Europian që të bëjë 
presion mbi Egjiptin për të 
rishikuar përmasat e Kanalit të 
Suezit. Është një vepër faraonike 
e lajmëruar verën e kaluar nga 
presidenti i Egjiptit Abdel Fattah 
al - Sisi dhe që duhet të përfundojë 
në kohë të shkurtër: dy�shimi i 
Kanalit të Suezit përfaqëson një 
investim kyç për Egjiptin. Por në 
të njëjtën kohë, vendos në rrezik 
gjithë ekosistemin e Mesdheut. 
Hapja e re në fakt do të jetë �llesa 
e një invazioni të madh biologjik 
për detrat tanë. Ajo që jep alarmin 
është Unioni Ndërkombëtar për 
Ruajtjen e Natyrës (IUCN), i cili i 
ka dërguar një letër Komisionerit 
Evropian për Mjedisin, Çështjet 
Detare dhe të Peshkimit Karmenu 

Dy�shimi i Kanalit të Suezit 
vendos në rrezik Mesdheun

IUCN

Vella, në mënyrë që Bashkimi 
Europian të negociojë me Egjiptin 
derisa ata të përshtatin përmasat 
në mënyrë të tillë që të shmangin sa 
më shumë hyrjen e llojeve të huaja 
në Mesdhe. Sipas IUCN-së janë me 
qindra lloje tropikale që kanë hyrë 
në Mare Nostrum, si pasojë edhe e 
ndryshimeve klimatike. "Një nga 
banorët më të rinj për Italinë është 
Lagocephalus sceleratus ose siç 
njihet ndryshe 'peshku u argjendt', 
i cili përveç të tjerash është edhe 
toksik dhe shumë i rrezikshëm për 
shëndetin e kunsumatorëve' thotë 
Pietro Genovesi i ISPRa, në krye 
të grupit të specialistëve të llojeve 
aliene invazive të IUCN i përbërë 
nga më shumë se 200 ekspertë 
nga 40 vende. Dinamika e këtyre 
llojeve aliene është gjithmonë e 

njëjta: "Llojet kalojnë Kanalin e 
Suezit, pastaj mbërrijnë në Liban, 
Izrael, Tunizi, Greqi, Turqi, Maltë, 
Qipro dhe herët ose vonë patjetër 
do të vijnë dhe në Itali", shpjegon 
Genovesi.Shkencëtarët e IUCN-së 
janë gati për të ofruar ndihmën e 
tyre teknike dhe shkencore për të 
ndihmuar Kairon për të gjetur një 
zgjidhje. Propozimi i ekspertëve 
është që të gjejnë zgjidhje që 
ofrohen nga vetë natyra. "Deri 
rreth një shekull më parë", tregon 
Genovesi, "kanali nuk lejonte që të 
hynin shumë lloje aliene për shkak 
të niveleve të kripësisë që krijonte 
një barrierë natyrore për shumë 
peshq. Tani këto barriera nuk janë 
më, dhe për këtë idea do të ishte 
që të rikrijoheshin duke siguruar 
kështu një mbrojtje natyrore për 
ekosistemin e Detit Mesdhe".
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Të kuptosh vlerën e oqeanit
WWF

BE-ja do të 
zvogëlojë 
përdorimin e 
qeseve të holla 
plastike

BBC

Parlamenti Evropian ka votuar për të ku�zuar 
përdorimin e qeseve plastike në Evropë, në një përpjekje 
për të frenuar ndotjen. Votimi është përshëndetur si 
një hap i rëndësishëm mjedisor. Por kritiket thonë se 
objektivat nuk duhet të jenë të detyrueshme dhe vendet 
duhet të lejohen të ndërmarrin masat e tyre.Ligji do të 
zbatohet për qeset plastike me peshë të lehtë më të holla 
se 0.05 mm, që janë dhe më të përdorura në BE. Këto 
qese janë më pak të ripërdorshme dhe shpesh ndotin 
dete e lumenj.Vendet e BE-së do të kenë dy mënyra për 
të zbatuar marrëveshjen: Ose të reduktojnë konsumin 
mesatar vjetor në 90 qese me peshë të lehtë për qytetar, 
kjo deri në fund të vitit 2019, dhe në 40 qese deri në 
fund të 2025; ose të sigurojnë se këto qese nuk do të 
jepen me falas për blerësit, duke �lluar nga 2018.

Oqeani po ndryshon më 
shpejt se cdo gjë tjetër në miliona 
vjet dhe kjo jo për mirë. Oqeani 
ushqen familjet, mbron brigjet, 
grumbullon karbonin, krijon 
punë dhe, megjithatë, në lejojmë 
të shkatërrohet përpara syve tanë.
Dy raportet më të fundit të WWF 
raportojnë detaje tronditëse për 
gjendjen e oqeaneve dhe rolin 
e pamohueshëm në mbështetje 
të mirëqenies së njeriut dhe asaj 
ekonomike. Këto raporte theksojnë 
kërcënimet me të cilat përballet ky 
burim global që ndodhet në gjendje 
kritike, si dhe zgjidhjet që mund të 
ndihmojnë në përmirësimin e tij.

Raporti për ringjalljen e ekonomisë 
së oqeanit, tregon se oqeani renditet 
ndër 10-të ekonomitë kryesore 
në botë. Raporti bën një vlerësim 
konservator të të mirave dhe 
shërbimeve vjetore të oqeaneve, 
që shkojnë në rreth 2.4 trilion 
dollarë dhe vendos vlerën e saj të 
përgjithshme me 24 trilion dollarë 
amerikanë.Një analizë e veçantë e 
oqeaneve e fokusuar në mbrojtjen 
e zonave detare, ka arritur në 
përfundimin se çdo dollar i investuar 
në mbrojtjen e jetës detare mund 
të sjellë minimumi tre�shimin e të 
mira dhe për�timeve për punësim, 
mbrojtje të bregdetit dhe peshkim.

Analiza tregon, gjithashtu, se 
rritja e mbrojtjes së habitateve në 
gjendje kritike mund të rezultojë 
në për�time neto deri në 920 
miliard dollarë amerikane midis 
vitit aktual dhe 2050.Gjatë muajve 
të ardhshëm, qeveritë do të marrin 
vendime të rëndësishme, të cilat do 
të orientojnë dhe përcaktojnë fatin 
e oqeanit për brezat e ardhshëm. 
WWF argumenton se nuk është 
tepër vonë për të ndryshuar trendet 
shqetësuese dhe të sigurohen 
oqeane të shëndetshme, nga të cilat 
për�tojnë njerëzit, bizneset dhe 
mjedisi.
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