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KAPITULLI I 
 

HYRJE NË OBJEKTIN DHE PËRMBAJTJEN E STUDIMIT 
 

1.1. Lokacioni industrial dhe zhvillimi hapësinor 

 

Industria përbën sektorin dytësor të ekonomisë, i cili historikisht ka luajtur rol 

përcaktues në krijimin e hapësirave ekonomike kudo në botë. Ky sektor luan rolin e 

motorit që vë në lëvizje gjithë aparatin ekonomik të një vendi. Pas Revolucionit 

Industrial të shek XVIII në Angli sektori dytësor u bë promotor i zhvillimit, 

modernizimit dhe intensifikimit të ekonomisë bujqësore, nëpërmjet rritjes së 

vazhdueshme të shkallës së mekanizimit, kimizimit dhe elektrifikimit të proceseve të 

prodhimit.  

Revolucioni i Gjelbër u shoqërua me rënien e vazhdueshme të peshës 

specifike të popullsisë aktive të përqendruar në ekonominë bujqësore, me eksodin 

rural dhe përqendrimin e popullsisë në qendrat urbane. Nga kjo periudhë qytetet 

filluan të marrin funksionin e qendrave gravituese dhe koordinuese për të gjithë 

hapësirën e futur nën ndikimin e tyre. Në këto qendra u përqendruan ndërmarrje të 

mëdha industriale, të cilat nxitën zhvillimin e degëve të tjera të ekonomisë në gjithë 

hapësirën përreth. Sipas studiuesit francez Fransua Pesyo ky polarizim i zhvillimit 

regjional buron nga fakti se resurset natyrore dhe ato humane janë të shpërndara në 

mënyrë të pabarabarte në vise të ndryshme të globit.  

Industria ka luajtur rol parësor në ngritjen dhe zhvillimin e sektorit terciar dhe 

terciarit të avancuar, veçanërisht në modernizimin e infrastrukturës së 

komunikacionit, telekomunikacionit etj, duke përshpejtuar proceset e ndarjes 

ndërkombëtare gjeografike të punës.  

Zhvillimi i prodhimit të madh me makina dhe me teknologji të përparuar, rritja 

e shkallës së përqendrimit dhe specializimit të prodhimit ka ndikuar në rritjen e 

produktit shoqëror dhe sigurimin hap pas hapi të zhvillimit të qëndrueshëm.  

Në ndryshim nga sektori primar i ekonomisë, i cili zhvillohet dhe shtrihet në 

hapësira të mëdha territoriale, sektori dytësor përqendrohet në sipërfaqe të vogla, ku 

lokalizohen objektet industriale, fuqia punëtore, infrastruktura dhe prodhimi . 

Me zhvillimin, intensifikimin dhe koncentrimin e industrisë, intensifikohen 

edhe një mori procesesh hapësinore me impakte pozitive apo negative në zhvillimin e 

përgjithshëm shoqëror.  

Industria paraqet bazën e civilizimit modern, i cili e ndryshon shoqërinë nga 

themelet. Sa më e zhvilluar të jetë industria në një rajon të caktuar, aq më i ndjeshëm 

është dhe ndikimi i tij civilizues. Një lokacion industrial shpejton proceset e 

urbanizimit dhe ndikon drejtpërdrejt në rritjen e mirëqenies. Vendosja e industrisë në 

një territor është faktor i rëndësishëm në riorganizimin e hapësirës, në dinamikën e 

proceseve demografike, në strukturën urbane, veprimtaritë e tjera ekonomike dhe në 

tërësi në rregullimin hapësinor. 

Një lokacion industrial që punëson 10 mijë punëtorë krijon një aglomeracion 

urban ku vendosen 50-60 mijë persona. 

Në shek XIX-të, pasuritë natyrore në rajonin e Pensilvanisë (Apalashet 

Veriore), nxitën zhvillimin e industrisë së nxjerrjes së mineraleve, metalurgjisë, 

industrisë kimike, të përpunimit të drurit dhe degëve të tjera të industrisë. Në këtë 

proces zhvillimi, hap pas hapi, në rajon u ngritën dhe u fuqizuan qendra urbane me 

funksione polivalente ekonomike, financiare, arsimore, kulturore, tregtare, si 
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Pitsburgu, Xhorxh Taun, Kolumbus, Cinsinati, etj. Në këtë rrugë janë krijuar dhe 

zhvilluar rajonet e Jorkshirit dhe Lankashirit në Angli, Ren-Vesfalisë në Gjermani, 

Lorenës në Francë, Lombardisë në Itali etj.  

Në Shqipëri, në gjysmën e parë të shek. XX-të zbulimi i vendburimeve të 

naftës në rrjedhën e poshtme të Devollit dhe rajonin e Patosit, nxiti zhvillimin e 

industrisë së nxjerrjes dhe përpunimit të naftës nga shoqëria italiane AIPA. Në 

gjysmën e dytë të shek XX-të, gjatë të ashtuquajturit industrializim socialist, në 

vendbanimet rurale të Kuçovës, Patosit dhe Ballshit, ku u zhvillua industria e 

nxjerrjes dhe përpunimit të naftës u përqendrua fuqia punëtore adekuate, u zhvillua 

infrastruktura e shërbimeve, transporti dhe këto qendra rurale u shndërruan në qendra 

urbane. Në këtë rast lokacioni i industrisë së naftës gradualisht çoi në zhvillimin 

kompleks të gjithë hapësirës, duke formuar boshtin linear të hidrokarbureve në 

Shqipëri. 

Studimet në fushën e gjeografisë së industrisë përcaktojnë rajonet e optimizmit 

të lokacionit industrial dhe impaktet në hapësirë. Problemi i lokacionit ka qenë dhe 

mbetet preokupimi kryesor i studiuesve që janë marrë me teoritë e zhvillimit 

hapësinor.  

Organizimi i ekonomisë së industrisë është gjithnjë i varur nga zgjidhjet 

lokacionale të ndërmarrjeve dhe subjekteve prodhuese ekonomike. I kushtëzuar nga 

pozita gjeografike, shpërndarja e resurseve natyrore dhe humane, lokacioni i 

industrisë zhvillohet në ato drejtime që sigurojnë avantazhin krahasues. Në 

fleksibilitetin e lokacionit industrial ndikojnë po ashtu një mori faktorësh të tjerë siç 

janë: zhvillimi historik i ekonomisë në rajon, faktorët politikë dhe strategjik, faktorët 

teknik etj.  

Një shekull më parë, duke u mbështetur në zhvillimin dhe strukturën e 

industrisë në rajonin e Lankashirit në Angli, ekonomisti Alfred Marshall studioj 

veçoritë dhe identitetin e grupimit të ndërmarrjeve të vogla e të mesme në të njëjtin 

lokalitet. Bazuar në këto studime, ky studiues në veprën e tij “Principles of 

economics”, zhvilloi idenë mbi avantazhet e përqendrimit të industrisë në rajone të 

veçanta, që ai i përkufizoi me termin “Distrikt Industrial”. Një numër i madh 

studiuesish e kanë zhvilluar me tej teorinë e Marshallit dhe kanë argumentuar 

domosdoshmërinë e organizimit të industrisë në ndërmarrje të vogla e të mesme, që 

përbëjnë themelin e zhvillimit dhe rritjes së prodhimit ekonomik jo vetëm në vendet e 

zhvilluara, por edhe në vendet në zhvillim.  

Distriktet industriale sipas refleksioneve marshalliane kanë karakteristika 

sektoriale dhe hapësinore të përcaktuara. Megjithatë, industria që përcakton një 

distrikt, mund të përfshijë prodhimin e një gamë të gjerë nënproduktesh dhe të shtrihet 

në industri ndihmëse. Ky tip organizimi monosektorial merr konfiguracione 

konvergjente anësore dhe diagonale dhe karakterizohet nga dimensione modeste të 

ndërmarrjeve, numrin e madh të tyre të përqendruar në të njëjtin ambient gjeografik. 

Këto modele janë prezent në vendet e vonuara në procesin e industrializimit dhe të 

diktuara nga kushte ekonomiko-shoqërore dhe të organizimit territorial periferik.  

Që prej trajtimit nga studiuesi Marshall të vatrave zhvillimore që ai i quajti 

“distrikte industriale” në Britaninë e Madhe e deri në gjysmën e dytë të shek XX, me 

aplikimin dhe ndërtimin në Itali të polit industrial të Pulias ose Italisë së tretë, duke e 

dalluar nga jugu i saj bujqësor dhe veriu industrial, kontekset e politikave të zhvillimit 

kanë ndryshuar rrënjësisht. Ekspertët francezë të planifikimit të territorit kanë 

propozuar modele të nxitjes së zhvillimit në raportet qendër-periferi dhe të industrisë 

së përqendruar në Departamente territoriale.  
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Në vendin tonë duhet të nxiten ato modele zhvillimi territoriale që bazohen në 

rrjete mjaft të ndërvarura midis sipërmarrjeve të vogla e të mesme me bazë 

komuniteti, që kthejnë në vlera të shtuara resurset natyrore. Ky kontekst, konceptual 

modern, është i lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm. “Zhvillimi i Qëndrueshëm nuk 

është një gjendje harmonie e qëndrueshme, por një proces ndryshimi ku shfrytëzimi i 

resurseve, drejtimi i investimeve dhe ndryshimet institucionale bëhen në përputhje me 

nevojat e ardhshme, përveç atyre të tanishme.”  

Këto ligjësi dhe koncepte bashkëkohore përshkojnë gjithë problematikat që 

trajton disertacioni, i cili lokalizohet në studimin e sektorit dytësor në një nga rajonet 

më të rëndësishme ekonomike, industriale të vendit tonë, siç është Qarku i Fierit.  

 

1.2. Objekti dhe përmbajtja e studimit  

 

Strategjia kombëtare e zhvillimit ekonomik e social përcakton drejtimet 

themelore të zhvillimit të Shqipërisë për një periudhë afatmesme dhe nëpërmjet 

komponenteve të rëndësishëm nxitjen e zhvillimit rajonal, nëpërmjet objektivave të 

mijëvjeçarit.  

Ndër treguesit e këtyre objektivave, sektori dytësor i ekonomisë lokalizohet 

dhe konsiderohet si dega që ndihmon fuqimisht në profilin ekonomik të rajoneve, 

bazuar në parimin e avantazhit krahasues.  

Transformimit e gjithanshme në nivel lokal dhe rajonal që kanë ndodhur në 

këto dy dekadat e fundit janë të lidhura me funksionimin e modelit të ekonomisë së 

tregut, zhvillimet e reja demografike, ndryshimet në strukturën ekonomike, 

profilizimin e rajoneve, në funksion të kushteve natyrore klimatiko-tokësore dhe 

faktorëve të tjerë me karakter historik dhe politiko-shoqëror.  

Megjithë hapat e rëndësishëm që janë hedhur, ende nuk ka studime 

funksionale, veçanërisht në rrafshin gjeografik, që ofrojnë modele zhvillimi dhe 

organizimi strukturor të sektorëve të ekonomisë në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm të rajonit.  

Disertacioni “Sektori Dytësor dhe roli i tij në profilin ekonomik të Rajonit të 

Fierit” ka si objekt studimi një nga komponentët e rëndësishëm të zhvillimit të 

qëndrueshëm, siç është sektori dytësor i ekonomisë, në relacionet me degët e tjera të 

prodhimit të materialeve.  

Bazur në kriterin e ndarjes juridike, hapësira e marrë në studim përfshin 

qarkun e Fierit. Kjo gjeohapësirë, ku shtrihen tri rrethe: Fier, Lushnje e Mallkastër, ka 

një lloj homogjeniteti fiziko-gjeografik, etno-kulturor por edhe ekonomiko-industrial, 

që e dallon nga rajonet e tjera të Shqipërisë.  

Ky disertacion përbën studimin e parë shkencor gjeografik në nivel 

“Doktorature” për zhvillimin, strukturën dhe lokacionin e sektorit dytësor në funksion 

të zhvillimit tërësor ekonomik të rajonit.  

Bazuar në konceptet bashkëkohore të organizimit strukturor dhe lokacionit të 

industrisë, siç janë: “distriktet industriale”,“polet e zhvillimit,” “boshtet lineare 

hapësinore,” “klasterat” etj, në disertacion bëhen sugjerime dhe jepen rekomandime 

për perspektivën e zhvillimit dhe organizimit të sektorëve të industrisë në rajon.  

Pikësynimet kryesore të studimit janë: 

 Të prezantojë kuadrin teorik të formave të organizimit dhe faktorëve të 

përgjithshëm të lokacionit industrial.  

 Të jap një pamje të përgjithshme, të evidentojë dhe vlerësoje resurset 

natyrore të rajonit e duke u mbështetur në parimin e avantazhit krahasues, 

të ofroje modele bashkëkohore për menaxhimin e qëndrueshëm.  
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 Të trajtojë dinamikën e transformimeve hapësinore që ka përjetuar qarku, 

veçanërisht pas vitit 1990, në këndvështrimin demografik dhe organizimin 

urban. Duke analizuar dhe evidentuar tiparet e popullsisë aktive dhe rolin e 

saj si prodhuese dhe konsumatore, në këtë punim, synohet të përcaktohet 

efekti i punës në lokacion dhe rentabiliteti i saj. Meqenëse rajoni ka kosto 

të ulët të punës dhe punë gjysmë të kualifikuar, në punim bëhen përpjekje 

për përcaktimin e organizimit strukturor dhe lokacionin e industrisë në 

relacione të caktuara me degët e tjera të ekonomisë.  

 Të parashtrojë dhe analizojë tiparet dhe veçoritë e zhvillimit te sektorit 

dytësor në disa etapa historike, duke analizuar veçanërisht, tiparet e 

industrializimit socialist dhe modelit të ekonomisë së planifikuar dhe 

shkaqet e dështimit të këtij modeli. Punimi synon të evidentojë arritjet në 

zhvillimin e industrisë në periudhën e tranzicionit, organizimin e saj në 

SME, duke analizuar prioritetet e një organizimi të tillë. 

 Punimi synon të ofrojë modele të zhvillimit dhe integrimit vertikal të 

agroindustrisë, sipas skemës së “klasterave” dhe organizimit në “distrikte 

industriale” si hallka të njëpasnjëshme të bashkëpunimit monosektorial 

deri në realizimin e produktit të gatshëm industrial. 

 Të prezantojë dhe argumentojë faktorët objektivë që kushtëzojnë 

domosdoshmërinë e zhvillimit me përparësi të sektorit primar si premisa 

kryesore dhe kusht për realizimin e strategjisë së zhvillimit të industrisë 

agropërpunuese dhe nëndegëve të saj.  

 Të japë një pamje sa më të plotë të etapave të zhvillimit dhe organizimit të 

boshtit industrial, linear të hidrokarbureve dhe rolit të industrisë së 

energjetikës, si dega bazike me rëndësi strategjike për zhvillimin rajonal 

dhe kombëtar 

 Të parashtrojë dhe analizojë problemet e impaktit të zhvillimit të 

industrisë, duke evidentuar eksternalitetet (ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit) 

dhe domosdoshmërinë e rikonceptimit të modelit territorial, duke 

identifikuar ekoparqet industriale si një risi në këtë drejtim. 

 Në bazë të dinamikës së zhvillimit në 20 vitet e fundit, të mbështesë 

platformën e zhvillimit të qëndrueshëm rajonal, e cila mund dhe duhet të 

përbëjë bazat e zhvillimit në prespektivë. Në këtë drejtim analizat dhe 

deduksionet në nivel rajonal do të ndihmojnë në ofrimin e modeleve të 

organizimit dhe zhvillimit të industrisë agropërpunuese dhe boshtit linear 

industrial të hidrokarbureve, si dy ndër prioritetet e zhvillimit rajonal të 

industrisë me rëndësi kombëtare. 

 



5 
 

1.3. Metodologjia e punës kërkimore 

 

Për realizimin e këtij punimi janë përdorur disa metoda kërkimore-shkencore 

bashkëkohore të karakterit teorik dhe praktik, sasior dhe cilësor, si: 

- Metoda e hulumtimit të materialit arkivor. 

- Metoda krahasuese. 

- Metoda e përpunimit statistikor. 

- Metoda e anketimit.  

- Metoda hartografike etj. 

Metoda e hulumtimit të materialit arkivor. Faza e parë e punës për përgatitjen 

e kësaj teme “Doktorature” ka qenë ajo e punës kamerale dhe hulumtimit të literaturës 

shkencore të nevojshme, shfrytëzimit të dokumenteve arkivore etj. Mbledhja e 

informacionit gjeografik dhe të afërt me të, është një proces i domosdoshëm për të 

azhornuar dhe analizuar arritjet e deritanishme në fushën e studimeve ekonomiko-

industriale. Për këtë qëllim janë shfrytëzuar të dhënat e AQSH- së, arkivave të qarkut 

Fier, Drejtorive Rajonale, METE-s, MBUMK, Tatimeve si dhe informacione 

statistikore nga INSTAT, botime periodike të Institutit të Naftës etj. 

Metoda krahasuese është përdorur, pothuajse, në të gjithë çështjet e trajtuara 

në çdo kapitull. Ajo është përdorur në sinkron me gjithë procesin e zhvillimit të 

objekteve, dukurive, fenomeneve dhe strukturave gjeografike, në etapa të ndryshme të 

zhvillimit ekonomiko-shoqëror, si dhe në diakroni me peshën specifike të çdo rrethi 

në vlerësimin e resurseve natyrore dhe humane të degëve të industrisë dhe ekonomisë, 

peshën e tyre në PBB etj. Megjithëse studimi është mjaft kompleks dhe trajton 

gjerësisht komponentet fizikë dhe humanë, metoda krahasuese na ka mundësuar 

paraqitjen e një tabloje të qartë të dinamikës së zhvillimit, strukturës dhe lokacionit të 

sektorit dytësor të qarkut të marrë në studim në periudha të ndryshme historike, për 

gjendjen aktuale dhe prespektiven e zhvillimit. Në shumë çështje metoda e krahasimit 

është përdorur në mënyrë funksionale edhe në rrafshin vertikal, duke parashtruar 

procesin e zhvillimit të sektorit dytësor për të gjithë vendin dhe në nivel rajonal. Në 

këtë rrugë kemi mundur të përcaktojmë profilin industrial të qarkut në raport me 

zhvillimin e përgjithshëm të vendit.  

Metoda e përpunimit statistikor është përdorur për të analizuar veçoritë e 

sektorit dytësor dhe nëpërmjet treguesve sasiorë, në vlerë absolute dhe relative është 

përcaktuar pesha dhe roli i industrisë në nivel rajonal dhe kombëtar. Kjo metodë është 

përdorur edhe për të përcaktuar rolin e faktorëve të përgjithshëm të lokacionit 

industrial, si: të potencialit të resurseve natyrore, dinamikën dhe strukturën cilësore të 

popullsisë etj. Analiza statistikore ka ndihmuar në përgjithësime dhe deduksione 

shkencore për profilin ekonomik-industrial dhe trendet e zhvillimit të qëndrueshëm të 

rajonit.  

Metoda e anketimit dhe intervistimit përbën një nga format e rëndësishme të 

metodologjisë së punës së përdorur në kuadër të hartimit të këtij punimi. Për t’u 

informuar rreth gjendjes aktuale dhe për të analizuar format e organizimit të prodhimit 

janë realizuar një seri intervistash me ekspertë dhe drejtues të qarkut Fier, Prefekturës, 

drejtues të bashkive Fier, Lushnje, Patos, Divjakë e Ballsh, drejtues të programimit të 

zhvillimit në qark, drejtues të drejtorisë së bujqësisë dhe ushqimit, specialistë të 

fushës së agroindustrisë, specialistë të sektorit të naftës në Albpetrol sh.a, Agjencisë 

së burimeve natyrore dhe minerale, Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, 

Ministrisë së Bujqësisë etj. 

Metoda hartografike është përdorur gjerësisht për të ilustruar dinamikën dhe 

strukturën e dukurive dhe fenomeneve gjeografike në kohë dhe në hapësirë. 
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Nëpërmjet përdorimit të metodës së harto-diogramës, hartogramës, stemave, 

drejtimeve lëvizëse etj, me ndihmën e programeve të ndryshme kompjuterike si GIS 

etj, janë krijuar dhe ndërtuar harta të shumta tematike, grafike, diagrama etj.  

 

1.4. Fazat e realizimit të studimit 

 

Me miratimin në departament dhe në instancat e tjera, punimi i kësaj teze kaloi 

në këto faza: puna për njohjen dhe klasifikimin e literaturës shkencore, materialeve 

arkivore, dokumentare, statistikore si dhe literaturës përkatëse të botuar duke i 

klasifikuar sipas kapitujve dhe sytheve për çdo kapitull.  

Nga puna e bërë në fazën e parë të konsultimit me literaturën gjeografike, 

është konstatuar se nuk ka studime gjeografike, monografike, qoftë edhe të pjesshme 

në fushën e sektorit dytësor apo edhe të gjeografisë ekonomike në tërësi. Për rrjedhoje 

lindi nevoja e konsultimit me studime dhe botime të autoreve të huaj nga vende që 

kanë tradita në studimet rajonale të problemeve ekonomiko-industriale. 

Një vend të veçantë në punën përgatitore ka zënë azhurnimi, mbledhja, 

tabelizimi dhe kompjuterizimi i treguesve statistikorë. Për këtë qëllim janë shfrytëzuar 

të dhëna nga statistika zyrtare institucionale kombëtare, rajonale e lokale, si dhe rrugë 

të tjera informimi. 

Këto materiale statistikore, së bashku me materialet domunentare arkivore 

përbëjnë databeisin e analizave dhe deduksioneve shkencore gjeografike që 

parashikohet të arrihen gjatë dhe në përfundim të studimit.  

Për një punë sa me efikase dhe me seriozitet shkencor, krahas bashkëpunimit 

me udhëheqësin shkencor jam konsultuar edhe me specialistë të gjeografisë dhe 

ekonomisë, duke marrë përvojën dhe mendimin shkencor më të specializuar, si pjesë e 

metodës së punës sistematike gjatë fazës përgatitore. Për problemet ku të dhënat nuk 

janë të plota apo mungojnë, në objektivat e punës shkencore një vend të rëndësishëm i 

është kushtuar anketimit mbi problemet dhe alternativat e ndryshme të zhvillimit 

ekonomik e social dhe në mënyrë të veçantë të zhvillimit të sektorit dytësor në 

institucione të ndryshme të administratës vendore.  

Gjatë kësaj periudhe e rëndësishme ka qenë dhe pjesëmarrja aktive në 

veprimtari dhe aktivitete të ndryshme shkencore. 

Puna në fazën e dytë ka evoluar me grumbullimin e më shumë të dhënave, 

analizimin e tyre më të detajuar, si dhe nxjerrjen e konkluzioneve për çështjet të cilat 

u realizuan gjatë periudhës gati 2- vjeçare. Gjatë kësaj faze është bërë përpunimi i 

shkrimit nëpërmjet analizës dhe vlerësimit gjeografik të rajonit të marrë në studim në 

funksion të zhvillimit të sektorit sekondar të ekonomisë. 

Më pas, puna u përqendrua në ndërtimin e mjaft tabelave, grafikëve, hartave 

sipas tematikave përkatëse. Disa nga vështirësitë që janë hasur në këtë fazë janë 

mungesa e të dhënave statistikore në kapituj të veçantë. Megjithatë për këto mangësi 

janë shfrytëzuar dy burime për të njehsuar të dhënat e munguara. Në kapitullin e tretë 

janë analizuar si regjistrimet e bëra nga gjendja civile ashtu dhe nga INSTAT. Por 

edhe të dhënat e marra nga dhoma e tregtisë dhe industrisë së qarkut linin shumë për 

të dëshiruar pasi mungonin fare. 

Puna gjatë fazës së tretë është fokusuar në përpunimin dhe shkrimin akademik 

të materialeve, si dhe vlerësimin e tyre dhe nxjerrjen e konkluzioneve e 

rekomandimeve që mbyllin këtë punim sipas kapitujve të mëposhtëm. 

Kapitulli i parë. Trajton probleme teorike, konceptuale, metodologjike për 

zhvillimin, strukturën dhe lokacionin e sektorit dytësor në funksion të zhvillimit 
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tërësor ekonomik të rajonit. Paraqiten gjithashtu të gjithë elementet formalë të punës 

dhe shkrimit akademik. 

Kapitulli i dytë. Rëndësi i kushtohet vlerësimit ekonomik të potencialeve 

natyrore të rajonit. Përcaktimi dhe prezantimi i resurseve natyrore në funksion të 

zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të zonës, mbështetur në parimin e avantazhit 

krahasues, ofron modele bashkëkohore për menaxhimin e qëndrueshëm. Rajoni në 

studim zë vendin kryesor për nga potenciali i hidrokarbureve (lëndë djegëse, 

minerale), por dallohet dhe për pasuritë e mëdha klimatike, hidrologjike dhe 

pedologjike etj. Këto pasuri kanë shërbyer historikisht si bazë e rëndësishme për 

zhvillimin e ekonomisë, në tërësi dhe në veçanti, të sektorit dytësor.  

Kapitulli i tretë. Analizohet një tjetër faktor i rëndësishëm në zhvillimin e 

sektorit dytësor siç është popullsia. Burimet njerëzore njihen ndër faktorët më të 

rëndësishëm që kanë ndikim të madh në strukturën dhe lokacionin e industrisë. Numri 

i popullsisë i jep aktivitetit industrial kërkesën për prodhime, ofertën e forcës 

prodhuese, si dhe vendosjen e tregut. Rëndësi gjatë punës në këtë kapitull i është 

kushtuar dinamikës demografike. Në këndvështrimin demografik, sipas të dhënave 

historike njohja e numrit të përgjithshëm të popullsisë, evidentimi dhe shpjegimi i 

evolucionit të tij në kohë dhe në hapësirë, paraqet rëndësi jo vetëm për të njohur, 

kuptuar dhe ndjekur rrjedhën e proceseve të tjera të mirëfillta demografike (si lëvizja 

natyrore, hapësinore etj), por edhe për të dhënë një kuadër më të plotë të ndryshimeve 

që kanë ndodhur në strukturat grupmoshore, gjinore, social – profesionale, veçoritë e 

urbanizimit, shpërndarjes hapësinore të popullsisë, burimeve të punës etj.  

Kapitulli katërt. Kapitulli ka për qëllim të parashtrojë dhe analizojë tiparet dhe 

veçoritë e zhvillimit të sektorit dytësor në disa etapa historike, duke analizuar 

veçanërisht tiparet e industrializimit socialist dhe modelit të ekonomisë së planifikuar 

si dhe shkaqet e dështimit të këtij modeli. Këtu synohet të evidentohen arritjet e 

zhvillimit të industrisë në periudhën e tranzicionit, organizimin e saj në SME, duke 

analizuar dhe prioritetet e këtij organizimi. Vëmendje i është kushtuar dhe analizimit 

të modeleve të zhvillimit dhe integrimit vertikal të agroindustrisë sipas skemës së 

klasterave dhe organizimit në distrikte industriale si hallka të njëpasnjëshme të 

bashkëpunimit monosektorial deri në realizimin e produktit të gatshëm industrial. 

Kapitulli i pestë. Prezanton dhe argumenton faktorët objektiv që kushtëzojnë 

domosdoshmërinë e zhvillimit me përparësi të sektorit primar si premisa kryesore dhe 

kusht për realizimin e strategjisë së zhvillimit të industrisë agropërpunuese dhe 

nëndegëve të saj.  

Rëndësi gjatë punës në këtë kapitull i kushtohet etapave të zhvillimit dhe 

organizimit të boshtit industrial, linear të hidrokarbureve dhe rolit të industrisë së 

energjetikës, si dega bazike me rëndësi strategjike për zhvillimin rajonal dhe 

kombëtar. Në fokus të këtij punimi është dhe rikonceptimi i modelit territorial duke 

identifikuar ekoparqet industriale si një risi në këtë drejtim. 

Kapitulli i gjashtë. Në këtë kapitull analizohen problemet e impaktit të 

zhvillimit të industrisë, por dhe të faktorëve të tjerë duke evidentuar eksternalitetet 

(ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit) të lidhura sidomos me zhvillimin e industrisë së naftës 

në këtë qark, gjë e cila ka ndikuar në cilësinë e jetës së banorëve.  

Punimi mbyllet me përfundimet dhe disa sugjerime në kapitujt përkatës me 

vlerë dhe për studimet e mëvonshme. 

Literatura dhe referencat që janë shfrytëzuar, si dhe anekset përkatëse, janë 

organizuar sipas kërkesave të rregullores për doktoraturat. 
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KAPITULLI II 
 

POZITA GJEOGRAFIKE, KUSHTET DHE RESURSET 

NATYRORE, VARIABLE NË ZHVILLIMIN  

DHE LOKACIONIN INDUSTRIAL 
 

 

2.1. Pozita gjeografike e rajonit dhe vlerësimi ekonomik* 

 

Qarku i Fierit shtrihet në pjesën jugperëndimore të Shqipërisë dhe përfshihet 

në njësinë fiziko gjeografike të Ultësirës Perëndimore. 

Rajoni pozicionohet në këto koordinata gjeografike:  

Skaji më jugor (gjerësi gjeografike veriore) gjendet në komunën Çorrush – 

Mallakastër ku kalon paraleli 40°25′00´´ gjerësi gjeografike veriore. 

Skaji më verior (gjerësi gjeografike veriore) gjendet në komunën Çermë e 

Sipërme ku kalon paraleli 41°03′01′′ gjerësi gjeografike veriore. 

Skaji më perëndimor ndodhet në komunën Pishë- Poro -Fier, ku kalon paraleli 

19°18´29´´ gjatësi gjeografike lindore. 

Skaji më lindor ndodhet në Çërril – Mallakastër, ku kalon paraleli 19º55′30′′ 

gjatësi gjeografike lindore. 

Qarku i Fierit në veri kufizohet me qarkun e Tiranës, në verilindje me qarkun 

e Elbasanit, në lindje me qarkun e Beratit, në juglindje me qarkun e Gjirokastrës, në 

perëndim ka dalje të gjerë në detin Adriatik me një gjatësi 75 km vijë bregdetare, 

(përjashtim bën zona kodrinore e Mallakastrës). Në jug kufizohet me qarkun e Vlorës. 

Si kufi verior administrativ i këtij qarku merret lugina e lumit Shkumbin 

gjatësia e të cilit brenda rajonit në studim është 32 km
1
. Si kufi administrativ jugor 

merret lugina e lumit Vjosë, gjatësia e të cilit është 76 km. Kufiri administrativ mund 

të mos korrespondojë ekzaktësisht përgjatë këtyre lumenjve pasi luginat e tyre kanë 

devijuar, që nga koha e përcaktimit të kufijve administrativë. Shtrati i një lumi mund 

ta pakësojë sipërfaqen e një ndarjeje administrative ose politike në favor ose disfavor 

të njësisë administrative kufizuese. 

Brenda kufijve të mësipërm, territori i qarkut të Fierit ka një sipërfaqe prej 

1910, 6 km²
2
 me një shtrirje prej 80 km në drejtim të jug - veriut dhe 50 km në lindje - 

perëndim. 

Pozita e qarkut Fier është mjaft e favorshme si në aspektin gjeografik, ashtu 

edhe në atë ekonomiko-social. Rajoni shtrihet kryesisht në territor fushor, (Myzeqeja 

e Madhe dhe e Vogël 75% ). Këto ultësira konsiderohen si zonat bujqësore më të 

rëndësishme të quajtura “Hambari i Shqipërisë”, me fusha pjellore që krijojnë kushte 

të favorshme për prodhimet bujqësore, ndërsa pjesa tjetër e rajonit shtrihet në zonat 

kodrinore të Mallakastrës dhe Darsisë (25%). 

Ky rajon dallohet për pasuri të shumta natyrore, si: hidrokarbure, (nafta, 

rezervat e së cilës arrijnë në 80 % dhe gaz natyror 90 % të rezervave të 

përgjithshme),
3
 resurse klimatike, pasuri të shumta ujore, tokat (17.5% ), pyje ( 11% ), 

kullota të pasura etj. 

                                                 
* Qarku i Fierit është një rajon funksional, juridik në ndarjen administrative të Shqipërisë. Gjatë këtij 

punimi do të përdoret termi rajon = Qarku Fier. 
1
 Gjeografia e rretheve 2, Tiranë 1985, fq. 6 

2
 Buletini statistikor i rretheve Fier, Lushnje, Mallakastër, 2002-2011, fq. 1. 

3
 Buletini i Qarkut Fier, Fier 2010, fq. 6 
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Në aspektin administrativ-territorial rajoni është i organizuar në: 3 rrethe Fieri 

me sipërfaqe 793.6 km
2
, Lushnja me sipërfaqe 712 km

2
 dhe Ballshi 405 km

2
. 

6 bashki Fier, Patos, Roskovec (në rrethin Fier); Lushnjë, Divjakë (në rrethin 

Lushnjë); Ballsh në rrethin Mallakastër, nga 36 komuna të përbëra nga 276 fshatra. 

Kjo pozitë gjeografike ka favorizuar jetën dhe aktivitetin ekonomik të njeriut 

në të gjitha periudhat historike. Në antikitet, në këtë rajon lulëzuan qytete si: Bylisi, 

Stefania (Levan), Stefania Fania (Roskoveci), Apollonia që ishte një qendër tregtare 

dhe nje pikë kryqëzimi rrugësh e karvanesh. Aty kalonte rruga “Egnatia” e cila 

bashkohej me degën tjetër që vinte nga Durrësi në Peqin, vazhdonte luginës së 

Shkumbinit dhe mbaronte në Kostandinopojë.
4

 Rruga Bylis-Dimal (Shpirag) –

Antipatrea dhe rruga tjetër Apolloni Stefania-Adrianopol. Në këtë rajon gjenden dhe 

qafa si ajo e Koshovicës dhe e Lalarit, që lidhin rajonin me rrethe e qarqe të tjera. 

Edhe sot pozicioni gjeografik i këtij rajoni vlerësohet si mjaft i favorshëm në 

shumë aspekte, pasi përshkohet nga tre arterie të rëndësishme komunikacioni: rruga 

nacionale V-J (Dalmat) që lidh Tiranën me Gjirokastrën dhe Greqinë, si dhe rrjeti 

hekurudhor, Tiranë – Fier- Ballsh dhe Tiranë –Vlorë. Një arterie e fuqishme transporti 

është edhe ndërtimi i autostradës Lushnjë - Fier - Vlorë e cila do të ndikojë në 

zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të këtij rajoni, sepse rrugët si nyje kyçe diktojnë 

zhvillim e mirëqenie. Kjo pozitë transite e qarkut të Fierit është një favor natyror 

mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e komunikacionit, infrastrukturës, krijimit të 

qendrave apo pikave transite të qarkullimit të tregtisë në të gjithë vendin, prandaj ai 

konsiderohet si zona e dytë për nga rëndësia kombëtare pas rajonit qendror Tiranë – 

Durrës. 

Me ndërtimin e korridorit të 10-të këto vlera do riaktivizohen e shumëfishohen 

në të gjitha aspektet e jetës së hapësirës në studim. Zhvillimi i transportit, 

infrastrukturës do t’i paraprijë më tej edhe zhvillimit të turizmit e shërbimeve të tjera 

në këtë territor. Afërsia me portet më të mëdha në vend, ai i Vlorës (34 km) dhe 

Durrësit, si dhe me aeroportin e Tiranës (100 km) i sigurojnë kësaj hapësire mundësi 

të mira lidhjeje me rrugët tregtaro- turistike të Mesdheut. Ndërtimi i gazsjellësit TAP, 

do të fuqizojë bazën energjetike në tërësi dhe do të diversifikojë strukturën e 

elektroenergjisë 

I gjithë territori i qarkut përshkohet nga rrjedhjet e poshtme të tre lumenjve 

kryesorë të Shqipërisë si: Vjosa, Semani, me afluentin e tij, Gjanica dhe Shkumbini. 

Laguna e Karavastasë, Parku kombëtar i Divjakës si dhe vija bregdetare e gjatë kanë 

potenciale të konsiderueshme ekonomike e turistike.  

Ky rajon ka qenë dhe është mjaft atraktiv për lëvizjen e brendshme dhe të 

jashtme turistike, jo vetëm për resurset natyrore si, plazhin e Divjakës, të Semanit, 

Pish-Poros etj, por edhe për resurset kulturore, pasi aty gjenden qendra arkeologjike të 

vjetra, të cilat dëshmojnë kulturën dhe vlerat e qytetërimit tonë.  

Shtrirja në Ultësirën Perendimore, klima tipike subtropikale mesdhetare 

fushore, përbën një avantazh, pasi mundëson një zhvillim të mirë të bujqësisë, 

blegtorisë, frutikulturës. 

Qarku i Fierit ka potenciale të mëdha për zhvillimin e industrisë dhe 

veçanërisht të agroindustrisë si dhe industrisë energjetike të hidrokarbureve, me një 

strukturë të gjerë të degëve dhe nën degëve të saj.  

 

                                                 
4
 Dhromaj, A. Teze Masteri Shkencor me temë, Impakti social – ekonomik i korridorit të 8-të, Tiranë 

2004, fq . 7  
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Figura nr. 2.1. Harta e pozitës gjeografike të qarkut 

 
                                                                                 Punoi: Adela Dhromaj 

 

Vlerësimi ekonomik i potencialeve natyrore të rajonit, njohja, përcaktimi dhe 

prezantimi i resurseve natyrore në funksion të zhvillimit ekonomik, kanë luajtur dhe 

do të luajnë edhe në të ardhmen një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm.  

Në këtë proces, duke realizuar strategjinë e zhvillimit të qëndrueshëm, qarku i 

Fierit do të shndërrohet në një qendër gravituese ekonomike për gjithë rajonin 

jugperendimor.  
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2.2. Veçoritë fiziko gjeografike dhe resurset natyrore  

 

2.2.1. Ndërtimi gjeologjik dhe tektonika e rajonit 

 

Qarku i Fierit bën pjesë në zonën tektonike jonike, si dhe në ultësirën pranë 

adriatike.
5
Në bazë të kritereve tektogjenike, strukturore dhe shkallës së veprimtarisë 

magmatike rajoni i Fierit bën pjesë në zonën e Albanideve të jashtme. 

Në territorin e qarkut takohet pothuajse e gjithë gama e depozitimeve 

sedimentare, duke filluar nga dolomitet e triasit të sipërm e deri në depozitimet mio-

pliocenike të vendosura transgresivisht mbi depozitimet e katit të poshtëm në buzën 

perëndimore të orogjenit, si dhe në gjithë strukturat neogjenike të ultësirës pranë 

adriatike. Gjithashtu, mjaft të përhapura janë depozitimet e kuaternarit. Zona jonike 

përfaqëson një hulli që vendoset ndërmjet dy kurrizeve, të Krujës në lindje dhe 

Sazanit në perëndim, ndërsa në veri ajo mbulohet nga depozitimet e ultësirës 

paramalore. Shkëmbinjtë sedimentare që ndërtojnë rajonin e qarkut Fier përfshijnë: 

Depozitimet karbonatike (gëlqerore) me moshë Triasik – Jurasik – Kretak - 

Paleogen
6
. Këto depozitime përbëhen nga dolomite, gipse, gëlqerore organogjeno-

coprizore, shiste gëlqerorësh, mergele etj. Këto depozitime takohen në sipërfaqe 

kryesisht në rajonin Mallakastër dhe ndërtojnë kreshtat dhe kurorat e majave më të 

larta. 

Depozitimet ose formacionet flishore dhe flishoidale. Këto depozitime kanë 

përhapje të madhe në formacionet karbonatike që përbëhen kryesisht nga ndërthurje 

argjilash, alevrolitesh, ranoresh me moshë nga paleogeni deri në neogen. 

Depozitimet e oligocenit të mesëm përfaqësohen nga flishi ranor, kurse të 

oligcenit të sipërm nga ranore argjilore (në sinklinalin e Corrushit). 

Depozitimet e miocenit të poshtëm përfaqësohen nga ndërthurje flishore 

ranore argjilore, kanë karakter flishoidal dhe pak ndërthurje mergelësh e gëlqerorësh 

(Osmanzezë). Këta janë gëlqerorë foraminiferikë
7
. 

Depozitimet e oligocenit të mesëm në Aranitas përfaqësohen nga stome 

ranorësh masive të ndërthurura me flishoidale argjilash, alevrolitësh e ranorësh. Në 

depozitimet e zonës jonike në Fratar, Cakran paraqiten thierza qymyri. Akutani i 

sipërm në sinklinalin e Ballshit ka karakter flishoidal. 

Depozitimet molasike të Tortonianit i përkasin periudhës së vonshme 

gjeosinklinale. Këto depozitime janë të përhapura në të gjithë ultësirën pranë 

Adriatike dhe përfaqësohen nga argjila e alevrolitë me ndërthurje ranorësh dhe me 

përmbajtje nafte e gazi (Marinëz Patos). 

Depozitimet molasike Miocen i sipërm (Nı³) janë të përbëra nga argjila ranore 

dhe shtresa gëlqerorësh litotamnik (Karbunarë), por këta shkëmbinj janë të përhapur 

dhe në zonën e Patosit. 

 

                                                 
5
 Qiriazi,P.: Gjeografia fizike e Shqipërisë, Tiranë 1998, fq.11  

6
 Kristo, V.: Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës kodrinore midis Vjosë –Osum- Seman. Tiranë 1987, fq 

. 7  
7
 Peza, L., Xhomo, A., Qirinxhi, A.: Gjeologjia e Shqipërisë, Tiranë 1971, fq. 247  



12 
 

Figura nr. 2.2. Harta gjeologjike e qarkut Fier 

 
        Punoi: Adela Dhromaj  

 

Depozitimet molasike pliocen (N). Në zonën tonë të studimit këto depozitime 

përfaqësohen nga 2 njësi: Suita Helmësi (Kavajë) që është me e vjetra ku takohen 

argjila me pak konglomeratë e ranore dhe suita Rrogozhina me moshë më të re e 

përbërë nga shtresa ranoresh, zhavoresh dhe më pak shtresa argjilore. 

Depozitimet aluvionale i përkasin kuaternarit të sotëm dhe kanë moshë të re. 

Ato gjenden në luginat lumore ku në pjesët e poshtme të lumenjve përfaqësohen nga 

shtresa zhavorresh, argjilash. Këto depozitime kanë përhapje të madhe në rajonin e 

Fierit (në fushën e Lushnjës arrin 70-80 m)
8
 e veçanërisht në pjesën perëndimore 

bregdetare midis këtyre lumenjve Vjosë, Seman, Shkumbin. Sipas studimeve 

gjeologjike këto depozitime janë të natyrave të ndryshme të cilat pasqyrojnë dhe 

                                                 
8
 Prifti, K.: Vështrim mbi kuaternarin e Shqipërisë, Studime gjeografike Nr 4, Tiranë 1990, fq. 105  
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kushtet e formimit të tyre në ambientet detare dhe kontinentale. Ato përfaqësohen nga 

rëra, popla, zaje, brekcie, argjila. 

Depozitimet kënetore aluvionalo-kënetore detare, lagunore përfaqësohen nga 

shtresa argjilore me shtresëzime zhavorri e suargjila, por shpesh përmbajnë dhe 

shtresa torfe (Myzeqe). 

Depozitimet detare janë të kufizuara në përhapje, pasi gjenden në zonën 

pranëdetare, në grykëderdhjet e lumenjve me trashësi 100-120 m,
9
 dhe përfaqësohen 

nga rëra e surera, më rrallë me zhure. Në Seman e Divjakë vërehen dhe shkriferimet 

me rëndësi industriale. 

Depozitimet pruvionale gjenden në pjesët e poshtme të lumenjve Vjosë, 

Shkumbin, Seman dhe ndërthuren me aluvionet. 

 

 Tektonika 

 

Ndërtimi gjeologjik i territorit të qarkut është dykatësor. Në lindje dhe pjesën 

qëndrore shtrihen strukturat karbonatike të brezit të Kurveleshit të zonës jonike, më 

në perëndim kemi vendosje transgresive të depozitimeve, ndërsa në drejtim të detit 

rajoni përfshihet në ultësirën pranëadriatike me strukturat neogenike. Strukturat e 

kësaj treve paraqiten me antiklinale të ndara nga sinklinale. 

1. Strukturat e brezit të Kurveleshit janë : 

Vargu antiklinal Kremenare - Shëndëlli, sinklinali i Poçem - Lofkendit. 

Vargu antiklinal Hekal – Ballsh – Patos - Verbas, sinklinali Dushkarak –

Mertiraj - Mbrostar. Vargu qëndror Mollaj – Cakran - Kreshman, sinklinali 

i Gorishovës, pjesa veriore e vargut antiklinal Amantia-Selenicë dhe 

sinklinali i Shushicës. 

2. Në pjesën lindore të ultësirës pranëadriatike, ku ajo vendoset 

transgresivisht mbi depozitimet më të vjetra veçohen: 

Monoklinali Gorishove – Cakran - Kreshpan.
10

 

Monoklinali i Patos – Marinzë - Kolonjës deri në Kemishtaj. 

3. Ndërsa më në perëndim, në zonën me vazhdimësi, vargu antiklinal Vlorë – 

Panaja, vargu Aliban – Poro – Povelçë – Seman, vargu Babicë – Frakull, 

vargu Kraps – Ardenicë – Divjakë – Kryevidh dhe vargu Vllamas – 

Karbunarë – Lushnjë – Konjat. 

Në sinklinalet përfshihen: sinklinali Nartë – Karavasta, Peshtan – 

Karavasta. 

Territori në tërësi është përfshirë fuqimisht nga lëvizjet shtypëse 

parapliocenike ku sektorët e jashtëm të vargjeve alpine janë deformuar me rrudha 

lartrrëshqitje – mbirrëshqitje e kundrahypje, si dhe me shtypje të trashëguara nga faza 

shtypëse kryesore alpine. Lëvizjet shtypëse vazhdojnë edhe sot vende-vende 

deformohen nga shkëputje normale që nga Plioceni. Strukturat neotektonike 

trashëgohen tërësisht nga struktura të vjetra duke u riformuar e ngritur më lart në 

Pliocen – Kuaternar
11

. Ato paraqiten në vargje ngritjesh malore antiklinale të ndara 

me lugina të ulta sinklinale me shtrirje të përgjithshme veri perëndimore dhe ndahen 

me njëra- tjetrën me ane të prishjeve tektonike me rënie lindore perëndimore. 

Takohen dhe shkëputje tërthore si ajo Lushnjë - Elbasan. Gjatë etapës neotektonike 

Ultësira Perëndimore ka pasur prirje në përgjithësi në zhytje, vetëm pas mbarimit të 

kësaj periudhe, në kuaternar ajo doli mbi ujë. Ndërsa sot ngritjen e kësaj ultësire e 

                                                 
9
 Po aty fq. 106 

10
 Instituti Gjeologjik. Fier 2010 

11
 Sulstarova,E., Koçiaj, S., Aliaj, Sh.: Rajonizimi sizmik i RPSSH, Tiranë 1980, fq. 34  
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dëshmon zhvendosja e vijës bregdetare nga perëndimi, por në të ka dhe sektorë me 

prirje në zhytje.
12

 

 

2.2.2. Gjeostrukturat e hidrokarbureve (naftës dhe gazit), shpërndarja 

gjeografike e tyre 

 

Nafta dhe gazi janë minerale djegëse natyrore të papërsëritshme, këto 

komponime hidrokarburesh përbëjnë elementin bazë të zhvillimit ekonomik të rajonit. 

Nga ana stratigrafike shtratimet e naftës gjenden në gëlqerorët e Kretë - Paleogenit. 

Ekzistojnë 12 vendburime nafte dhe gazi që administrohen nga kompania e nxjerrjes 

së naftës e gazit “Albpetrol”, sh.a, Fier ( 8 prill 1999) dhe shtrihen në rrethet Sarandë, 

Vlorë, Mallakastër, Fier, Lushnjë e Kuçovë. Vendburimet e naftës që janë zbuluar në 

rajonin e marrë në studim vendosen në dy vargje strukturore, si: Vargu lindor, 

Karbunar - Hekal - Ballsh - Patos - Verbas dhe vargu perëndimor, Amonicë - Gorisht 

- Kocul - Cakran – Mollaj. 

Vendburimi i Hekalit (1967) pozicionohet midis strukturave të Karborunit në 

jug, dhe Ballshit në veri, me depozitimet gëlqerore me moshë kretë-paleogjen. Nafta 

është e tipit fluid asfalto - rrëshinor shumë viskoze. Tipi i gazit është i thatë, me 

përqindje shumë të lartë metani 98-99% . Kati naftëgazmbajtës arrin në 360 m, duke u 

shoqëruar nga kapela gazore me trashësi sa dhe kati naftëgazmbajtës.
13

 

Vendburimi i Ballshit (1967) shtrihet në veri të vendburimit të Hekalit dhe në 

jug të Visokës. Kati naftëgazmbajtës është i madh dhe arrin në 830 m. Nafta e 

vendburimit të Ballshit është e tipit asfalto - rrëshinor e biodegraduar. Shtratimi i 

naftës shoqërohet nga kapele gazore e përbërë nga gaz i thatë dhe i tipit yndyror. 

Parametrat e shkëmbit gëlqeror prezantohen mirë se sa strukturat naftëmbajtëse 

fqinje, gjë që shprehet si në përmbajtjen e naftës në shkëmb, ashtu dhe në debitet e 

puseve. 

Vendburimi i Visokës (1963
14

) është vendburimi i parë i gëlqerorëve të 

zbuluar në vendin tonë. Shtratimi shtrihet në periklinalin jugor të strukturës së Patos - 

Verbasit, duke formuar një vendburim unikal. Struktura e Patos-Verbasit është 

struktura më e madhe naftëgazmbajtëse e vendit tonë, me një shtrirje 40 km dhe 

gjerësi disa km. Shtratimi i naftës në Visokë është masiv hidrodinamik, me kat 

naftëmbajtës të ndryshueshëm për shkak të kontaktit të pjerrët naftë - ujë. Fluidi është 

i tipit asfalteno – rrëshinore. Trashësia katit naftëmbajtës është 200-300 m. Rezervat e 

nxjerra 5.992.956 ton.
15

 

Vendburimi i Sheqishtës (1963) shtrihet në pjesën qendrore pranë kulmeve të 

strukturës së Patos - Verbasit në gëlqerorët e shpëlarë. Kati naftëmbajtës është i vogël 

dhe arrin deri në 120 m dhe naftëmbajtja është e përqëndruar në pjesën e sipërme të 

gëlqerorëve. Trashësia e vogël e katit naftëmbajtës bën që puset mbas një periudhe 

shfrytëzimi të shfaqin praninë e ujërave. Nafta e Sheqishtës është e biodegraduar, 

shumë viskoze dhe asfalto – rrëshinore. 

Vendburimi i Kallm-Verrisë takohet në pjesën veriore të strukturës së Patos - 

Verbasit. Në ndërtimin gjeologjik të këtij objekti marrin pjesë depozitimet 

karbonatike (Kretë - Paleogen) dhe depozitimet terigjenike deri në Kuaternar. Ka kat 

                                                 
12

 Aliaj, Sh.: Tipare të strukturës neotektonike të Shqipërisë, Studime gjeografike nr. 3, Tiranë 1988, 
fq. 48  

13
Gjoka, M., Dhimulla, I., Vaso, P., Sanxhaku, F., Piperi, Dh.: Ndërtimi gjeologjik dhe prespektiva 

naftëgazmbajtëse e rajonit Selenicë-Patos-Q. Stalin, Fier 1998 
14 Albpetrol sh.a. Industria e naftës dhe gazit në Shqipëri, Tiranë 2003, fq .86  
15

 Vep.cit.po aty. 



15 
 

naftëmbajtës të vogël, 100 m të trashë, dhe të pjerrët drejt lindjes. Nafta është normale 

e pabiodegraduar dhe me përbërje asfalto - rrëshinore. Sasia e rezervave është 

relativisht e vogël. 

Vendburimi i Kolonjës shtrihet në pjesën veriore (periklinalin verior) të Patos 

- Verbasit, i cili formon në këtë zonë një qetësim rënie deri në horizontal dhe 

gëlqerorët janë të mbuluar nga flishi. Grumbullimet e naftës lidhen me pjesën më të 

sipërme të prerjes gëlqerore, janë me veti jo të mira kolektore, e vërtetuar kjo nga të 

dhënat e puseve dhe të shfrytëzimit. Nafta është shumë viskoze dhe vajore. 

Vendburimi Cakran – Mollaj. Struktura e Cakran - Mollaj shtrihet në 

perëndim të strukturave Hekal - Ballsh - Patos - Verbas dhe pozicionohet 

hipsometrikisht më thellë se këta. Struktura e Cakran - Mollaj është brahiantiklinale 

me amplitudë ngritjeje të madhe e rangut mbi 2000 m në raport me sinklinalet 

shoqëruese dhe potencial naftëgazmbajtës të madh. Vendburimi i kësaj zone është si 

gazokondestati me brez nafte dhe është vendburimi me i madh i gazokondestatit në 

vendin tonë, si rezultat i thellësisë së madhe të shtrirjes së gëlqerorëve, ¾ e 

vendburimit janë të mbushura me gaz dhe ¼ zihet nga brezi i naftës. Kati gazmbajtës 

maksimal arrin në 750 m, kurse ai naftëmbajtës është 200 m. Nafta është e tipit shumë 

vajore, dhe ka gjithashtu përmbajtje rrëshirash dhe asfaltinash. 

Vendburimet e monoklinalit Patos-Bubullimë. Lugina erozionale e Patos -

Marinëz - Kolonjë zgjatet me drejtim juglindje - veriperëndim rreth 20 km, midis dy 

ngjitjeve anësore të Kuman - Jagodinë - Arapaj në lindje dhe Zharrëz - Kallm - 

Këmishtaj në perëndim. Sipas karakterit litologjik të depozitimeve dhe kohës së 

formimit të shtresave, depozitimet mollasike ndahen në gjashtë suita, të cilat nga 

poshtë- lart, emërtohen; suita Bubullima, Gurët e Zezë, Marinza, Gorani dhe Kuçova. 

Janë naftëgazmbajtëse dhe formojnë vendburimet më të mëdha të ranorëve të vendit 

tonë si ai i Patosit, Marinzës, Kallm - Verrisë dhe i Bubullimës, Patosit, përveç suitës 

Gura e Zezë që është argjilore. 

Këto vendburime janë të lidhura gjenetikisht me strukturën karbonatike të 

eroduar të Patos - Verbasit, nga e cila janë furnizuar me naftë dhe gaz. Vendburimet e 

Kallm -Verri - Kolonjës lidhen me shtresat e suitës Bubullima, që prezantohen si 

shtratime nafte dhe gazokondestati. Ranorët e suitës Bubullima janë heterogjenë në 

shtrirje. 

Vendburimi i Marinzës (1957) është vendburimi më i madh i naftës, në 

ranore, i zbuluar në vendin tonë dhe me kapacitet të lartë naftëgazmbajtjeje, me puse 

të shumta si pusi 542 që ka dhëne fontane në sasira të mëdha
16

.  

Është i lidhur me suitën Marinza, e cila u zbulua duke konturuar drejt veriut 

suitën Driza të vendburimit të Patosit. Shtresat naftëgazmbajtëse janë të vendosura në 

luginën erozionale të Marinzës që shtrihet midis ngritjes erozionale të Zharrzës në 

perëndim dhe asaj të Kuman - Jagodine në lindje. Trashësia e suitës Marinza arrin në 

120 m. 

Vetitë kolektorale të këtyre shtresave janë të mira, paraqiten me porozitet e 

përshkueshmëri të mirë dhe koefiçent naftëngopje të lartë. Poroziteti i ranoreve arrin 

deri në 28 %. Në vendburimin e Marinzës janë në shfrytëzim edhe shtresat e suitës 

Driza, të cilat kanë një përhapje të gjerë. Nafta e Marinzës është me veti fizike më të 

mira se në të gjithë vendburimet e tjera të vendit tonë. Ajo është naftë e lehtë me 

ngjyrë kafe të errët, jo viskoze e me përmbajtje të lartë të fraksioneve të benzinës. 

Vendburimi i naftës Patos shtrihet në pjesën më jugore të monoklinalit të 

Patos –Marinzë, në depozitimet molasike. Ky vendburim është i lidhur tërësisht me 
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 Dede, S.: Pasuritë minerale të Shqipërisë, Tiranë 1980, fq. 126  
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suitën Driza, që shtrihet stratigrafisht mbi suitën Marinza. Trashësia e ranorëve arrin 5 

– 7 m deri 10 – 12 m e madje deri në 20 -25 m.Të gjitha shtratimet janë naftë me gaz 

të tretur, ku nafta është viskoze e tipit të naftave asfaltene të rënda. Është naftë e 

biodegraduar asfalto - rrëshinore, me përqindje të lartë squfuri që arrin deri në 6 %. 

Gazi është yndyror me përmbajtje të lartë metani deri në 85%. Në vendburimin Patos- 

Marinëz janë shpuar afërsisht 3000 puse,
17

 rajon që dispon rezervat gjeologike më të 

mëdha në Evropë. 

Vendburimi i Divjakës (1961) ndodhet në depozitimet molasike. Ai është një 

vendburim i rendësishem i gazit natyror në vendin tonë. Kulmin e shfrytëzimit e ka 

arritur në vitin 1974 me 1.5 milion m³ në ditë.
18

 Struktura e vendburimit të Divjakës 

përfaqëson një rrudhë brahiantikinale dhe ndodhet në vargun strukturor neogjenik 

Ardenicë –Divjak-Kryevidh. Depozitimet gazmbajtëse shtrihen në dy nivele, në atë të 

Tortonianit ( Suita Divjaka) me trashësi 300 m dhe thellësi 3500 m, me prezencë të 

ranorëve dhe Pliocenit, me një trashësi 1700 m. Trashësia e shtresave të gazit është 

nga 1-5 m, e përfaqësohet nga 2 suita: Suita Helmësi e përfaqësuar nga një prerje 

argjilore dhe suita Rrogozhina e përfaqësuar nga një prerje ranore konglomeratike. 

Gazi është i tipit të thatë. 

Vendburimi i Frakullës (1972) Depozitimet gazmbajtëse shtrihen në vargun 

lindor të strukturave neogenike dhe lidhen me depozitimet deltore të Tortonianit, 

Mesinianit. Shtratimet e gazit takohen në të gjithë trashësinë ranore, argjilore deri në 

dyshemenë e gipseve. Shtratimet e gazit janë me përmasa volumore. Tipi i Fluidit 

është gaz natyror.  

Vendburimi i Povelçës (1987) shtrihet në Ultësirën Perëndimore në vargun 

strukturor Zvërnec - Poro – Povelcë – Seman. Shtratimet e gazit janë zbuluar në 

pjesën e poshtme të Mesjanit dhe të sipërme të Tortonianit, që përfaqësohet nga një 

litofacie argjilore, ranore, me trashësi që arrijnë 250 m. Shtratimet e gazit kanë 

përhapje të kufizuar, tipi i fluidit është gaz natyror. 

 

                                                 
17

 Gishto, F., Gjika, A.: Drejtimet kryesore për rritjen e rezervave të naftës e të gazit në vendburimin 

Patos-Marinëz , Albpetrol sh.a. “ Nafta Shqiptare” Patos 2011, fq. 68  
18

 Dhimitri, J.: Pasuritë minerale në gjeohapsirën e rrethit Lushnjës dhe shfrytëzimi i tyre, Kërkime 

universitare, Nr 25, Gjirokastër 2009, fq. 99 
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Figura nr. 2.3. Harta e vendburimeve të naftës dhe gazit në qarkun Fier sipas 

Albpetrolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Albpetrol sh.a. 

 

Nga një shikim tërësor i vendburimeve rezulton se shifrën më të madhe të 

rezervave gjeologjike e kanë vendburimet ranore 3/1. (shih hartën më sipër) 

Nga ato është marrë rreth 10 % e këtyre rezervave megjithëse janë shfrytëzuar 

që nga vitet 30 të shekullit të kaluar, ndërsa vendburimet gëlqerore kanë dhënë 28 % 

të rezervave, gjatë shfrytëzimit 40 vjeçar.
19

 Megjithëse shfrytëzimi i këtyre 

vendburimeve të zbuluara është gati 94 vjeçar, në to ka akoma kapacitete të 

konsiderueshme nafte e gazi, të cilat me një teknologji moderne do të rrisin prodhimin 

në vend. Prej naftës nxirren një sërë nënproduktesh që përdoren në degë të ndryshme 

të ekonomisë. Ajo shërben si lëndë e parë për prodhimin e lëndëve djegëse që 

përdoren në të gjitha llojet e transporteve ajrore, detare e tokësore etj. Por edhe gazet 

janë lëndë djegëse të mira për industri të ndryshme si ajo kimike, metalurgjike, në 
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 Albpetrol: Aktivitet shkencor i Q.K.SH.H-së, në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve Fier 

2005, fq. 24. 
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prodhimin e plehrave (ish Azotiku) si dhe në pastrimin e karburanteve në KPTHN( 

kombinati i përpunimit të thellë të naftës) në Ballsh.  

Nafta dhe gazi përbëjnë një nga komponentët më të rëndësishëm në industrinë 

e energjitikës sot dhe në të ardhmen. Me shfrytëzimin e këtyre pasurive të shumta 

nëntokësore, është i lidhur përqendrimi i popullsisë pranë vendburimeve të tyre si 

Patosi, Ballshi, Roskoveci. Të gjitha këto kanë sjellë ndryshime të dukshme në 

peizazhin e rajonit si dhe një vlerësim të madh ekonomik. Pra, qarku i Fierit përbën 

një nyje të rëndësishme hidrokarburmbajtëse. 

 

2.2.3. Mineralet jometalore të njohura dhe të shfrytëzuara  
         (Shih hartën nr. 2.4.)  

 

Lëndët e para dhe materialet e ndërtimit janë: shkëmbinjtë gëlqeror, argjilat, 

rërat dhe zhavorret, rërat kuarcit, rërat bituminoze, konglomeratet, shkrifërimet 

bregdetare, argjilat, gëlqerorët, rërat kuarcore, konglomeratët, ranorët etj. 

Me përbërjen gjeologjike të rajonit të Fierit lidhen pasuritë e shumta minerale 

të vlerësuara si potenciale ekonomike, ku mund të veçojmë: naftën, gazin natyror, 

ranorët bituminoze, shkrifërimet bregdetare, argjilat, gëlqerorët, rërat kuarcore, 

konglomeratët, ranorët etj. 

Gëlqerorët janë të lidhur me formacionin karbonatik të Kretakut; gëlqerorët 

me konkrecione stralli të paleocen-eoceni dhe gëlqerorët litotamnikë të bazës së 

tortomianit.  

Gëlqerorët e Aranitasit ndodhen në juglindje të qytetit të Ballshit dhe paraqiten 

pllakëhollë disa cm deri 30 - 40 cm të trashë, përdoren për mbulimin e çative, ku 

punojnë kompani private. 

Gëlqerorët litotamnikë të Karbunarës ndodhen në juglindje të 

Lushnjës.(gurorja e Karbunarës). Gëlqerorët konglomeratikë, travertinat
20

 gjenden në 

vendburimin e Kosovës së madhe në Lushnje. Shfrytëzimi i tyre ka filluar para 

çlirimit nga italianët, si materjale dekorative për të veshur godinën e Kryeministrisë 

(sot të pashfrytëzuara për shkak të kostos së lartë).  

Argjilat janë pjesë përbërëse e depozitimive mollasike të pliocenit, ato janë 

shumë të përhapura dhe takohen në depozitimet lumore në të gjithë vendin
21

. Argjilat 

përdoren për nevojat e industrisë së prodhimit të çimentos, të qeramikës, tjegullave e 

tullave. (Fabrika në Lushnjë e cila nuk shfrytëzohet dhe në fshatin Allprenaj e 

administruar nga kompani italiane) etj. Argjilat e Virovës - Lushnjë ndërtohen nga 

argjila - alevrolitore të suitës Helmesi, me ngjyre të kaltër – hiri
22

. Argjilat janë 

masive me pak ndërthurje ranoro – alevrolitore. Të rëndësishme janë dhe vendburimet 

e argjilave që shfrytëzojnë fabrikat e tullave si: Argjilat e Krapsit, të Margellicit, 

Metallit (Fier) etj. 

Rërat kuarcore janë të pranishme pranë pakove të ranorëve me çimentim të 

dobët të formacionit mollasik të Tortonian - Mesinianit dhe të Pliocenit.Vendburimet 

e tyre janë në Divjakë, Karavasta- Ndërmënas, Seman që kanë rezerva të mëdha me 

potenciale rëre për qëllime turistike por dhe si lëndë e gatshme natyrore.
23

 

Ranorët e suitës Driza në vendburimin e ranorëve bituminozë të Patosit (fshat) 

- Visokë, me moshë të mesinianit janë studiuar për mundësinë e përdorimit për tulla 

silikate të ranorëve kuarcor pas heqjes së bitumit dhe duke i bashkuar me gëlqerore të 

                                                 
20

 Lleshi, B.: Shkëmbinjtë dhe mineralet industrialë (jo metalore) të Shqipërisë, Tiranë 2010, fq. 105  
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 Silo,V.: Pasuritë minerale të Shqipërisë”, Tiranë 2004, fq .99 
22

 Peza, L., Xhomo, A., Qirinxhi, A.: Gjeologjia 2, Tiranë 1972, fq. 273 
23

 Lleshi, B.: Shkëmbinjtë dhe mineralet industrialë (jometalore) të Shqipërisë, Tiranë 2010, fq. 140  
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pastër kimikisht.Ranorët kuarcore në Qafën e Koshovicës janë pjesë e suitës ranoro -

konglomeratike të suitës Rrogozhinës. 

Ranorët bituminozë të Patosit janë të përhapur në zonën Kasnicë - Patos 

(fshat) dhe Visokë. Rezervat gjeologjike të këtyre dy vendburimeve arrijnë 106 milion 

ton, ku në Visokë janë shfrytëzuar 2.8 milion ton.
24

  

 

Pamje nga ranorët bituminozë të Kasnicës 

 
                                          Foto: A. Dhromaj 

 

Këto vendburime janë të shtrira në një strukturë monoklinale të përbëre 

tërësisht nga depozitime mollasike të Tartonianit, që vendosen transgresivisht mbi 

depozitime më të vjetra dhe kontaktojnë në disa vende me strukturën karbonatike të 

Patos - Verbasit. Ky monoklinal ndërtohet në disa shtresa ranorësh të ndërthurura me 

argjilo - alevrolite të grupuara në disa formacione. Lënda bituminoze në këta trupa 

ranorë ka ardhur si rezultat i kontaktimit direkt në shtyrje ose në rënie të këtyre 

shtresave me strukturë karbonatike naftë - gazmbajtëse të Patos - Verbasit si dhe 

nëpërmjet çarjeve. Disa nga këto shtresa ranorësh bituminoze janë naftëmbajtëse në 

thellësi. Kjo lëndë është në gjendje gjysmë të lëngëshme dhe mjaft viskoze, ndërsa në 

daljet pranë sipërfaqes paraqitet plastike deri e ngurtë. 

Administrohen nga kompani private që shfrytëzojnë ranorët bituminozë për 

përdorim e asfaltime rrugësh. Por bitumet e nënproduktet e tij përdoren në 

hidroteknikë për të mbrojtur rezervuaret e ujit, në mbrojtjen e digave të 

hidrocentraleve në kanalizimin e ujërave të ndryshme etj. 

Konglomeratet gjenden në suitën Rrogozhina shfrytëzohen në disa zona të 

qarkut si: në kodrën e Gradishtës, në verilindje të Manastirit të Ardenicës, kodrat 

Ballaj dhe Gërmenj, kodrat e Golemit (Lushnjë), kodrat e Peshtanit etj. Kodra e 

Gradishtës është me ranorë masive me zaje të dobishme për industrinë ndërtimore. 

Inertet aluviale janë të përhapura në zonën e fshatit Thanas (Lushnjë), në pjesën 

jugore të luginës së Shkumbinit dhe në zonën e luginës së Semanit, në zonën veriore 

të luginës së Vjosës pranë urës së Mifolit etj. Aluvione më të mira janë ato të zonës së 

Shkumbinit që kanë zaje me fortësi, të përshtatshme dhe për betone të markave të 

larta. 

                                                 
24
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Zonat e aluvioneve të luginës së Vjosës dhe Semanit duke u ndodhur në pjesën 

e poshtme të rrjedhës, janë kryesisht ronoramike e më pak zaje. 

Shkrifërimet shtrihen gati paralel me bregun e detit dhe gjenden në formë 

dunash në jug të derdhjes së re të Vjosës dhe vazhdojnë më në veri në derdhjen e 

Semanit dhe deri në afërsi të derdhjes së Shkumbinit
25

. 

Në zonën e Divjakës janë takuar katër zona shkrifërimesh që mbajnë pozicion 

paralel midis tyre dhe paralel në vijën bregdetare. Shkrifërimet në jug të Semanit, 

zgjaten paralel me vijën bregdetare deri në afërsi të kanalit Hidrovor - Hoxharë. Në 

ndërtimin e shkrifërimive marrin pjesë rërat dhe mineralet e rënda të përfaqësuara nga 

kromet, titano - magnetit, zirkon, rutil, leokoksen etj. 

Duke bërë të mundur shfrytëzimin e rërave, zhavoreve e të shkëmbinjve të 

tjerë bitummbajtës, vendit tonë i hapen perspektiva të mëdha për përdorimin e tyre në 

degë të ndryshme të ekonomisë, si në industrinë e xhamit, infrastrukturë (rrugë, 

hekurudhë, porte) si dhe në ndërtim (për llaç e beton,tulla etj). Për pasuritë minerale 

dhe hidrokarburet që disponon qarku në studim shih hartën më poshtë. 

 
Figura nr. 2.4. Harta e pasurive minerale dhe vendburimeve të naftë-gazit në qark. 

 
Punoi: Adela Dhromaj  

 

                                                 
25

 Akademia e Shkencave të RPSSH-së, Gjeografia Fizike e Shqipërisë 1, Tiranë 1990, fq. 92  



21 
 

2.3. Veçoritë e relievit dhe roli i tij në lokacion 
 

Relievi i rajonit të Fierit dallohet për karakterin e theksuar fushoro – kodrinor. 

Ai përbën një nga elementet kryesore të peisazhit gjeografik dhe studimi i tij ka 

rëndësi të madhe teorike dhe praktike. Relievi luan rol të madh jo vetëm në formimin 

e veçorive themelore të peizazhit gjeografik, por edhe në aktivitetin ekonomiko-

shoqërore të njeriut. Nuk ka sektor të aktivitetit ekonomiko-shoqëror që të mos lidhet 

ngushtë me relievin e të mos ndikohet prej tij. 

Relievi i përcaktuar si vendi fizik i vendosjes së industrisë dhe ekonomisë në 

tërësi, megjithëse nuk ka atë ndikim të fuqishëm që kushtëzon strukturën dhe 

shpërndarjen hapësinore të ekonomisë bujqësore, merr një rëndësi të posaçme 

nëpërmjet vlerave ekonomike dhe shoqërore që teknologjia dhe shoqëria i atribuojnë 

atij. Ultësirat, fushat, luginat lumore, shfrytëzohen kryesisht për zhvillimin e 

ekonomisë bujqësore, por edhe për ndërtimin e vendbanimeve qendrore urbane pranë 

të cilave vendosen objektet industriale, si: Patosi,(qendra e industrisë së naftës) 

Ballshi, Fieri, Lushnja, Divjaka etj. 

Industria lokalizohet kryesisht në zonat me kushte të përshtatshme për 

zhvillimin e saj. Relievi nëpërmjet bashkëveprimit me faktorët e tjerë natyrorë ndikon 

indirekt në zhvillimin e aktiviteteve ekonomiko-industriale të njeriut. Nga veçoritë e 

relievit, si faktorë klimëformues, kushtëzohen elementet klimatike, por edhe rrjeti 

hidrografik, tipologjia e tokave, bimësia natyrore. Infrastruktura e komunikacionit si 

dhe shpërndarja gjeografike e tyre, ndërtohet gjatë luginave lumore dhe rajoneve 

fushore, pasi kostoja e ndërtimit është më e ulët. Kostoja e transporit është një faktor i 

rëndësishëm i lokacionit industrial. Me zhvillimin e shkencës dhe teknikës, si dhe me 

përsosjen e mjeteve të punës, komunitetet njerëzore po transformojnë natyrën duke e 

vënë atë në dobi të zhvillimit të qëndrueshëm. 

Sipërfaqja e përgjithshme e rajonit të Fierit sipas vjetarëve statistikorë të 

rretheve Fier, Lushnje, Mallakastër është 1910 km². 

Rajoni i Fierit ka reliev me diferencime të vogla hipsometrike.  

 

Tabela Nr 2.1. Sipërfaqja sipas kateve hipsometrike në %. 

Nr Lartësia e sipërfaqes Përqindja 

1 0 - 80 m 67.89 % 

2 80 – 240 m 17.81 % 

3 240 – 500 m 9.76% 

4 mbi 500 m 4.54% 

Burimi: Përllogaritur mbi hartën topografike të qarkut Fier, 1: 200.000 

 

Në vijim do prezantojmë veçoritë kryesore të relievit të rajonit të Fierit. (Shih 

hartën më poshtë) Rajoni i Fierit shtrihet në tre njësi gjeomorfologjike të cilat janë:  

1. Fusha e Myzeqese  

2. Kodrat e Mallakastrës  

3. Darsia 
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Figura. nr 2.5. Harta fizike e qarkut Fier 

 
                                                                                                  Punoi: Adela Dhromaj 

 

1. Fusha e Myzeqesë 

 

Rajoni i Fierit shtrihet në pjesën më të madhe të ultësirës bregdetare midis 

lumenjve Shkumbin dhe Vjosë, e quajtur fusha e Myzeqesë. Gjerësia e ultësirës në 

veri dhe jug përkatësisht në Frakullën e Madhe, arrin 17-18 km, kurse në pjesën 

qendrore 40-50 km. Fusha e Myzeqesë është formuar nga depozitimet e mëdha të 

lumenjve që e përshkojnë rajonin si: Shkumbini, Semani, Vjosa dhe Gjanica. Ky 

proces ka filluar që nga fundi i miocenit duke vazhduar edhe gjatë kuaternarit. 

Aluvionet mbushën pjesët e cekëta të detit të ndodhura midis kurrizeve kodrinore. 

Gjatë pliocenit dhe kuaternarit rajoni u përfshi nga rrudhosja. Për shkak të 
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mbizotërimit të regjimit në shtypje të lëvizjeve neotektonike të gjitha strukturat janë 

asimetrike dhe kanë formën e monoklinaleve.  

Në përgjithësi vihet re përputhje midis morfologjisë së relievit dhe 

strukturave, përveç antiklinalit Povelçë Seman të varrosur në depozitimet aluvionale. 

Rajoni përshkohet nga shkëputje tektonike që kalojnë sidomos në krahët perëndimorë 

të strukturave, si edhe në kulmet e tyre, Frakull, Ardenicë, Divjakë. Midis vargut të 

strukturave brahiantiklinale në perëndim dhe strukturave monoklinale në lindje, 

ndodhet sinklinali i Myzeqesë. Në pjesën lindore të ultësirës ndodhet diapiri aktiv i 

Dumresë. Rajoni përshkohet nga shkëputje të mëdha gjatësore dhe tërthore si ajo e 

Lushnjë- Elbasan, dhe shkëputje tërthore të ulëta në Fier, gjatë lumit Vjosë.
26

  

Ultësira është rritur me shpejtësi në drejtim të detit, gjë që lidhet me lëvizjet 

ngritëse neotektonike dhe me derdhjen e lumenjve me prurje shumë të mëdha, të 

ngurta. Pjerrësia shumë e vogël e shtretërve të lumenjve në rrjedhjet e poshtme dhe 

akumulimi i sasive të mëdha të aluvioneve u shoqëruan me ngritjen e shtretërve mbi 

nivelin e fushës. Midis shtretërve të lumenjve, gropat dhe sektorët më të ulët u 

mbushën me ujë gjatë përmbytjeve duke formuar kënetat (Tërbufit, Roskovecit, 

Mbrostarit, e moçalet). Edhe gjatë bregdetit kënetat kanë qenë të shumta (si Hoxhara, 

Karavastaja etj) gjë që lidhet me evolucionin e vijës bregdetare, përparimin e saj në 

drejtim të detit, ku janë veçuar nga akumulimet lumore dhe detare pjesë të gjireve të 

vogla detare, në fillim në formën e lagunave dhe më pas në formën e kënetave të 

kripura. Rrjedhja e poshtme e lumenjve Shkumbin, Seman dhe Vjosë e ndan Fushën e 

Myzeqesë në dy pjesë të mëdha: 

- Fusha e Myzeqesë së Madhe ose Myzeqeja e Lushnjës; 

- Myzeqeja e Vogël ose e Fierit.  

Fusha e Myzeqesë së Madhe e cila shtrihet midis Shkumbinit në veri dhe 

Semanit në jug është fusha më e rëndësishme e rajonit. Kurrizi kodrinor Divjakë – 

Ardenicë e ndan Myzeqenë e Madhe në dy pjesë. Në pjesën lindore që është më e 

madhe dhe më e lartë dhe në pjesën perëndimore që është më e vogël dhe më e ulët. 

Myzeqeja e Vogël ose Myzeqeja e Fierit shtrihet midis lumit Seman dhe 

Vjosës . Ajo përbehet:  

- Fusha e Frakullës, në të djathtë të Vjosës së Poshtme 

- Fusha e Roskovecit 

- Fusha e Bubullimës 

- Fusha e Pojanit 

- Fusha e Hoxharës 

Dy njësitë e fundit dallohen për relievin tepër të ulët e të sheshtë. Midis tyre 

ngrihet kodra terrigjene e Pojanit (100m), ku gjenden rrënojat e qytetit të lashtë të 

Apolonisë.  

Fusha e Myzeqesë ka lartësi të vogël mbi nivelin e detit ku mbizotërojnë 

lartësitë 0 -20 m.
27

 Takohen edhe sektorë në nivelin e detit ose nën këtë nivel si në 

zonën e Tërbufit. Fushat janë të rrafshta ose me pjerrësi fare të vogël dhe përbëhen 

nga depozitimet aluvionale kuaternare të lumenjve në këtë rajon. Në kushtet e 

depozitimit intensiv të aluvioneve lumore u krijuan edhe format e veçanta të relievit 

lumor, mendret, shtretërit e cekët dhe deltat. Evoluimi i peizazhit është lidhur me 

ndryshimin e vazhdueshëm të shtretërve dhe grykëderdhjeve të lumenjve. 

Vargu kodrinor Divjakë Ardenicë është formuar në një strukturë antiklinale 

tepër të copëtuar, nga shkëputjet tektonike që kanë kushtëzuar asimetrinë e tij. Kodrat 
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e Divjakës 192 m të larta (Guri i Gomares 192 m) dhe ato të Ardenicës 226 m të ndara 

nga rrjedhja e dikurshme e Semanit si dhe kodrat e Frakullës. Kodrat përbëhen nga 

molasa të pliocenit, konglomerat, argjila, ranorë etj, të cilat dallojnë për pjerrësinë 

coptimin dhe energjinë e vogël të relievit. Drejtimi i vargut kodrinor është 

veriperëndim – juglindje. Sot të gjitha strukturat kanë tendence në ngritje, e cila 

dëshmohet nga zhvendosja më e shpejtë e vijës bregdetare në drejtim të perëndimit. 

Pjerrësia e vogël e fushave dhe sasia e madhe e materialeve kanë shkaktuar një 

akumulim të madh.
28

 Përgjatë vijës bregdetare dhe në grykëderdhjen e lumenjve, u 

formuan plazhe të mëdha si: Semani, Povelça, Pish-Pora, Divjaka ku në grumbujt e 

mëdha të rërës së imët të plazheve u formuan duna ranore. 

Në rajonin perëndimor përfshihen edhe kodrat rreth saj si për shembull: pllaja 

karstike e Darsi – Dumresë dhe kodrat e Mallakastrës. Këto zona kodrinore përbëjnë 

një hallkë ndërlidhëse midis ultësirës bregdetare dhe krahinave malore, e cila lidhet 

me klimën, bimësinë, morfologjine e relievit dhe ndërtimin gjeologjik. 

 

2. Kodrat e Mallakastrës  
 

Këto kodra shtrihen në juglindje të fushës së Myzeqesë. Në jug këto kodra 

kufizohen me luginën e Vjosës dhe në lindje me luginën e Osumit. Kodrat e 

Mallakastrës përbëhën kryesisht nga flishi me moshë të eocenit të sipërm dhe 

miocenit të poshtëm që përbëjnë brezat sinklinal, molast e miocenit të mesëm dhe 

pliocenit dhe nga depozitimet kuaternare në pjesët e poshtme të luginave, ndërsa 

gëlqerorët kanë përhapje të kufizuar dhe përbëjnë strukturat antiklinale.  

Në kodrat e Mallakastrës ka përputhje të morfologjisë së relievit me 

strukturën. Mospërputhjet janë dukuri e rralle (si në kodrat e Corrushit). Këto kodra 

janë coptuar nga një rrjet i dendur lumenjsh dhe përrenjsh që i kanë zhvilluar luginat e 

tyre përgjatë boshteve të sinklinaleve. Kurrizet kodrinore janë të rrumbullakta ose të 

sheshta, ndërsa shpatet në shumicën e rasteve të shkallëzuara, gjë që lidhet me 

ndërthurjen e formacioneve të forta dhe atyre të buta, si dhe me rënien monoklinare të 

shtresave. Lartësia e kodrave ndryshon nga 100-200 m deri në 712 m në kodrat e 

Shëndëllisë.  

Përhapja më e madhe e relievit erozivo-denodues lidhet me intesitetin e 

proceseve të erozionit që kushtëzohet nga përhapja e terrigjenëve me përmbajtje të 

lartë argjili, nga rrethimi i kodrave me baza të ulëta të erozionit si dhe nga aktiviteti i 

njeriut mbi bimësinë dhe tokat e këtyre kodrave. Mbizotëruese janë bedlendet, 

rrëshqitjet, përrejntë torrencialë etj. Relievi karstik ka shtrirje në sektorët ku dalin 

gëlqerorët në sipërfaqe, ku është i zhvilluar karsti sipërfaqësor dhe ai nëntokësor, gjë 

që duket në burimet e shumta (si ai i Poçemit).
29

 

Sektori perëndimor Seman-Vjosë përbëhet nga kodra me lartësi të vogël dhe 

mesatare. Drejtimi është ai veriperëndim – juglindje, por takohen me drejtime të tjera 

edhe kurrize dhe grumbuj kodrinorë të tjerë. Pjesa dërmuese e luginave kalon tërthore 

strukturave dhe shoqërohet me ndryshime të dukshme në morfologjine e tyre. 

Nënsektori morfologjik Gjanicë –Vjosë përbëhet nga kodra mjaft të ndërlikuara që 

nisin në kodrat e Pojanit në veriperëndim dhe vazhdojnë me kodrat e Peshtanit( 308 m 

maja e Likovunit), të Varibopit dhe janë më tepër në formën e grumbujve.  

                                                 
28

 Dimo, Ll.: Kontributi i gjeologjisë dhe proçeseve të zonës bregdetare shqiptare për një planifikim 

dhe administrim efektiv të kësaj zone, Tiranë 1995, fq. 34  
29

 Kristo, V.: Tipare të karstit në Ultësirën bregdetare dhe në rajonet kodrinore të saj, Studime 

gjeografike 4, Tiranë 1990, fq. 25  
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Më në lindje kemi vargun kodrinor Cakran-Hekal. Takohen edhe fushat e 

vogla dhe disa lugina, ku më e rëndësishmja është ajo e Povlës, e cila në pjesën e 

sipërme është shumë e ngushtë dhe me reliev të thepisur. Nënsektori morfologjik 

Gjanicë – Seman përbëhet nga terrigjene që formojne struktura antiklinale dhe 

sinklinale. Takohen edhe struktura monoklinale ku janë formuar disa kueste. Të gjitha 

strukturat në drejtim të veriperëndimit ulen gradualisht derisa zhyten nën depozitimet 

e kuaternarit të fushës së Myzeqesë. 

Lartësitë arrijnë deri mbi 600 m dhe kanë drejtime shumë të çrregullta. 

Shumica e luginave të përrenjve janë të shkurtra, por mjaft erozive. Vargjet kodrinore 

të nënrajonit janë vargu Cfir-Kraps, Ngjeqar-Luar dhe Allamres-Donofros. Në këtë 

nënsektor ndodhet edhe lugina e përroit të Zharrezit, përroit të Kurjanit dhe të lumit 

Gjanica. Dy luginat e para përshkohen nga përrenj dhe janë pak të përpunuara 

sidomos në sektorët e sipërm. 

Lugina e Gjanicës është më e madhja e zonës dhe ka ndryshime të dukshme të 

relievit gjatë shrirjes së saj. Ajo ndërpret sinklinalin e Ballshit dhe antiklinalin e 

Krapsit. Drejtimi i luginës është lindje perëndim. Gjerësinë më të madhe kjo luginë e 

arrin në Aranitas. Në këtë luginë dallohen 3 nivele tarracash akumuluese dhe erozive 

akumuluese.
30

 

 

3. Darësia  

 

Darësia përfshin pjesën veriore dhe perëndimore të pllajës së Dumre-Darsisë. 

Darsia është një territor kodrinor me lartësi deri në 331 m mbi nivelin e detit 

(Karthneku). Lartësia e kodrave ulet në drejtim të perëndimit duke u zëvendësuar nga 

fusha e Myzeqesë. Në pjesën veriore të saj takohet energjia më e madhe e relievit 100 

m/km².
31

 Këtu takohet relievi strukturoro-eroziv.  

Prezent në zonën tonë të studimit është dhe tipi i relievit bregdetar në detin 

Adriatik. Është një bregdet i tipit të ulët dhe pas tij u formua fusha bregdetare. Vlerat 

e coptimit horizontal të relievit variojnë në territor fushor nga 0.6 – 1 km/km², kurse 

në zonën kodrinore nga 1-2 km/km². Vlerat e copëtimit vertikal të relievit variojnë 

nga 50 m/km² në pjesën fushore në 100-200 m/km² në kodra dhe në kufirin midis 

kodrave dhe fushave, kur disnivelet midis tyre janë më të mëdha.
32

  

Në vlerësimin e përgjithshëm të relievit të qarkut Fier, kjo gjeohapësirë ofron 

kushte të përshtatshme për popullim të dendur si dhe zhvillim të aktivitetit prodhues. 

Sipërfaqja e madhe e tokave bujqësore dhe mjaft pjellore në fusha, por edhe në kodra, 

lejon zhvillimin e një bujqësie e blegtorie intensive, ndërtimin e një rrjeti të dendur 

transporti dhe tregtie, ndërtimin e veprave industriale etj. Pikërisht me këto përparësi 

lidhet dhe lokacioni i mjaft objekteve industriale, kryesisht hidrokarbureve dhe 

industrisë agroushqimore.  

 

2.4. Klima si burim natyror 

 

Të gjitha sferat e jetës ekonomiko- shoqërore janë të lidhura dhe të 

kushtëzuara më pak apo më shumë nga elementë klimatikë. Këta elementë si: 

rrezatimi diellor, diellëzimi, era, temperatura dhe lagështira e ajrit, rreshjet 

atmosferike përcaktojnë strukturën dhe shpërndarjen gjeografike të kulturave 

                                                 
30

 Akademia e shkencave RPSH, Grup autorësh: Gjeografia fizike e Shqipërisë 2, Tiranë 1991, fq .529  
31

 Qiriazi, P.: Gjeografia Fizike e Shqipërisë 2, Tiranë 1999, fq. 294  
32

 Qiriazi, P.: Gjeografia Fizike e Shqipërisë 1, Tiranë 1998, fq . 67/68.  
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bujqësore, sektor që siguron lëndët e para për zhvillimin e agro-industrisë dhe ndikon 

në zhvillimin e gjithe degëve të tjera të industrisë. 

Resurset klimatike me efikasitet mund të shfrytëzohen në energjitikë dhe degë 

të ndryshme të industrisë. Aktualisht, në kuadrin e shfrytëzimit të burimeve të reja 

energjitike apo burimeve të riciklueshme, në vende të ndryshme të botës, veçanërisht 

në vendet me ekonomi tregu të zhvilluar, po shfrytëzohen në prodhimin e energjisë, si 

energjia diellore ose solare, energjia eoliane (e erës), potenciali termik i oqeaneve etj. 

Nga ajri fitohet azoti që është i kërkuar në industrinë e prodhimit të plehrave 

artificiale. Lagështia e ajrit është një kusht i përshtatshëm për prodhimin e stofrave të 

leshta. 

Në tërësi në zhvillimin strukturor dhe lokacionin e industrisë, studimi i të 

gjithë elementeve klimatike është kusht i domosdoshëm për të vendosur ekuilibra në 

ekosistemet natyrore, gjeohapësirat urbane dhe ekonomike shoqërore. 

Për këtë arsye në vijim po ndalemi në përshkrimin dhe evidentimin e 

elementeve klimatike të rajonit të Fierit si potenciale të rëndësishme që ndikojnë në 

zhvillimin, strukturën dhe lokacionin e industrisë. 

Rajoni i Fierit shtrihet në pjesën e ulët bregdetare në perëndim të vendit dhe 

përfshihet në zonën e klimës mesdhetare fushore dhe kodrinore, nënzona qendrore. 

Kjo klimë karakterizohet nga vera e nxehtë dhe e thatë, dimri i butë dhe i 

lagësht. Relievi fushor në përgjithësi kushtëzon një farë uniformiteti në kushtet 

klimaterike të rajonit. Në skajet lindore dhe jugore të qarkut, në klimë influencojnë 

luginat e lumenjve, format e relievit, të cilat, me pozicionin e tyre, krijojnë ndryshime 

të konsiderueshme në vlerat klimaterike. Ato reflektohen në drejtimin e erërave, 

dobësimin apo fuqizimin e puhive detare, në sasinë e reshjeve etj. 

Rajoni i Fierit është një vend që merr sasi të konsiderueshme energjie gjatë 

vitit. Rajoni për shkak të mbizotërimit të relievit fushor, ka vlerat më të larta të 

diellzimit në të gjithë vendin. Vlerat maksimale të intensitetit të rrezatimit, në kushtet 

reale të motit, i kemi në muajin korrik kur këndi i rënies së rrezeve të diellit është i 

madh, ndërsa vlerat minimale në janar. 

Vranësira luan një rol të madh në shpërndarjen e rrezatimit. Maksimumi dhe 

minimumi i rrezatimit të përgjithshëm përputhet pak a shumë me maksimumin dhe 

minimumin e këndit të rënies së rrezeve diellore dhe zgjatjes së ditës. 

Sasia vjetore e orëve me ndriçim arrin vlerën më të madhe prej 2841 orësh në 

qytetin e Fierit dhe 2622 orësh në qytetin e Lushnjës (shih tabelën nr 2.2.). E 

krahasuar me Xarrën me 2696 orë dhe Kukësin 2045 orë
33

, përbën rajonin me 

diellzimin më të madh në Shqipëri. 

 
Tabela nr. 2.2. Mesataret 25 vjeçare të zgjatjes faktike të diellezimit në orë (1956-1980)

34
 

Muajt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

Fieri 136 144 188 228 292 339 391 362 269 228 145 120 2841 

Lushnja 129 132 176 210 275 315 360 331 256 201 133 106 2622 

 

                                                 
33

Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, Tiranë 1975, fq. 74 
34

 Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, Tiranë 1983, fq. 68 
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Figura nr. 2.6. Diellëzimi mujor në orë, stacioni meteorologjik Fier  

 
 

Mesatarisht vetëm 25 ditë në vit janë pa diell për stacionin e Fierit. Numri më i 

madh i orëve me diell vërehet gjatë verës ku mbizotëron veprimtaria e anticikloneve, 

që sjell moti i mirë dhe pa vranësira. Zgjatja faktike e diellzimit të mësipërm sipas 

muajve të vitit, është ndër ato elemente të rëndësishme që kanë favorizuar zhvillimin 

e ekonomisë bujqësore, sidomos në kultivimin e bimëve të ndryshme dritëdashëse, si 

pambuku, agrumet, vreshtat, perimet etj. 

Temperaturat mesatare vjetore në Lushnjë janë 16.1ºC, në Fier 15.1ºC dhe në 

Ballsh 15ºC. Temperatura mesatare e janarit është 8.2ºC në Lushnjë, 8ºC në Fier dhe 

në Ballsh 7.2ºC. Muajt më të ngrohtë janë korriku dhe gushti që kanë këto vlera të 

temperaturës mesatare: në Lushnjë 24.3ºC, në Fier 23.1ºC dhe në Ballsh 23.4ºC. 

 

Tabela nr. 2.3. Temperatura mesatare shumëvjeçare e ajrit.
35

 

 

Stacioni 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Vlera 

mesatare 

Fier 7.2 8.1 10.1 13.4 17.6 21.3 23.1 23.1 20.3 16.4 12 8.5 15.1 

Divjakë 8.4 9.1 10.9 13,8 18 21.4 23.8 23.6 21 17.1 12.8 9.4 15.8 

Lushnje 8.1 8.9 11 14.2 18.4 22 24.4 24.3 21.7 17.8 13 9.4 16.1 

Burimi: Instititi i Hidrometeorologjisë. Klima e Ultësirës Perëndimore, Tiranë 1985 

 

Rajoni i Fierit dallohet për amplituda të vogla të temperaturës mesatare ditore 

si dhe për numrin e pakët të ditëve me temperaturë nën 0ºC. Midis pjesës bregdetare 

dhe pjesës lindore, temperaturat nuk kanë ndryshime të mëdha, pra rajoni 

karakterizohet nga një uniformitet klimatik. Temperaturat minimale të regjistruara 

janë -8.9ºC Lushnjë, -9.8ºC, në Fier dhe në Ballsh -13ºC. Llogariten rreth 25-30 ditë 

në vit me temperatura të barabarta ose nën zero dhe 1-3 ditë me temperaturë nën -5ºC. 

Këto vlera të ulëta lidhen me dyndjen e masave të ftohta arktike nga veriu dhe 

verilindja e Evropës. Amplitudat ditore dhe vjetore të temperaturës janë mesatare. 

Vlera maksimale e ditores ka arritur 15.9ºC gjatë verës, ku ndryshimet e temperaturës 

gjatë 24 orëve janë më të mëdha. 

Ky rajon ka vlera të larta të maksimumeve, gjë që shpjegohet me sasinë më të 

madhe të energjisë diellore, si dhe me ardhjen e masave të ngrohta ajrore mesdhetare 

dhe tropikale. Gjatë vitit vërehet se kapërcimi i temperaturave nga dimri në verë është 

gjithnjë e më i ngadalshëm sesa nga vera në dimër. Vjeshta është më e ngrohtë se 

pranvera. 

 

                                                 
35

 Instititi i Hidrometeorologjisë, Klima e Ultësirës Perendimore, Tiranë 1985. 
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 Reshjet  

 

Sasia mesatare vjetore e reshjeve për rajonin e Fierit është nën mesataren e 

vendit tonë. Sasia e reshjeve luhatet nga 963 mm në Lushnjë, 986 mm në Fier dhe në 

1077 mm në Ballsh. Megjithëse rajoni ka dalje në detin Adriatiatik, për shkak të 

relievit të ulët, masat ajrore detare të ngopura me lagështi nuk arrijnë të shkarkohen, 

prandaj sasia mesatare vjetore e reshjeve është nën mesataren e Shqipërisë. Në vendin 

tonë reshjet janë të karakterit frontal dhe orografik. Barrierat orografike kryesore 

ndodhen disa dhjetëra km të distancuara nga Ultësira Perëndimore. 

 

Tabela nr. 2.4. Shpërndarja mujore e reshjeve
36

 
 

Muaji 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Vlera 

vjetore 

Fier  114.2 94.4 91.7 70 48.3 28.8 24.8 30.4 63 111 142.6 122 941.2 

Lushnjë 99.5 93.7 90.4 76.4 61.9 38.1 23.9 33.5 54.5 99.1 132.7 114.2 917.9 

 

Fusha e Myzeqesë ka një shtrirje nga vija bregdetare deri në afërsi të malësisë 

së Tomorit prej 60 km. Reshjet janë të shpërndara në mënyrë të çrregullt gjatë vitit, ku 

intensiteti më i madh është përqendruar gjatë gjysmës së ftohtë të vitit (shtator-mars). 

Muajt më të lagësht janë nëntori dhe dhjetori, por nuk përjashtohen edhe muajt 

e tjerë, sipas rastit. Gjysma e ngrohtë e vitit karakterizohet nga reshje të pakta, ku 

veçohen muajt korrik dhe gusht, gjatë të cilëve bien mesatarisht 15-20 mm reshje. 

Intensiteti maksimal i reshjeve brenda 24 orëve arrin shifrën 116 mm në Fier 

dhe 175 mm në Ballsh. Rreth 35-40 % e reshjeve bien në dimër, 28-32 % në vjeshtë 

dhe vetëm 7-11 % në verë. 

 

                                                 
36

 Instituti i Hidrometeorologjisë. Klima e Ultësirës Perëndimore, Tiranë 1985. 
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Figura nr. 2.7. Reshjet për vendmatjen e Lushnjës dhe Fier 

 

 
Burimi: Instituti i Hidrometeorologjisë. Klima e Ultësirës Perëndimore, Tiranë 1985. 

 

Thatësira në përgjithësi zgjat 8-10 javë, në raste të veçanta deri në 12 javë dhe 

shoqërohet me erëra të nxehta e të thata, të cilat e bëjnë më të ndjeshëm deficitin e 

lagështisë duke sjellë dëme në kulturat bujqësore. Mungesa e lagështisë te misri, bën 

që rrënjët të mbeten të pazhvilluara, te pambuku, kjo mungesë në kohën e formimit të 

lules, bën që të rrëzohen gonxhet.
37

 Prandaj në këtë rajon janë hapur kanale ujitëse për 

të ulur efektet e thatësirës. Numrin më të vogël të ditëve me shi të vrojtuara në qark e 

kemi në Gore të Lushnjës rreth 91 ditë. 

Lagështia relative mesatare vjetore është 66% , në gusht 59% dhe në dhjetor 

76%. Dëbora është një fenomen i rrallë për rajonin. Mund të përmendim rastet e 

viteve 1954, 1960, 1965, 1985 dhe 1987. Breshëri bie në të gjitha stinët e vitit, por më 

shpesh në pranverë, duke sjelle dëme në të mbjellat, por dhe në dimër. 

 

                                                 
37

 Mandili, T.: Klima dhe kulturat bujqësore , Tiranë 1975, fq. 85  
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Figura nr. 2.8. Lagështira relative mujore në përqindje stacioni meteorologjik 

Fier 

 
Burimi: Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, Tiranë 

1983 

 

Figura nr. 2.9. Numri i ditëve me reshje mbi 0.1 mm, stacioni meteorologjik Fier 

 
Burimi: Akademia e Shkencave, Instituti Hidrometeorologjik, Klima e Shqipërisë, Tiranë 

1983 

 

Në tërësi kushtet klimatike janë të favorshme për zhvillimin ekonomik të 

zonës, rritjen e produktit shoqëror dhe të ardhurat e popullsisë. Ekzistenca e një numri 

të madh ditësh me diell është një vlerë e rëndësishme me potenciale në tokë, por, 

gjithashtu kjo sasi energjie mund të përdoret në një të ardhme, ndoshta jo të largët, 

edhe për prodhimin e energjisë elektrike (e parashikuar në Fier). Vlerat e larta të 

temperaturës mesatare, amplituda relativisht të vogla ditore dhe vjetore, kalimi 

gradual nga një stinë në tjetrën, i japin mundësi zhvillimit të një bujqësie intensive 

dhe të shumëllojshme dhe ndikojnë pozitivisht në jetën e njeriut. 

Temperaturat optimale prej 24.4 - 25.5 ºC, që përfshijnë një periudhë të gjatë 

të vitit (gati 3,4 muaj) ndikojnë në zhvillimin normal të turizmit.(sidomos në Divjakë, 

Povelçë Seman). Sasia e reshjeve, mesatarisht 900-1000 mm në vit, përbën një 

rezervë potenciale të këtij elementi për bujqësinë, industrinë dhe shërbimet, sepse 

krijon rezerva të konsiderueshme uji. 
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Tabela nr. 2.5. Diagrama umbro-termike 
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Burimi: Sipas të dhënave të marra nga Buletini: Klima e Shqipërisë, Tiranë 1983 

 

Diagrama mbro-termike dëshmon se periudha e thatësirës fillon nga fundi i 

muajit prill dhe përfundon në fund të muajit shtator. Për zhvillimin e bujqësisë në 

rajon, gjatë kësaj periudhe është i nevojshëm përdorimi i ujitjes artificiale.  

  

Ndër efektet negative të klimës, përmendim: 

 

Shpërndarja e pabarabartë e reshjeve gjatë vitit, krijon lagështirë të tepërt në 

stinën e dimrit dhe thatësirën në stinën e verës. Në kushtet e një terreni me pjerrësi të 

lehtë, me përbërje pak të përshkueshme dhe me një nivel të lartë të ujërave freatike, 

sasia e madhe e reshjeve mund të favorizojë përmbytjen e tokave bujqësore. 

Karakteri kapriçoz i klimës pasqyrohet me ndryshimet e mëdha të vlerave të 

elementeve klimatike, nga njëra periudhë në tjetrën. Por, gjithashtu, klima mesdhetare 

ofron surpriza në shfaqjen ose ecurinë e dukurive të ndryshme atmosferike, reshjet e 

shumta me një intensitet të madh brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, 

ndryshimet e shpejta dhe të menjëhershme të temperaturave, zgjatja ose shkurtimi i 

periudhës së ftohtë, të lagët, të ngrohtë apo të thatë etj. Ky efekt shprehet si në 

shfaqen herët në vjeshtë dhe zgjatjen në pranverë të ngricave, të cilat megjithëse me 

numrin e pakët të ditëve që ndodhin në këtë zonë mund të kenë pasoja shumë të 

dëmshme. Po kaq i dëmshëm është edhe efekti i temperaturave të larta, që shpesh i 

kalojnë 35-40 ºC. 

Si efektet pozitive që përmendëm dhe ato negative të klimës kanë rëndësi dhe 

ndikojnë në ndryshimet e vazhdueshme të peizazheve të zonës së marrë në studim. 

 

 Erërat 

 

Në rajonin e Fierit fryjnë erëra që gjatë vitit ndryshojnë vazhdimisht drejtimin. 

Në drejtimin e erërave ndikojnë faktorë të ndryshëm si regjimi sezonal i qendrave 

barike, ciklonet që kalojnë mbi detin Mesdhe dhe Gadishullin Ballkanik, si dhe 

faktorë të tjerë lokalë si prania e detit, relievi fushor, drejtimi i vargjeve kodrinore me 

drejtim veriperëndim-juglindje. 
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Tabela nr. 2.6. Shpërndarja vjetore e drejtimit të erës për stacionin e Fierit dhe Lushnjës në 

% 

Drejtimet Vitet V VL L JL J JP P VP 

Fieri 1975
38

 5.4 5.9 15.4 20.2 5.8 6.6 7.8 13.0 

Lushnjë 1975 6.9 11.8 17.9 4.1 1.9 3.3 6.4 11.6 

Fieri 1987
39

 1.0 5.2 2.4 3.3 7.0 5.0 1.0 3.6 

Lushnja 1987 4.5 4.9 4.3 5.2 6.6 5.0 5.3 6.6 

 

 

Figura nr. 2.10. Trëndafili i erës për stacionet Lushnje dhe Fier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Instituti Hidrometerologjik 1987, Tiranë 1990 

 

Trëndafilat e erërave janë ndërtuar për të analizuar impaktet e lokacioneve 

aktuale industriale si dhe për të nxjerrë konkluzione mbi ndërtimin e lokacioneve të 

reja duke ruajtur cilësinë optimale të ajrit në rajon.  

Në rajonin e Fierit mbizotëron drejtimi verilindor për të katërt stinët, por nuk 

mungojnë dhe erërat me drejtim veriperendimor, jugperëndimor dhe jugor të cilat janë 

të mbushura me lagështi dhe sjellin reshje shiu. 

Drejtimi i relievit kodrinor që rrethon zonën nga lindja e juglindja pengon 

depërtimin në brendësi të erërave të ftohta lindore. Format e ndryshme të relievit 

ushtrojnë ndikimin e tyre dhe në shpejtësinë e erës. Gjatë verës dhe vjeshtës shpejtësia 

e erës është më e vogël se në pranverë dhe dimër. Për zonën janë karakteristike prania 

e disa erërave si: murlani, shiroku, juga dhe puhia detare. 

Murlani është erë e stinës së dimrit, rrallë ndihet dhe në vjeshtë dhe pranverë. 

Kjo është një erë me origjinë kontinentale, e ftohtë, e fortë, e thatë dhe shpesh 

shoqërohet me dëme ekonomike. 

Shiroku fryn në vjeshtë dhe dimër, është një erë e ngrohtë pasi vjen nga 

gjerësitë tropikale dhe në fushën e Myzeqesë ajo ka karakteristika të veçanta. Është 

erë e thatë, pasi e humbet lagështirën gjatë rrugës. Shiroku sjell rritje të temperaturës 

dhe në disa raste dëmton kulturat bujqësore. 

Juga është erë e thatë që fryn në fund të pranverës dhe shoqërohet me 

temperatura të larta. 

Briza ose puhia detare sjellin freski dhe lagështi të ajrit në verë. Ajo fryn gjatë 

mesditës dhe ndikon në uljen e temperaturës në vend. 

 

                                                 
38

 Instituti Hidrometerologjik, Klima e Shqipërisë, Tiranë 1975, fq .68 
39

 Instituti Hidrometerologjik, Buletini meteorologjik 1987, Tiranë 1990, fq. 73  
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2.5. Hidrografia: lumenjtë, burimet, basenet ujore etj. Potenciali 

hidroenergjetik i rajonit 

 

Territori në studim karakterizohet nga një rrjet i dendur lumenjsh. Pasuria 

ujore në këtë hapësirë lidhet me relievin kryesisht fushoro-kodrinor, me shtrirjen e tij 

përgjatë bregdetit Adriatik, ndërtimin gjeologjik si dhe kushtet klimatike etj. Prezenca 

ujore përbën një pasuri natyrore me rëndësi të madhe për aktivitetin human, për 

zhvillimin e bujqësisë industrisë, por ka një vlerë të padiskutueshme dhe për 

zhvillimin e turizmit. Rrjeti hidrografik i rajonit të Fierit përbëhet nga rrjedha e 

poshtme e lumit Shkumbin ( 32 km), nga lumi i Semanit (39 km)
40

 dhe afluenti i tij, 

lumi Gjanica ( 42 km). Në jug të këtij rajoni rrjedh lumi Vjosa (76km). Krahas këtyre 

lumenjve ka dhe një shumëllojshmëri objektesh ujore që janë: deti Adriatik me një 

vijë bregdetare të gjatë, laguna ( Karavastasë), liqene artificiale, kanalet kulluese, 

ujitëse dhe burime të ndryshme. 

Deti Adriatik shtrihet midis Gadishullit Apenin dhe Gadishullit Ballkanik. Në 

rajonin tonë të studimit ai ka një vijë bregdetare të gjatë 75 km. Në këtë det derdhen 

lumenjtë e Shkumbinit, Semanit, Vjosës të cilët ndikojnë në uljen e tejdukshmërisë së 

ujërave të tij. Ai ka nivel të ulët të kripshmërisë duke e krahasuar me detin Jon. 

Bregdeti i tij është i ulët i tipit akumulativ, ku përgjatë tij shtrihen plazhe të bukur e 

me rërë si: i Divjakës, Semanit, Poros etj, me mundësi turizmin bregdetar që do të 

ndikojë në zhvillim ekonomik të zonës. 

Shkumbini (181 km) Ky lumë deri në Elbasan është një lumë tipik malor, 

kurse kur hyn në zonën e Lushnjes (32 km) merr karakter fushor me shtrat të gjerë e 

me meandrime të shumta. Ai rrjedh në jugperëndim të Rrogozhinës, dhe në 

veriperëndim të Divjakës derdhet në detin Adriatik. Sipërfaqja e pellgut të tij është 

2445 km²
41

 dhe dendësia e rrjetit hidrografik të këtij lumi është 1.9 km/km². Rrjedhja 

ujore gjatë vitit karakterizohet nga rritje dhe ulje të shpeshta të prurjeve për shkak të 

regjimit klimatik mesdhetar. 

Ushqimi sipërfaqësor në rrjetin lumor të Shkumbinit është 61%, ndërsa 

ushqimi nëntokësor është 39 %. 
42

 Shtresa e rrjedhës ujore në rrjedhën e poshtme 

ndryshon. Kjo ndodh sepse reshjet në këtë zonë janë të pakta dhe avullimi është i 

madh. 

Koefiçenti i rrjedhës ujore vjetore të lumit Shkumbin është 0,59% 

(Rrogozhinë). Në stinën e dimrit dhe të pranverës ky lumë ka prurjen më të madhe si 

rezultat i reshjeve të shiut dhe të borës, 2600 m³/s (avullimi minimal dhe intensitet 

reshjesh). Prurja minimale në derdhjen e tij është 13 m³/s.
43

 Prurja mesatare e lumit 

Shkumbin në derdhje është 61.5 m³/s( Shih tabelën nr 2.7). Rrjedha e ngurtë në lumin 

e Shkumbinit vihet re në dimër me 44% të sasisë vjetore, në vjeshtë 26% , në pranverë 

24% dhe në verë 6%. Prurjet e ngurta, në zonën në studim arrijnë 187 kg/s, ndërsa 

nëpërmjet rrjedhës ujore, për shkak të shpëlarjes së tokave dhe erozionit, ku kalon 

Shkumbini, transportohen 5.79 milion ton aluvione. Ujërat e lumit Shkumbin kanë një 

nivel turbullsie 3040 gr/m³. Për sa i përket regjimit hidrokimik, ujërat e tij bikarbonat 

kanë rezultuar me mineralizim 317 mg/l.
44

 Ujërat e lumit përdorën gjerësisht në 

bujqësi, industri etj. Në bazë të studimeve të bëra nga Instituti i Hidrometerologjisë 

rezulton se trungu i Shkumbinit ka një fuqi teorike energjetike prej 152 milion kw dhe 

                                                 
40

 Bozdo, A.: Gjeografia e rretheve 2, Tiranë 1985, fq. 6  
41

 Qiriazi, P.: Vranaj, A.: Gjeografia fizike e Shqipërisë 1, Tiranë 1998, fq. 168  
42

 Pano, N.: Pasuritë ujore të Shqipërisë, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë 2008, fq . 239 
43

 Po aty. 
44

 Akademia e shkencave te RPSSH, “Gjeografia fizike e Shqipërisë Vëllimi 1”, Tirane 1990, fq.  239  
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së bashku me degët fuqia teorikearrin në 244 milion kw,dhe një energji teorike në 

rreth 2130 milion kw/orë. Në trungun e tij janë parashikuar të ndërtohen 8 

hidrocentrale.
45

 Edhe ndotja është evidente në këtë lumë si rezultat i aktivitetit 

mineral në të kaluarën, si edhe nga mbetjet urbane të cilat ulin nivelin e cilësisë së ujit. 

Ndërsa shfrytëzimi në shkallë të gjerë i materialeve përgjatë lumit ka shkatërruar 

shtratin dhe stabilitetin e tij. 

Vjosa (275 km) është lumi më i madh i Shqipërisë Jugore. Në rrjedhën e 

sipërme dhe të mesme relievi në të cilën kalon ky lum është kryesisht malor, i përbërë 

nga shkëmbinj gëlqerorë, ndërsa në rrjedhën e poshtme (76 km) ka karakter kodrinor 

– fushor, i përbërë nga flishe dhe molasa.
46

 Ky lumë para së të dalë në ultësirën 

bregdetare merr ujërat e lumit Shushicë dhe në vijim derdhet në detin Adriatik. Ky 

lumë dallohet për ujshmëri të lartë si rrjedhim i kushteve gjeografike të pellgut të tij, i 

reshjeve të shumta atmosferike dhe ndërtimit gjeologjik të territorit dhe formacioneve 

të përshkueshme. Sipërfaqia e përgjithshme e pellgut ujëmbledhës është 6710 km².
47

 

Prurja mesatare shumëvjeçare është 167 m³/s. Koefiçenti i rrjedhës është 0.61%. Për 

sa i përket prurjeve të lumit ato janë më të shumta në periudhën e ftohtë të vitit, kjo 

lidhet me reshjet e shumta të shiut dhe borës. Nga tetori në qershor kalon 82% e 

rrjedhjës vjetore, ndërsa në periudhën korrik-shtator kalon 18% e saj. Prurja 

maksimale në derdhjen e lumit të Vjosës është 4670 m³/s, ndërsa prurja minimale 

mujore është 49.8 m³/s. Turbullsira mesatare është 1040 gr/m³, ndërsa sasia e 

aluvioneve pezull është 6.7 milion m³. Mineralizimi i ujërave të këtij lumi është 

mesatar 335.54 mg/l.
48

 Ushqimi sipërfaqësor i rrjedhjes vjetore është 69.5 %, ndërsa 

ai nëntokësor është 30.5 %. Vjosa është një lumë tipik mesdhetar si dhe një nga 

lumenjtë më pak erozive të Shqipërisë. Ujërat e tij janë shfrytëzuar kryesisht për ujitje 

artificiale të tokave bujqësore. Nga ky lumë furnizohej kanali me i madh Vjosë-

Levan-Fier (32 km), me 28 m³/s. Nëpërmjet këtij kanali ujiten 21425 hektarë të 

tokave të përfituara nga bonifikimi i Hoxharës. Në këtë sektor të Vjosës u ndërtua dhe 

autostrada Levan-Tepelenë. Në bazë të studimeve të kryera rezervat hidroenergjetike 

të lumit Vjosa, teknikisht të shfrytëzueshme arrijnë në 1590 milion kw/orë ose 68% të 

rezervave teorike të lumit.
49

 Por si rezultat i një potenciali të madh ujor në këtë lumë 

është ndërtuar hidroçentrali i Kalivacit, si dhe janë bërë projekte për ngritjen e 

hidrocentraleve më të vegjël në Kaludh, Dragot, Badëlonjë, Poçem, Selenicë, 

Tepelenë, Këlcyrë. 

Semani ( 281 km). Ky lumë është formuar nga bashkimi i degëve të tij Osum 

dhe Devoll. Është një lumë tipik fushor, me shtrat të gjerë, të cekët dhe me 

meandrime të shumta. 39 km të këtij lumi rrjedhin nëpër Ultësirën Perëndimore për 

t’u derdhur në detin Adriatik, me grykëderdhje të vendosur në anën jugore të lagunës 

së Karavastasë. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të këtij lumi është 5649 km².
50

 

Formacionet e përshkueshme përfaqësojnë 21% të sipërfaqes ujëmbledhëse, 

formacione të papërshkueshme 28% dhe gjysmë të përshkueshme 51%. Kjo bën që 

Semani të jetë lumi me i varfër me ujërat nëntokësore. Ushqimi nëntokësor 

                                                 
45

 Instituti i Hidrometeorologjisë, Skema e shfrytëzimit hidrometeorologjik të lumit Shkumbin, Tiranë 

1991, fq. 42. 
46

 Akademia e shkencave te RPSSH, “Gjeografia fizike e Shqipërisë Vëllimi 1”, Tirane 1990, fq. 243. 
47

 Akademia e Shkencave të RPSSH, Instituti hidrometerologjik, Hidrologjia e Shqipërisë, Tiranë 

1984, fq. 298 
48

 Gjiknuri, L.: Berisha, S.: Vlerësimi ekologjik i zonës bregdetare të Vlorës, Akademia e Shkencave, 

Qendra e studimeve gjeografike Nr 14, Tiranë 2002, fq. 41  
49

 Instituti i Hidrometeorologjisë, Skema e shfrytëzimit hidrometeorologjik të lumit Shkumbin, Tiranë 

1991, fq.45 
50

 Vjetari statistikor i Shqipërisë Ministria e Ekonomisë, Tiranë 1991, fq. 9  
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përfaqëson 12% të rrjedhës ujore, ndërsa ushqimi sipërfaqësor 88%. Prurja mesatare 

shumëvjeçare ujore është 95.7 m³/s.
51

 Si rezultat i reshjeve të pakta atmosferike në 

këtë pellg, ndërtimit gjeologjik (formacionet me përshkueshmëri të ulët ujore) arrihen 

vlera të ulëta të rrjedhës ujore vjetore. 3 milion m³ është volumi i ujërave që lumi 

shkarkon në detin Adriatik. 

Koefiçenti i rrjedhës është 0,49%. Në muajt me më pak ujë të vitit prurja 

minimale në derdhje e Semanit është 18,7 m³/s (Ura e Mbrostarit), ndërsa prurja 

maksimale është 2870 m³/s.
52

 Plotat e tij lidhen kryesisht me periudhën e lagët të tij, 

kur shirat përbëjnë dukurinë kryesore në të gjithë pellgun ujëmbledhës të lumit.
53

 

Stina me rrjedhjen e ngurtë më të madhe është dimri me 35% të sasisë vjetore, 

pranvera 26%, vera 12%, vjeshta 27%. Volumi total i aluvioneve pezull është 13,2 

milion ton në vit, ndërsa vlerat e turbullirës arrijnë 4390 gr/m³
54

(Mbrostar, Fier). Këto 

vlera kaq të larta të rrjedhës së ngurtë janë rezultat i erozionit që zhvillohet në pellgun 

e tij ujëmbledhës, si dhe i kushtëzuar nga përbërja kryesisht terrigjene, kushtet 

klimatike mesdhetare, zhveshja e theksuar bimore dhe aktiviteti antropogjen. Ky 

klasifikohet si një nga lumenjtë me mineralizim të lartë 500 mg/ l.
55

 Ndryshimi i 

shpeshtë i shtratit të këtij lumi (lumë endacak) ka sjellë transformime në peizazhin e 

fushave dhe sidomos në formimin e ligatinave. Janë të njohura edhe përmbytjet e 

shumta të kësaj zone. Ujërat e lumit Seman janë të ndotura, pasi marrin me vete 

mbetjet nga industria e naftës, mbetjet urbane, etj. Prandaj uji i lumit të Semanit nuk 

mund të përdoret nga banorët sepse ai nuk disponon karakteristikat e ujit të pijshëm. 

 

Tabela nr. 2.7. Prurjet mesatare të lumenjve.
56

 

Lumi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjet. 

Shkumbin 89 90 93 91 84 41 16 9 16 28 66 83 61.5 

Seman 143 156 161 143 116 52 19 12 22 41 100 117 95.7 

Vjosa Poç 305 283 261 240 183 94 60 43 41 80 170 290 167 

Burimi: Gjeografia fizike e Shqipërisë 
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 Akademia e shkencave të RPSSH, Gjeografia fizike e Shqipërisë 1, Tiranë 1990, fq. 239 
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 Vepër e cituar. 
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Figura nr. 2.11. Prurjet mesatare të lumenjve Shkumbin, Seman,Vjosë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku i mësipërm na tregon për regjimin torrencial që kanë lumenjtë e zonës në 

studim 

 

Gjanica (42 km) është lumi më i madh, pellgu ujëmbledhës i së cilës shtrihet 

brenda zonës së studimit. Sipërfaqja e pellgut është 234.07 km². Gjanica buron në veri 

të kodrave të Allkomenajt, nëpër një reliev kodrinor derisa del në Myzeqe dhe më 

vonë bashkohet me Semanin. Në lumin e Gjanicës derdhen shumë lumenj si ai i 

Lapulecit, Gjinaqarës etj. Në përbërjen e këtij pellgu marrin pjesë depozitime 

terrigjene dhe shumë pak shkëmbinj karbonatikë. 

Ushqimin e siguron nga reshjet në formën e shiut, prandaj prurjet më të mëdha 

ky lum i ka në stinën e lagësht të vitit. Prurja e lëngët mesatare vjetore është 2 m³/s. 
57

.Në regjimin hidrologjik të Gjanicës ndikon përbërja litologjike e pellgut, prania e 

shkëmbinjve të papërshkueshëm, mbulesa bimore e varfër, karakteri i copëtuar i 

relievit dhe kushtet klimatike, veçanërisht, reshjet e shiut. Një dukuri që vlen të 

përmendet është se Gjanica dallohet për ndotjen e madhe që shkaktojnë objektet 

industrial që ngrihen pranë saj, ku çdo muaj derdhen rreth 12587-18091 m
3 

mbeturina 

të lëngshme me përmbajtje hidrokarburesh dhe vajrash industriale.
58

 Gjanica quhet 

lumë i vdekur, pasi kjo ndotje shkakton probleme ekologjike tepër të mëdha në 

luginën e saj, në qendrat e populluara, por dhe në pjesët bregdetare ku ai derdhet. 

Por me këta lumenj lidhen dhe përmbytjet që janë bërë në vite, me pasoja 

katasrofike: si në njerëz, bujqësi, blegtori, infrastrukturë. Përmbytjet janë dukuri 

natyrore që lidhen me sasinë e reshjeve që bien dhe kohëzgjatjen e tyre. Një 

përmbytje e tillë ishte ajo e vitit 1970,
59

 ku lumenjtë Vjosë, Seman, Shkumbin arritën 

vlera të larta të nivelit të ujit, duke përmbytur shume hektar tokë si dhe një sërë 

dëmesh të tjera. Por edhe në vitin 2010 si rezultat i reshjeve të shiut ka pasur 

përmbytje masive dhe shkarje në shumë komuna në qarkun e Fierit. Përmbytjet 

përfshin pjesën lindore të qytetit të Fierit nga lumi Gjanica, si dhe komunat Levan 

Frakull përgjatë lumit Vjose, duke dëmtuar 40 shtëpi.
60

 Ndërsa shkarje të tokës ka 

pasur në komunën Hekal, Aranitas, Kurjan Fratar duke dëmtuar si shtëpi dhe toka 

bujqësore. Por një fakt tjetër që vlen të përmendet është dhe marrja e materialeve 
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inerte nga këta lumenj, për qëllime ndërtimesh, gjë që ka sjellë prishjen e ekuilibrit në 

buxhetin sedimetar të tyre. 

Hapësira në studim disponon potenciale hidroenergjetike të përshtatshme për 

tu shfrytëzuar, pasi rezervat hidrike shtrojnë si domosdoshmëri menaxhimin e mirë të 

tyre, si dhe shfrytëzimin e këtij potenciali për nevoja të ndryshme bujqësore, 

industriale etj. Por edhe përgjatë këtyre lumenjve e sidomos në rrjedhën e sipërme 

janë planifikuar për tu ndërtuar një mori hidrocentralesh në varësi të karakteristikave 

si dhe kapacitetit të shfrytëzimit të tyre (shih tabelën nr. 2.8.). 

 

Tabela nr. 2.8. Të dhënat kryesore të lumenjve të këtij rajoni
61

 

 

Lumenjtë 

Sip.pell

.km² 

Gjat.

km 

La.mes 

pell. m 

Pr.mes.uj. 

m³/s 

Vëll.mes

milr.m³ 

Mod.rrje.l/

sek km² 

Mund.shfry

mili.Kw/h 

Hid-

rocen 

Shkumb. 2445 181 753 59.2 1.9 12-50 904 8 

Seman 5648 281 864 87.8 2.9 15.8 1863 18 

Devoll -- -- 960 49.5 1.63 15.8 1250 10 

Osum -- -- 228 32.5 1.27 15.7 613 8 

Vjosa 6710 275 -- 230 6.62 -- 1590 8 

Burimi: Gjeografia e industrisë 

  

Konkluzionet e nxjerra nga studimi i këtyre lumenjve janë: 

 Ushqimin bazë këta lumenj e marrin nga reshjet prandaj prurjet maksimale të 

tyre arrihen në dimër dhe minimale në verë. 

 Karakteri fushor i relievit në të cilin këta lumenj rrjedhin stimulon procesin e 

erozionit, por prezenca e shkëmbinjve gëlqeror bën që prurjet e ngurta të mos 

jenë shumë të mëdha. 

 Ndryshimi i shtratit të lumenjve ka sjellë transformime në peizazhin e fushave, 

sidomos, gjatë vërshimeve të tyre. 

 Në këta lumenj duhet të ndërhyhet sa më shpejt për ngritjen e argjinaturave, si 

dhe vënien në funksion të kanaleve kulluese dhe vaditëse. 

 Ndotja e ujërave të lumenjve kërkon patjetër një vëmendje të veçantë për 

ngritjen e impianteve të pastrimit pasi ky rajon është nga më të ndoturit në 

Shqipëri. 

 Vlerësimi i kësaj pasurie në rajonin e Fierit do të ndikojë në zhvillimin e 

turizmit, pasi grykëderdhjet e këtyre lumenjve ofrojnë mundësi të mira për 

aktivitete sportive dhe për gjueti. 

 Rezervat hidrike që disponon ky territor duhet patjetër të mirëmenaxhohen, 

pasi ato janë burimi kryesor për zhvillimin e jetës ekonomike në tërësi. 

Laguna e Karavastasë ( 41.8 km²) shtrihet ndërmjet grykëderdhjes së Semanit 

dhe Shkumbinit. Ka një gjatësi 10,6 km dhe një gjerësi 5,9 km.
62

 Ai lidhet me detin 

nëpërmjet një kordoni litoral. Në dimër në lagunë del më tepër ujë për në det sesa hyn, 

kjo lidhet me regjimin e reshjeve dhe me avullimin e pakët. Sasia e ujit gjatë procesit 

të këmbimit lagunë – det ka një vlere mesatare 20-30 m²/s. Ky ndryshim ndikon në 

kripësinë e lagunës që arrin në 60 ‰. Përveç shfrytëzimit të saj ekonomik, si qendër 

peshkimi ku ushtron aktivitetin subjekti “Thana shpk, në Lushnjë, mund të 

shfrytëzohet për turizmin e gjahut si dhe për studimin e florës dhe faunës, pasi aty 

rriten lloje të ndryshme peshqish. 
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Ujëmbledhëset. Në rajonin në studim numërohen 60 liqene artificiale ndër më 

të rëndësishmit janë: Rezervuari i Thanës me sipërfaqe 8 km², aftësi ujitëse 33000 

hektarë, kapacitet ujëmbajtës 65 milionë³.
63

 Rezervuari i Zharzës 2,8 milionë m³ ujë, 

ujëmbledhësi i Divjakës, i Pajollisë etj. 

Liqeni artificial i Kurjanit. Ky liqen është i dyti ujëmbledhës artificial i 

ndërtuar për ujitjen e tokave bujqësore. Është ndërtuar gjatë viteve 1958-1962 në 

fshatin Kurjan të Fierit. Ujëmbledhësi i Kurjanit grumbullon 62 milion m³ ujë. 

Nëpërmjet këtij ujëmbledhësi ujiten 7000 hektarë tokë në fushën e Roskovecit. Në 

këtë liqen kultivohet peshku ku ushtron aktivitetin subjekti “Toro shpk”, në Fier. 

Liqene të tjerë janë: Ujëmbledhësi i Petovës, ujëmbledhësi i Ardenicës, të cilët 

gjenden në kodrat e Ardenicës dhe ushqehen kryesisht nga reshjet kryesisht gjatë 

periudhës së lagët të vitit. 

Bonifikimi i fushës së Myzeqesë është vepra më e madhe e bonifikimit. 

Bonifikimi i saj u krye në vitet 1954-1964 dhe përbëhej nga 3 kanale kulluese: nga 

emisari i Myzeqesë me aftësi ujëheqëse 180 m³/s dhe gjatësi 20 km, dhe kanali i 

Gjozës dhe Sejmenës. 

Bonifikimi i fushës së Hoxharës (1962). Kjo përfshin fushën e Fierit dhe ka një 

shtrirje nga lumi Vjosë deri në Seman. Vepra përbëhej nga një rrjet i dendur kanalesh 

ujitëse dhe argjinatura për mbrojtjen nga lumenjtë Vjosë dhe Seman. Me bonifikimin 

e Hoxharës u përfituan 7000 ha tokë. Fusha e Hoxharës ujitet nga kanali Vjosë – 

Levan – Fier 32 km i gjatë.
64

 

Bonifikimi i fushës së Roskovecit (1958). Kjo përfshin fushën e Roskovecit në 

rrethin e Fierit. Nëpërmjet bonifikimit të kësaj fushe u përfituan 1800 ha toke
65

. Ajo 

ujitej nga ujëmbledhësi i Kurjanit. 

Kanalet kulluese janë të shumtë, si kanale kulluese mund të përmendim atë të 

Darzezës, Lumbërmashit, kanali Bitanit, i Dokallarëve etj. Këta kanale janë hapur me 

qëllim kullimin dhe tërheqjen e ujërave të tepërta të fushës së Myzeqesë gjatë 

periudhës së lagët të vitit, kur intesiteti i reshjeve mund të jetë i madh dhe rrezikon të 

përmbyti këto fusha. Në grykëderdhjen e këtyre kanaleve kulluese janë ngritur 

hidrovore, të cilat bëjnë tërheqjen ujërave, pasi ato janë në një kuotë më të ulët se 

niveli i detit. Funksionimi i i tyre në fillim shërbeu për largimin e ujërave të tepërta 

dhe tharjen e kënetave, ndërsa sot këto kanale dhe të tjerë më të vegjël shërbejnë për 

të mos lejuar rikrijimin e kënetave, si dhe tërheqjen e ujërave në rast përmbytjesh nga 

lumenjtë kufizues të zonës, apo edhe si rregullatorë të qarkullimit midis ujërave 

sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

Ujërat Nëntokësore luajnë rol të rëndësishëm në peizazhin, hidrografinë dhe 

ekonominë e zonës sonë, lidhen me llojet e shkëmbinjve dhe me strukturat 

gjeologjike. Kanë shpërndarje jouniforme dhe janë ujëra arteziane (që ndodhen 

thellë), ujëra freatike (nën siperfaqen e tokës) 

Ujërat Jodo-brumore kanë përmbajtje të lartë të jodit dhe të bromit. Ato janë 

prezente në strukturat naftë gazmbajtëse, në Ardenicë, Patos, Seman. 

Ujërat freatike. Në rajonin tonë të studimit prania e ujërave nëntokësore 

freatike në zonën Lushnje, Fier kushtëzohet nga faktorët fiziko - gjeografik si dhe nga 

intensiteti i shfrytëzimit të këtyre ujërave nëntokësore. Niveli i ujërave freatike në 

Lushnjë (Dushk dhe Plyk) lëviz nga 80 cm (niveli më i lartë i tyre) deri në 180 cm (që 

është niveli më i ulët). Në Fier – Shegan, Gore, Bubullime, niveli më i lartë i ujërave 

freatike luhatet nga 90-120 cm, ndërsa niveli më i ulët arrin nga 230-300 cm. Për vite 
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të veçanta niveli më i lartë i ujërave arrin deri në sipërfaqen e tokës ndërsa niveli më i 

ulët arrin deri në 440 cm thellësi.
66

 Thellësia më e ulët e nivelit të ujërave freatike në 

zonën fushore të Myzeqesë së madhe është në pjesët anësore të saj, ndërsa në pjesën 

qendrore ujërat janë me nivel më të lartë. 

Në rrethin e Fierit, në fshatrat Sulaj, Hoxharë, Topojë niveli më i lartë lëviz 

nga 60-110 cm nga sipërfaqja e tokës, ndërsa niveli më i ulët 200-270 cm. Ujërat 

nëntokësore, për vite të veçanta, nivelin më të lartë e arrijnë 20 cm dhe minimumin 

300 cm. 

Rajoni i Fierit bën pjesë në zonën hidrogjeologjike jonike që disponon rezerva 

të mëdha të ujërave nëntokësore që gjenden në depozitimet e shkrifëta të kuaternarit, 

pliocenit dhe miocenit të sipërm. Pellgu artezian i Myzeqesë shtrihet në Ultësirën 

Pranadriatike dhe lidhet me strukturat sinklinale e monoklinale, ku ujrat ndodhen si në 

depozitimet e vjetra e në depozitimet kuaternare. Kompleksi ujëmbajtes i 

depozitimeve të kuaternarit midis Shkumbinit dhe Semanit ka një përhapje të madhe 

në të gjithë depresionin e Lushnjës. Trashësia e këtyre depozitimeve është mbi 250 m 

dhe shtresat ujëmbajtëse përfaqësohen nga rërat dhe zhavorret. 

Në zonën e Fierit, në pellgun midis Vjosës dhe Semanit mbizotërojnë ujërat 

nëntokësore të depozitimeve kuaternare të lumit të Vjosës. Cilësia e ujërave 

nëntokësore është e mirë brenda normave të lejuara të ujit të pishëm. Këto ujëra janë 

të llojit të poreve dhe furnizojnë qendrat e populluara të luginës së Vjosës si dhe 

qytetin e Fierit dhe të Patosit nëpërmjet burimeve kryesore që gjenden në Varibop, 

Kafaraj etj. Në zonën kodrinore të Mallakastrës kanë përhapje më të kufizuar. Ndërsa 

ujërat nëntokësore të ranorëve e konglomerateve të suitës Rogozhina ushqehen nga 

reshjet atmosferike në vendet që ekspozohen në sipërfaqe. Këto ujëra janë të mira dhe 

me mineralizim. Ujërat e ranoreve të mesianit gjenden në pellgun ujëmbajtës të 

Lushnjës në formën e brezit. Këto burime dalin në sipërfaqe dhe janë me cilësi të 

mira, këtu gjendet rezervuari me ujë të pijshëm që furnizon qytetin e Lushnjës. 

Ndërsa në zonën e Fierit këto ujëra takohen në ranorët e zonës Patos-Visokës. Ujërat e 

depozitimeve flishore dalin në jug dhe juglindje të qarkut. Ujërat e depozitimeve 

karbonatike dalin në strukturën e Kremenarës me burime të rëndësishme si ai i 

Poçemit, i cili shërben për ujin e pishëm dhe për industrinë e rrethit Mallakastër. Këtu 

është ngritur një impiant për trajtimin dhe fabrikimin e ujit. 

Burimet e ujërave termale. Zona gjeotermale Ardenica, gjenden në veri të 

qytetit të Fierit. Uji del nga një pus i thellë nafte me prurje 5 l/sek, është me 

përmbajtje të lartë jodi, bromi dhe lëndë organike. Temperatura e uji arrin në 37,5 

grade C.
67

 

Ujërat termale të Povlës. Ato gjenden në luginën e Povlës dhe lidhen me 

thyerjen tektonike të Sevaster – Sinjë. Kanë prurje 100-150 l/orë, uji është me 

përmbajtje squfuri. Temperatura e ujit arrin në 16 ºC.(Përdoret për infeksionet e 

lëkurës). 

Ujërat termal të Karbunarës. Gjenden pranë fshatit Karbunarë, në lartësi 50 m 

mbi nivelin e detit.
68

 Janë 5 burime, uji i të cilëve përmban gaz sulfidrik. Këto burime 

kanë vlera hidrologjike, ekologjike dhe turistike.  

Nga sa u paraqit me lart rezulton se rajoni i Fierit disponon pasuri të shumta 

me vendburime ujërash, të cilat gjejnë përdorim të gjerë në sigurimin e ujit të pijshëm 

të popullsisë, në bujqësi për një zhvillim intensiv të saj, në industri e degë të 

ndryshme të ekonomisë, si dhe në mjekësi, pasi këtu kemi dhe prezencën e ujërave 
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termale. Pra, kjo zonë është e pasur me këtë potencial të rëndësishëm, që është dhe një 

nga përbërësit kryesor të jetës. 

 

2.6. Stuktura dhe shpërndarja gjeografike e tokave, florës dhe faunës 

 

Në përshtatje me kushtet e relievit, klimës, ndërtimit litologjik, është zhvilluar 

një mbulesë bimore e cila me shkallën e veshjes së saj ka përcaktuar tipet e tokave 

dhe shpërndarjen gjeografike të tyre. Në zonën tonë të studimit ndodhen një larmi 

tokash: 

Tokat e hirta kafe, shtrihen në lartësinë 0-600 m mbi nivelin e detit dhe zënë 

një sipërfaqe të madhe. Këto toka janë rezultat i relievit fushor, klimës mesdhetare, 

depozitimeve lumore dhe veprimtarisë antropogjene. Këto toka dallohen për trashësi 

të mëdha të profilit të tyre, 2 m dhe horizont të trashë, 60 cm. Përmbajtja e humusit të 

këtyre tokave varion nga 2- 4%, i cili zvogëlohet në thellësi. Këto toka kanë reaksion 

neutral dhe cilësi të mira fizike dhe kimike. Në këto toka mbillen drurë frutorë, 

drithëra buke, pambuk.  

Tokat e hirta kafe të zakonshme, formohen në shkëmbinj gëlqeror dhe gjenden 

në kodrat e ulëta të zonës së Lushnjës dhe Fierit. Këto toka kanë profil të diferencuar, 

janë të pasura me karbonat kalciumi dhe përmbajtja e humusit është 3%. 

Tokat e hinjta kafe malore janë fomuar mbi formacione shtufesh, ranore e 

argjilore. Këto shtrihen në sistemet kodrinore të Mallakastrës ( 600-700 m mbi nivelin 

e detit).Vleftat e pH arrin nga 5 -7.5.
69

 Këto toka rrezikohen nga erozioni. 

Tokat e hinjta kafe livadhore
70

, shtrihen rrezë kodrave me pjerrësi 10-12%. 

Këto toka formohen në depozitime deluviale (pjesët e poshtme të Mallakastrës), në 

Fier (Pojan, Shtyllas, Levan). Janë të vendosura në formacione karbonatike, nën 

mbulesën e bimësisë së livadheve e kanë pH neutral dhe janë të varfra me humus e 

azot e të pasura me potas. Në këto toka mbillen të gjitha llojet e kulturave të arave, 

duke dhënë rendimente të larta. 

Tokat livadhore aluvionale, kanë shtrirje të vogël (Luftinjë, Gjanicë) dhe kanë 

vlera të ulëta të humusit. Ato përdorën për mbjelljen e drurëve pyjorë (plepi i bardhë, 

shelgjet). 

Përveç tokave zonale në zonën tonë të studimit ekzistojnë edhe toka azonale, 

që janë: 

Tokat aluvionale. Këto toka formohen mbi depozitimet lumore të lumenjve 

Shkumbin - Vjosë – Seman. Në afërsi të këtyre lumenjve ato janë të lehta, por duke u 

larguar bëhen më të rënda. Trashësia e profilit shkon në 40 cm. Këto toka kanë 

karakter ranor. Krahas cilësive të mira si shkrifëzimi ato kanë dhe cilësi negative pasi 

kanë shumë lagështirë dhe sasi të pakët humusi 2%. Në këto toka janë marrë një sërë 

masash duke i kthyer ato në produktive dhe të përshtatshme për mbjelljen e kulturave 

bujqësore dhe industriale. 

Tokat moçalore janë përftuar nga tharja e kënetave dhe moçaleve në zonën e 

Roskovecit, Hoxharës, Tërbufit etj. Këto toka janë formuar nga shpërbërja e lëndës 

organike nga ku është formuar dhe torfa, e cila duke u bashkuar me argjilat kanë 

formuar këto toka. Ato kanë përqindje të lartë humusi deri në 8% dhe janë të 

përshtatshme për të gjitha kulturat bujqësore, industriale. Tokat torfike kanë 

përmbajtje të madhe të lëndës organike. 
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Tokat e kripura janë formuar nga tharja e kënetave dhe lagunave të 

kripura.(Hoxharë Karavasta). Ato kanë përmbajtje të madhe kripe 1.9%. Këto toka 

janë toka të ngjeshura, të papërshkueshme nga uji dhe të vendosura mbi depozitime 

liqenore e kënetore. Tokat që në pjesën e parë të profilit të tyre përmbajnë mbi 1% 

kripëra
71

 përbëjnë tokat shumë të kripura. Në rajonin tonë të studimit takohen të gjitha 

llojet e tokave të këtij tipi: Toka të kripura të bardha, toka të kripura sodike, toka 

sodike livadhore kënetore dhe toka sodike të pakripura që kanë shtrirje të kufizuar, 

shfaqen në toka që i janë nënshtruar bonifikimit dhe shpëlarjes me ujitje (Krutje, 

Seman). Për shkak të përmbajtjes së lartë të kripërave këto toka dallohen për 

shterpësi, megjithëse u bënë përpjekje për shkripëzimin e tyre në gjysmën e parë të 

shekullit XX dhe kthimin e tyre në toka bujqësore. Për të pakësuar përmbajtjen e 

kripërave dhe për ti bërë të përshtatshme për bujqësinë nevojitet një trajtim special i 

tyre: si shpëlarja artificiale me ujë të ëmbël, mbjellja e bimëve kripëdashëse që 

pakësojnë sasinë e kripërave dhe përmirësojnë cilësinë fizike dhe mekanike të këtyre 

tokave. 

Por tokat në këtë rajon krahas anëve të mira që disponojnë, si rendimentit të 

lartë të prodhimit të grurit, misrit, perimeve të ndryshme si dhe foragjereve, kanë dhe 

anët negative si rrezikun e ndotjes së tyre, të bëra nga njerëzit nëpërmjet ujitjes pa 

kriter, kimikateve të ndryshme, të përdorura tej normave të lejuara, si dhe ndotjet 

industriale e urbane të cilat zbarkohen në to duke prishur strukturat e tyre. 

Flora dhe fauna përbëjnë një komponent të rëndësishëm të peizazhit natyror 

të një vendi. Ato kanë rëndësi të madhe ekonomike, mjedisore dhe ekologjike. Rajoni 

i Fierit bën pjesë në katin e bimësisë të përfaqësuar nga shkurret dhe pyjet 

mesdhetare. Shkurret mesdhetare janë reduktuar së tepërmi si rezultat i ndërhyrjes së 

vazhdueshme të veprimtarisë së njeriut nëpërmjet shpyllëzimeve e zëvendësimin e 

tyre me kultura të bimëve bujqësore etj.  

Shkurret mesdhetare përbëhen nga dy nënkate: nënkati i makjes me bimë të 

gjelbra dhe shibljaku me gjelbërim të përkohshëm
72

. 

Në rajonin tonë makja rritet në të gjitha tokat, por më shumë në shpatet me 

drejtim jugperëndimor, të cilat rrihen nga puhitë detare. (Mallakastër, Divjak, 

Ardenicë). Në sipërfaqet ku njeriu ka ndërhyrë kjo bimësi është zëvendësuar me 

bimësi të kultivuara. Elementi i nënpyllit përbëhet nga shkurre me gjethe të blerta, si: 

mersina,(myrtus comunis) xina (pistacia lentiscus), valanidhi dhe lloje të tjera 

mesdhetare. 

Në zonën mesdhetare ndeshen formacione me pisha të tipit mesdhetar, me 

areale të kufizuara gjatë buzës së detit, që nga gryka e Shkumbinit deri në Seman, ato 

rriten në duna 4-6 m lartësi.
73

 Si pylli halor i Divjakës i përbërë nga pisha e egër 

(pinus halepensis) dhe me pak nga pisha e butë (pinus pinea), si dhe ai me pishë të 

zezë i Pishë Poros në afërsi të grykëderdhjes së lumit Vjosë. 

Bimësia e dunave dhe vendeve të ulëta bregdetare. Kjo lloj bimësie shtrihet në 

bregdetin Adriatik. Veçoritë specifike të këtij mjedisi (thatësira, laguna, rëra 

kripëzimi i tokës) e kanë përcaktuar këtë lloj bimësie. Përbëhet nga shoqërimet 

bimore ammophila areniaria, salsosa kali, si dhe nga bimësia psamonitrofile.
74

 Kjo 

bimësi vendoset mbi duna ranore dhe është më afër detit. 

Bimësi halohigrofile. Sipërfaqet e kësaj bimësie janë të pakta për shkak të 

shkripëzimit dhe bonifikimit të tokave. Dallohet për bimësi uniforme dhe shoqërohet 
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nga acociacione si: Arthrocnemum sp.div., (kripthce),
75

 fshesa, zhuka, jambruku dhe 

marina. 

Bimësi higrohidrofile. Me ujë të ëmbël dhe gjendet në shtretërit e poshtëm të 

lumenjve. Kjo bimësi ka trajtën shkurroro- barishtore që shfrytëzohet si kullotë dhe në 

industri (thuprat e shelgjeve). Kjo bimësi paraqitet shpesh në formë të thjeshtë si 

rrapishte kallamishte (kashtrat e rrogozeve) 

Por krahas kësaj bimësie në zonën tonë të studimit ndodhen dhe sipërfaqe me 

pyje si: Parku pyjor i Divjakës me sipërfaqe 1194 ha që ndodhet buzë Adriatikut. 

Pyjet që e përbëjnë këtë park janë halorët me pishë të butë dhe të egër, por këtu rriten 

dhe drurë të tjerë si frashëri, plepi si dhe shkurre që janë gjithmonë të gjelbra. Ky park 

ka vlera të mëdha ekologjike dhe turistike, pasi ofron një mori diversitetesh si bimësh, 

kafshësh dhe zogjsh të egër. 

Pyjet artificial. Në rajonin e Fierit rëndësi kanë dhe sipërfaqet e pyjeve të 

kultivuara nga njeriu. Ato janë krijuar për qëllime ekonomike, ekologjike dhe për 

lëndë drusore, si mbjellja në zonat kodrinore e pishave, në luginat e lumenjve akacie,t 

plepat, shelgjet etj, me qëllim shmangien e erozionit. 

Në territorin e qarkut Fier rriten bimë mjekësore eterovajore dhe tanifere si: 

luleshqerre, mëllaga, lulëkuqja, shtogu, mëllaga e bardhe, hithra, kamomili, sherebela 

e dafina etj. 

Fauna e këtij rajoni është e pasur. Pasi këtu bën pjesë fauna tokësore me 

përhapje të kafshëve të tilla si: dhelpra, çakalli, baldosa, lepuri i egër etj. Ndërsa ndër 

shpezët përmendim thëllëza e fushës, mëllënja, shkurtëza, shapka, laraskat etj. 

Zvaranikët janë gjarprinjtë, breshkat etj. Fauna ujore. Këtu gjenden lloje të ndryshme 

peshqish si levreku, ngjala, qefulli, sardelja etj 

Fauna e lagunës. Karakteristikë e kësaj 

faune është pelikani kaçurrel. Ai është shpendi më i 

madh në vend dhe i rrezikuar për zhdukje. Por 

laguna shpesh pret dhe shpend të rrallë si mjelma 

qafëdrejtë etj. Flora dhe fauna përbën një pasuri të 

madhe për vendin, por kjo pasuri ndihet gjithmonë 

e kërcënuar nga veprimtaria shkatërruese e njeriut. 

Kështu janë zhdukur kafshë të cilat kanë qenë 

tipike të kësaj zone. Në këtë proces rol të madh ka 

luajtur dhe ndotja e mjedisit, sidomos nga industria 

e naftës dhe ajo kimike, pakësimi i sipërfaqeve të gjelbërta, transformimi i peizazheve 

apo ndryshimi i rrjedhës së zhvillimit natyror të tyre. 

 

 Zonat e Mbrojtura 

 

Këto zona mbartin vlera ekologjike, estetike dhe shërbejnë edhe si resurse 

ekonomike për të tashmen dhe në të ardhmen. Sipërfaqja e mbrojtur në qarkun Fier 

është 23235.6 ha
76

. Si të tilla mund të përmendim: Pylli i Levanit (komuna Levan), 

Pylli i Kurorës (në komunën Libofshë). Pylli i Poçemit, (komuna Hekal) Pylli i 

Kularit (Lushnjë), Laguna e Karavastasë (Konventa Ramsarit, Divjakë) etj. (Shih 

hartën më poshtë). Njohja e zonave të mbrojtura na lejon që në përcaktimin e 

oportuniteteve të lokacionit industrial, të ndërtohen raporte të drejta në një proces të 
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zhvillimit të qëndrueshëm ku analizohet edhe zhvillimi i industrisë, por edhe mbrojtja 

e mjedisit. 

 

Figura nr. 2.12. Harta e trashëgimisë natyrore të qarkut Fier 

 
                                       Punoi: Adela Dhromaj 
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KAPITULLI III 
 

POPULLSIA DHE BURIMET NJERËZORE 
 

 

3.1. Burimet njerëzore dhe lokacioni industrial 

 

Krahas burimeve natyrore në zhvillimin, në strukturën dhe lokacionin 

ekonomiko industrial një rol të rëndësishëm, luajnë burimet njerëzore (resurset 

humane). Burimet natyrore, si: lëndët djegëse minerale, mineralet metalore dhe 

jometalore, ajri, ujërat, tokat, flora dhe fauna studiohen, vlerësohen, dhe shfrytëzohen 

nga njeriu i cili ka aftësinë që këto impute t’i transformojë në outpute dhe t’i përdorë 

për rritjen e vazhdueshme, të mirëqenies dhe sigurimin e një zhvillimi të 

qëndrueshëm.  

Nga kushtëzimet reciproke midis mjedisit natyror dhe grupimeve shoqërore 

(popullsisë) lindën një bashkësi ndërvarësish që reflektohen në zhvillimin material 

dhe organizimin social të komuniteteve njerëzore. 

Burimet njerëzore njihen ndër faktorët më të rëndësishëm që kanë ndikim të 

madh në strukturën dhe lokacionin e industrisë. Numri i popullsisë i jep aktivitetit 

industrial kërkesën për prodhime dhe ofertën e forcës prodhuese. Ekziston një lidhje e 

dyfishtë mes popullsisë dhe lokalizimit të aktivitetit industrial.  

Së pari, lokalizimi i objekteve industriale kushtëzohet nga numri i popullsisë 

së një vendbanimi, pasi, siç dihet, njeriu ofron potencialin kryesor të prodhimit dhe 

nga ana tjetër faktorin vendimtar të konsumit. Numri i popullsisë përcakton sasinë dhe 

strukturën e prodhimit, çmimet dhe vendosjen e tregut. 

Së dyti, nëpërmjet shpërndarjes territoriale dhe densitetit të popullsisë 

llogaritet dinamika demografike. I rëndësishëm është studimi i kualiteteve sociale të 

popullsisë, strukturës së saj sipas moshës, gjinisë, llojit dhe nivelit të arsimit, 

strukturës profesionale etj.  

Efekti i punës mbi lokacionin është vështirë të matet, sepse degë të ndryshme 

të industrisë përfaqësojnë shkallë të diferencuara, në të cilat kostoja e punës përfshihet 

në vlerën e produktit. Për pasojë, ato degë të industrisë që kanë peshë të lartë të vlerës 

të kostos së punës, janë të lokalizuara në ato rajone ku këto kosto janë të ulëta. Kostot 

e ulëta të punës janë një faktor kryesor lokacioni për disa degë të industrisë. Kostot e 

punës për të njëjtat aktivitete industriale variojnë nga njëri rajon në tjetrin. 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm i punës si faktor lokacioni është dhe 

rentabiliteti ose produktiviteti, ku me rentabilitet kuptojmë sasinë dhe cilësinë e 

produktit të prodhuar në një periudhë të dhënë kohe ose punë e punonjësit për njësinë 

e kohës.
77

 Nëse punonjësit paguhen me pagë të ulet edhe niveli i rentabilitetit të tyre 

është i ulët. Do të ishte me ekonomike të zgjedhësh një lokacion me rentabilitet të 

lartë duke rritur pagën. Në këtë rast kursehet pak në pagë, por fitohet më tepër në 

rentabilitet. 

Sigurimi i fuqisë punëtore është aspekt i rëndësishëm në shpërndarjen 

gjeografike të industrisë. Një zgjedhje realiste, e detyrueshme për një ndërmarrje 

prodhuese, do të ishte vendosja në një rajon ku ka krah të lirë pune mbi fuqinë 

punëtore të domosdoshme.  

Një alternativë tjetër, ndonëse jo mjaft e dëshirueshme, do të ishte vendosja e 

ndërmarrjeve industriale në një zonë me treg pune të kufizuar, duke dhënë paga disi 
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më të larta për të tërhequr forcën e nevojshme të punës nga ndërmarrjet e tjera 

prodhuese ku pagat janë më të ulëta. Në këtë rast vepron ligji i konkurrencës në 

sigurimin e fuqisë punëtore. Por një rëndësi të veçantë në aktivitetin prodhues 

industrial kanë trajnimi, përgatitja dhe niveli i aftësimit profesional të punëtorëve. Kjo 

vlen në disa degë të industrisë si ajo e prodhimit të makinave, industria elektronike, 

prandaj dhe kostoja e punës në këto degë është e lartë. Mundësia e sigurimit të fuqisë 

punëtore të kualifikuar e bën rajonin atraktiv në lokacionin industrial, pavarësisht nga 

kostoja e lartë e punës. 

Degët e industrisë me punë intensive si, për shembull, në industrinë e konfeksioneve 

etj, me punë të pakualifikuar, kualifikim minimal të punonjësve, vendosen në rajone 

me paga të ulëta. Degë të ndryshme të industrisë kërkojnë kategori të ndryshme të 

fuqisë punëtore. Mbi këtë bazë, për nga niveli i kualifikimit dhe produktiviteti i fuqisë 

punëtore, dallohen tri tipe rajonesh:  

 Rajone me kosto të ulët të punës, që karakterizohen nga punë e pakualifikuar 

dhe produktivitet i ulët.
78

 

 Rajone me kosto të ulët të punës, që karakterizohen nga punë gjysmë e 

kualifikuar e produktivitet mesatar. 

 Rajone me kosto të lartë, punë të kualifikuar dhe produktivitet i lartë. 

 Qarku i Fierit bën pjesë në tip-rajonet me kosto të ulet dhe produktivitet 

mesatar të punës. 

 

3.2. Evolucioni i numrit të përgjithshëm të popullsisë në qarkun Fier 

  

Treguesi i numrit të përgjithshëm të popullsisë është i rëndësishëm nga 

pikëpamja sasiore e prodhimit dhe konsumit të produktit shoqëror. Statistikat mbi 

numrin e popullsisë janë të domosdoshme dhe të rëndësishme për qëllime ekonomike, 

demografike, sociale etj. 

Në këndvështrimin demografik, njohja e numrit të përgjithshëm të popullsisë, 

evidentimi dhe shpjegimi i evolucionit të tij në kohë dhe në hapësirë, paraqet rëndësi 

jo vetëm për të njohur, kuptuar dhe ndjekur rrjedhën e proceseve të tjera të mirëfillta 

demografike (si lëvizja natyrore, hapësinore etj), por edhe për të dhënë një kuadër më 

të plotë të ndryshimeve që kanë ndodhur në strukturat grupmoshore, gjinore, social – 

profesionale, veçoritë e urbanizimit, shpërndarjes hapësinore të popullsisë dhe 

burimeve të punës etj. 

Analiza e treguesit të numrit të përgjithshëm të popullsisë për periudhën 1989-

2011, përmbledh përpunimin dhe krahasimin e dy grupeve të të dhënave: statistikat 

për popullsinë banuese dhe atë mbi popullsinë prezente, në momentin e regjistrimit të 

kryer nga INSTAT (2001, 2011). 

Gjatë periudhës në studim, popullsia në gjeohapësirën e qarkut është 

karakterizuar nga oscilacione të dinamikës dhe lëvizjeve migruese. Kjo dinamikë 

natyrshëm ka ndjekur dinamikën e tërësisë së proceseve ekonomiko – shoqërore – 

politike, duke ofruar ndryshime në disa etapa dhe specifika rajonale. 

Në këndvështrimin administrativ, qarku i Fierit përbëhet nga 36 komuna dhe 6 

bashki, nga të cilat rrethi i Fierit numëron 14 komuna dhe 3 bashki (Fier, Patos. 

Roskovec); rrethi i Lushnjës me 14 komuna dhe 2 bashki (Lushnja dhe Divjaka) dhe 

rrethi i Mallakastrës me 8 komuna dhe 1 bashki (Ballshi) dhe 276 fshatra. 
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Në bazë të të dhënave të Censusit të popullsisë dhe banesave të qarkut Fier 

(2011), popullsia prezente rezultonte 310331 banorë
79

. Sipas këtij regjistrimi, qarku 

Fier renditet i dyti në Shqipëri, për sa i përket numrit të popullsisë.
80

 

 

 3.2.1. Evolucioni i popullsisë në qarkun e Fierit, dinamika kohore 

 

Të dhënat statistikore të regjistrimit të popullsisë në territorin e qarkut të Fierit 

datojnë herët, por duhet theksuar se ato kanë qenë të pjesshme dhe mbartin mangësi.  

Pas Luftës së Dytë Botërore, regjistrimet e popullsisë në vendin tonë mbartin 

statistika të plota dhe të sigurta që i vijnë në ndihmë evidentimit dhe analizës së 

proceseve demografike në vend dhe në territorin në studim. 

Referuar tipareve, tendencave dhe faktorëve veprues të zhvillimeve 

demografike në territorin në studim, evolucioni numerik i popullsisë është menduar të 

realizohet në tri periudha: 1923- 1938, 1950-1989 dhe pas vitit 1990. 

  

 Periudha e viteve 1923-1938 

 

 Analiza krahasuese për periudhën e mësipërme referuese në vitet 1923-1938 

nxjerr në pah se popullsia në territorin në studim ka pasur rritje me 27434 veta ndryshe, 

me 1828 banorë mesatarisht në vit ose me 38.0% të numrit të përgjithshëm të kësaj 

popullsie në vitin 1923. 

Figura nr. 3.1. Evolucioni i popullsisë në qarkun e Fierit në vitet 1923-1938 

 
Burimi: INSTAT, Republika e Shqipërisë, Vjetari statistikor, Fier, Lushnje, Viti 2002 

 

Kjo rritje ka qenë rezultat i faktorëve: demografikë, socio- ekonomikë, politikë 

etj. Faktori demografik ka ndikuar përmes shtesës natyrore dhe shtimit mekanik të 

kësaj popullsie. Rezultat i këtij shtimi ka qenë dhe ardhja këtu e popullsisë kosovare 

më vitin 1927, sipas rretheve: në rrethin e Fierit, u vendosën 160 familje në 18 fshatra, 

në Lushnje 279 familje u vendosën në 14 fshatra
81

.  

Gjatë periudhës midis dy luftërave botërore ndodhën një sërë ngjarje me 

karakter ekonomik, shoqëror dhe politik, të cilat ndikuan në ritmet e rritjes numerike 

të popullsisë të territorit në studim. Kështu, gjatë viteve 1923-1935 të shek. XX 
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situata ekonomike rezulton e rënduar duke iu referuar, p.sh., treguesit të lartë të 

papunësisë
82

, dhe si shkaqe mund të përmendim: prezencën e një bujqësie të 

prapambetur mbi baza natyrore (përmendim përhapjen e madhe të dukurisë së 

moçalizimit të tokave), dëmet që shkaktonte në popullsi sëmundja e malaries etj. Nga 

kriza botërore (1929-1933) kapitali i huaj goditi prodhimin artizanal vendas, i cili 

mbështetej në punën e dorës. Për rrjedhojë u mbyllën një mori punishtesh artizanale, u 

rrit papunësia dhe emigracioni jashtë vendit. 

Periudha pas Shpalljes së Pavarësisë u shoqërua edhe me ndarjen e re 

administrative ku rrethet e Qarkut të Fierit(sot), ishin pjesë e Prefekturës së Beratit. 

Konkretisht Prefektura e Beratit kishte nën juridiksionin e saj, përveç nënprefekturës 

së Skraparit edhe nënprefekturat e Fierit, Lushnjës dhe Mallakastrës.
83

  

Të dhënat e popullsisë për periudhën deri në Luftën e Dytë Botërore. i 

referohen regjistrimit të parë të popullsisë në vend, vitit 1923 dhe atij të vitit 1938.  

 

Tabela nr. 3.1. Popullsia e nënprefekturave Fier, Lushnje e Mallakastër (1923-1938) 

Vitet 
Popull. 

gjithsej 

Nënprefektura Popull. banuese në qytete 

Fier Lushnje Mallak. Fieri Lushnja Patosi Ballshi Divjaka Roskov. 

1923 71586 27683 20696 13769 1493 2254 341 243 841 199 

1938 99020 68720
84

 30300
85

 ------- 4795 4300 ------ ----- ----- ----- 

Burimi: INSTAT Republika e Shqipërisë, Vjetari statistikor Fier, Lushnje, Viti 2002 

 

Të dhënat e paraqitura në tabelë mundësojnë vlerësimin e shpërndarjes së 

numrit të popullsisë sipas rretheve në nivel qarku (sot). 

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet numri total i popullsisë sipas 

nënprefekturave, të cilat sot gjenden administrativisht në qarkun e Fierit. 

 

Figura nr. 3.2. Popullsia sipas nënprefekturave (1923) 

Burimi: Teki Selenica “Shqipëria më 1927”. 

 

Prej paraqitjes grafike evidentohet qartë se popullsinë më të madhe e ka pasur 

nënprefektura e Fierit, (45.0 %) të popullsisë totale, dominancë të cilën e ka edhe sot. 

Një situatë e tillë është si rezultat i pozitës gjeografike dhe i relievit fushor tepër të 

favorshëm, si dhe zhvillimi i ekonomisë bujqësore si sektori që i jepte profilin 
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 Fieri, Almanak 1976 , Shtëpia botuese “8 Nëntori”, fq. 71  
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 Teki, S.: Shqipëria më 1927, Shtypshkronja”Tirana” 1928, fq. 169 
84

 INSTAT, Republika e Shqipërisë, Vjetari statistikor Fier 2002, mars 2003, fq. 12  
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 INSTAT, Republika e Shqipërisë, Vjetari statistikor Lushnje 2005, mars 2006, fq. 6 
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ekonomik kësaj hapësire etj. Deri në vitin 1944 në rajonin e Fierit ishin ndërtuar 20 

fabrika dhe punishte industriale agropërpunuese. Pjesa më e madhe e tyre u ndërtua në 

qytetin e Fierit, gjë që ndikoi edhe në dinamikën e popullsisë dhe në këtë 

nënprefekturë. 

 

 Periudha e viteve 1950-1989  

 

Pas përfundimit të L.D.B, në Shqipëri vendoset një sistem i ri politik dhe 

ekonomiko-shoqëror me ndikim të drejtpërdrejtë dhe në zhvillimet demografike në 

vend. Rruga ekstensive e zhvillimit(që u ndoq), stimuloi konturimin dhe zbatimin e 

një politike demografike në vend, që nxiste rritjen e popullsisë, nëpërmjet stimulit të 

rritjes së lindshmërisë (Politika Pronataliste), me rrjedhojë të drejtpërdrejtë në rritjen e 

forcës së punës. 

Në kontekstin e statistikave, popullsia, në territorin në studim, sipas 

regjistrimit të vitit 1989 rezulton se është trefishuar, kundrejt vitit 1950 (rritur nga 

131700 b në 381532 b). (Shih tabelën që vijon). 

 

Tabela nr. 3.2. Numri i përgjithshëm i popullsisë sipas rretheve gjatë viteve 1950-1989 

Vitet 
Popull. 

gjithsej 

Rrethi Popull. banuese në qytete 

Fier Lushnje Mallak Fier Lushnje Patosi Ballshi Divjaka
86

 Roskov. 

1950 131700 82300 49400 - 6600 6400 - - - - 

1960 177623 112123 65500 - 14391 12500 4803 919 - 2159 

1970 255494 162694 92800 - 22337 18600 9748 1256 - 4239 

1980 317841 206841 111000 - 33804 22800 12375 3728 - 5147 

1989 381532 246394 135 138 - 43800 30300 16100 5800 - 5600 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990, fq.5; INSTAT, Republika 

e Shqipërisë, Vjetari statistikor, Fier 2002, fq.12, Lushnje 2002, fq. 4 
 

Figura nr. 3.3. Evolucioni i popullsisë në rrethet Fier, Lushnje e Mallakastër  

(1950-1989) 

 
Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990, fq.51; INSTAT Republika e 

Shqipërisë, Drejtoria e statistikës Fier 2002, fq.12, Lushnje 2002,fq. 4. 
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Paraqitja grafike evidenton dukshëm rritjen progresive të kësaj popullsie gjatë 

periudhës gati 40 vjeçare (1950-1989). Nëse do të vazhdohej më tej me përllogaritjet 

statistikore, kjo popullsi ka pasur një rritëm mesatar rritjeje rreth 3.0%, pra, mbi 

mesataren e këtij treguesi për vendin 2.0%.
87

 

Faktori kryesor që shpjegon më së miri rritjen e konsiderueshme të numrit të 

popullsisë në qytetet e Fierit, Patosit, Lushnjës dhe Ballshit ka qenë ai ekonomik, 

zhvillimi i industrisë së rëndë: industrisë së naftës dhe gazit natyror ( në kuadrin e 

industrializimi socialist të vendit). Kjo do të mundësonte punësimin e mjaft 

inxhinierëve, mekanikëve, specialistëve të ndryshëm si dhe punëtorëve të thjeshtë. 

Gjithashtu një faktor tjetër i rritjes së numrit të popullsisë ishte dhe zhvillimi i sektorit 

të parë, ekonomisë bujqësore (rritja e sipërfaqes së punuar nga përftimi i tokës prej 

tharjes së kënetave, bonifikimi i tokave, hapja e kanaleve vaditëse e kulluese, 

plehërimi i tokave, përmirësimi i mekanikës bujqësore etj.  

Krahas sektorit të naftës, zhvillim në këtë periudhë gati 40-vjeçare morën dhe 

degë të tjera të industrisë, si: industria mekanike, energjetike, kimike si dhe industria e 

lehtë dhe ushqimore etj. 

Zhvillimi me përparësi i industrisë, sidomos ngritja e infrastrukturës së naftës, 

Azotiku dhe uzina e Ballshit nxiti kërkesën për krahë pune, që në rrethanat 

demografike të qytetit nuk mund të plotësohej, duke e bërë të domosdoshme ardhjen e 

krahut të punës nga fshati.  

Një rol të rëndësishëm në evolucionin numerik të popullsisë, në territorin në 

studim, ka pasur shtimi i lartë natyror prej rritjes së nivelit të përgjithshëm të 

lindshmërisë dhe uljes së numrit të vdekjeve (përmirësimi i shërbimit shëndetësor, 

ngritja e nivelit arsimor-kulturor, veçanërisht, i kulturës profilaktike të popullsisë, 

përmirësimi i strukturës së ushqimit etj).  

Pra, rritja e numrit të popullsisë së territorit në studim i dedikohet shtesës 

natyrore dhe asaj mekanike të popullsisë, nga fshati në qytete (deri në vitet 1960, më 

pas ato vihen nën kontrollin e rreptë shtetëror).  

Ndikimi i ndjeshëm i lëvizjes mekanike evidentohet në rritjen e ndjeshme të 

popullsisë urbane krahasimisht me atë rurale (shih tabelën që vijon). Popullsia 

urbane njohu rritjen më të madhe të saj. Në 1989 ajo rezultonte e rritur me 8.2 herë, 

krahasuar me numrin e përgjithshëm të saj në 1950. Ndërsa popullsia rurale u rrit 

vetëm me 2.4 herë, rritje kjo vetëm prej shtesës së saj natyrore.  

 

Tabela nr. 3.3. Popullsia sipas vendbanimeve urbane dhe rurale gjatë viteve 1950-

1989 

Vitet 
Popullsia urbane Popullsia rurale Popullsia 

gjithsej 

1950 13000 118700 131700 

1960 34772 142851 177623 

1970 56180 199314 255494 

1980 77854 239987 317841 

1989 101600 279932 381532 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990, fq.51 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Drejtoria e statistikës Fier 2002, fq.12, Lushnje 2002, fq. 4, 
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Figura nr. 3.4. Ecuria e numrit të popullsisë së qarkut te Fierit  

sipas vendbanimeve qytet-fshat (1950-1989) 

 
Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Drejtoria e statistikës Fier 2002, fq.12, Lushnje 2002, fq. 4, 

 

Siç shihet nga paraqitja grafike, gjatë periudhës 1950-1989, popullsia urbane e 

ka rritur peshën e saj nga 10% të popullsisë totale (1950) në 27% në vitet 1989. 

Rritja e kësaj popullsie (urbane) është rezultat i zhvillimit të industrisë 

(energjetike, kimike, e lehtë dhe ushqimore etj), transportit e sektorëve të tjerë të 

ekonomisë të cilët çuan në rritjen e qyteteve, si dhe në krijimin e qyteteve të reja 

(Patos, Roskovec, Ballsh), ku nevoja për krahë pune bëri që nga fshati të shpërngulej 

një numër i konsiderueshëm i popullsisë. Nëse në rastin e ngritjes së qendrave urbane, 

si, Patosi (1949)
88

 e Ballshi, si faktor kryesor ishte zhvillimi i industrisë, në rastin e 

Roskovecit rol kryesor luajti zhvillimi i sektorit të bujqësisë.  

 

 Periudha 1989-2011 

 

 Situata demografike, në hapësirën në studim, pas vitit 1989, padyshim është 

rezultat i kushtëzimeve të shfaqura, gjatë gjithë rrjedhës historike, tërësisë së 

faktorëve gjeografikë, ekonomikë, politikë, socialë, demografikë etj. 

Përllogaritjet statistikore, referuar popullsisë banuese (vjetarët statistikorë të 

rretheve), tregojnë se popullsia e qarkut gjatë periudhës së viteve 1989-2011, 

evidenton rritje nga 381532 b (1989) në 494116 b (2011), me gjithsej 112584 vetë, 

mesatarisht me 5117 banorë/vit ose me rreth 1.3 herë kundrejt vitit 1989.  
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Tabela nr. 3.4. Popullsia në qarkun e Fierit (popullsi banuese), 1989-2011  

 

Njësitë 

Vitet 

1989 2001 2011 

Nr. i pop.  Nr. i pop. 
r.m.v.% 

1989-2001 

Nr. i 

pop. 

r.m.v.% 

2001-2011 

Qarku 381532 483269 2.0 494116 0.2 

Qytetet e qarkut 101600 187126 5.2 202375 0.8 

Fshatrat e qarkut 279932 296143 0.5 291741 0.1 

Rrethi Fier 246394 258971 0.4 269741 0.4 

Qytet 71300 111486 3.8 127708 1.4 

Fshat 175094 147485 -1.4 142033 -0.4 

Rrethi Lushnje 135138 173500 2.1 180500 0.4 

Qytet 30300 62500 6.2 62600 0.2 

Fshat 104838 111000 0.5 117900 0.6 

Rrethi Mallkastër
89

 - 50798 - 43875 -1.5 

Qytet - 13140 - 12067 -0.8 

Fshat - 37658 - 31808 -1.7 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Drejtoria e statistikës Fier, Lushnje, Mallakastër, Vjetari 

statistikor viti 2002-2012 

 

Figura nr. 3.5. Evolucioni i popullsisë ( banuese) të qarkut të Fierit (1989-2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi:Buletini statistikor, Viti 1990, INSTAT, Republika e Shqipërisë, Drejtoria e 

statistikës, Fier, Lushnje, Mallakastër, Vjetari statistikor viti 2002-2012, 

 

Kjo rritje sipas popullsisë banuese, rezulton e ulët( me rreth 1.3 herë), 

krahasimisht me intervalin e mëparshëm kohor (1950-1989), ku popullsia sipas 

regjistrimit të viti 1989 ishte 3 herë më e madhe se në vitin 1950.  

  Po t’u referohemi statistikave të përftuara nga regjistrimet e popullsisë 2001 

dhe 2011 (INSTAT), popullsi prezente, popullsia në qarkun e Fierit evidenton 

pakësim. (shih tabelën vijuese). 
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Tabela nr. 3.5. Popullsia në qarkun e Fierit (popullsi prezente), 1989-2011 

 

 

Njësitë 

Vitet 

1989 2001 2011 1898-2011 

Nr. i pop.  
Nr. i 

pop. 

r.m.v % 

1989-2001 

Nr. i 

pop. 

r.m.v % 

2001-2011 
r.m.v 

% 

Qarku 381532 382544 0.02 310331 -2.1  -0.9 

Qytetet e qarkut 101600 123656 1.6 123424 -0.02  

Fshatrat 279932 258888 -0.6 186907 -3.2  

Rrethi Fier 246394 199082 -1.8 165356 -1.8  -1.8 

Qytet 71300 76166 0.6 76217 6.7  

Fshat 175094 122916 -2.9 89139 -3.2  

Rrethi Lushnje 135138 143933 0.5 117913 -2.0  -0.6 

Qytet 30300 38336 2.0 39550 0.3  

Fshat 104838 105597 0.06 78363 -2.9  

Rrethi Mallkastër ------- 39529  27062 -3.7  - 

Qytet -------- 9154  7657 -1.8  - 

Fshat --------- 30375  19405 -4.4  - 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990, fq. 36- 51 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Popullsisë dhe Banesave, Tiranë 2001 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

 

Figura nr. 3.6. Evolucioni i popullsisë së qarkut të Fierit (1989, 2001 dhe 2011), INSTAT 

 
Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990, fq. 36- 51 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Popullsisë dhe Banesave, Tiranë 2001 
INSTAT, Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

 

 Diferenca midis deklarimeve të të dy institucioneve, shpjegohet kryesisht me 

mos përfshirjen në regjistrim të të larguarve në emigrimin jashtë e brenda vendit. 

Gjithësesi të dyja burimet statistikore (arkivat e gjendjes civile dhe INSTATI), flasin 

për një rritje të kufizuar me tendencë më pas, pakësimi të popullsisë në qarkun e 

Fierit. 

Një situatë e tillë, ka pasur si faktor rënien e shtimit natyror dhe ndikimin e 

emigrimit nga qarku drejt metropolit të vendit dhe jashtë vendit. Për të parë si ka 

ndikuar rënia e shtimit natyror i referohemi statistikave të tabelës së mëposhtme. 
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Koeficienti i shtimit natyror në këtë popullsi për vitin 2011 rezulton nën nivelin 6.0‰ 

(5.8‰) nga 19.5‰ në vitin 1989. Përllogaritjet tregojnë se ky tregues gjatë periudhës 

22 vjeçare është zvogëluar me mbi 3 herë. Ndikimin më të madh në zvogëlim e këtij 

treguesi e ka pasur rënia e madhe e koefiçientit të lindshmërisë në nivel qarku në 

10.1‰ ( 2011) nga 14.5‰ (2001) dhe 24.3‰(1989). 

 

Tabela nr. 3.6. Shtimi natyror i popullsisë në qarkun e Fierit (1989- 2011), në ‰ 

 

NJËSITË 

Vitet 

1989 2001 2011 

SH.N. K.L. K.V. SH.N. K.L. K.V. SH.N. K.L. K.V. 

Qarku 19.5 24.3 4.9 10.7 14.5 3.8 5.8 10.1 4.3 

Rrethi Fier 19.0 24 5 10.8 14.6 3.8 4.7 11.7 4.3 

Rrethi Lushnje 20.0 24.7 4.7 9.8 13.7 3.9 3.2 7.4 4.2 

Rrethi Mallkastër  - - 13.1 17 3.9 6.9 11.2 4.3 

Burimi: INSTAT, Republika e Shqipërisë Drejtoria e statistikës Fier, Lushnje, 

Mallakastër, Vjetari statistikor i rrethit Fier,Lushnje, Mallakastër, 1989-2002-2011 

 

Tabela nr. 3.7. Shtimi mekanik i popullsisë në qarkun e Fierit(1989-2011), në ‰ 

 

NJËSITË 

Vitet 

1989 2001 2011 

SH.M. K.I. K.E. SH.M. K.I. K.E. SH.M. K.I. K.E. 

Qarku 4.3 9.2 4.9 -4.0 5.7 9.7 - - - 

Rrethi Fier 5.7 10.0 4.3 2.2 6.1 8.3 1.2 16.3 15.1 

Rrethi 

Lushnje 

1.8 7.7 5.9 3.6 5.5 9.1 - - - 

Rrethi  

Mallkastër 

- - - -15.1 4.5 19.6 - - - 

Burimi: INSTAT Republika e Shqipërisë Drejtoria e statistikës Fier, Lushnje, Mallakastër, 

Vjetari statistikor i rrethit Fier,Lushnje, Mallakastër, 1989-2002-2011 

 

Statistikat mbi koeficientin e saldos migruese ndihmojnë në analizën e 

pakësimit të popullsisë në qark, pas vitit 1989. Midis dy regjistrimeve 1989-2001, 

saldua migruese në nivel qarku rezulton negative (-4.0‰) nga 4.3‰(1989), që kupton 

qartë ndikimin e tij në pakësimin e popullsisë së përgjithshme, krahasimisht me vitin 

1989. 

Evolucioni numerik i popullsisë në territorin në studim paraqet diferencime 

edhe në aspektin hapësinor: sipas vendbanimeve qytet – fshat, rretheve dhe komunave 

të qarkut.  

 

3.3. Evolucioni i popullsisë në qarkun e Fierit në aspektin hapësinor  

 

3.3.1. Evolucioni i popullsisë në qarkun e Fierit sipas vendbanimeve qytet-

fshat 

 

Dukuria që vërehet, sipas vendbanimeve qytet-fshat, është se shtimi i 

popullsisë qytetare rezulton mbi atë natyrore, ndërsa për fshatin ka ndodhur e 

kundërta. 

Ndërsa popullsia e përgjithshme deri në 2001 është rritur me 18.7 %, ajo në 

qytet është rritur me 21.4%, kundrejt vitit 1989. Pas këtij viti (2001), gjatë dy 
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regjistrimeve të fundit(2001-2011), popullsia rezulton e pakësuar edhe në hapësirën 

urbane të qarkut, me mesatarisht 0.02% në vit, nga rritja me 1.6% në intervalin e 

mëparshëm (1989-2001).  
 

Figura nr. 3.7. Popullsia e qarkut Fier sipas vendbanimeve qytet – fshat (1989-2011) 

 
Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë, 1990 

INSTAT, Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001, REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT,Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

 

Ndërsa popullsia rurale është pakësuar me 33.2% të numrit të përgjithshëm të 

saj (pas 22 vitesh), mesatarisht me 3.2 % në vit (r.m.v. -3.2%), që do të thotë se ajo ka 

emigruar më shumë jashtë qarkut se drejt hapësirave urbane të tij (qarkut), kur dhe 

vetë popullsia urbane ka shënuar ulje të numrit të përgjithshëm të saj (2001-2011).  
 

 Evolucioni i popullsisë në qarkun e Fierit sipas rretheve 

 

Duke analizuar trendin e numrit të përgjithshëm të popullsisë së qarkut, sipas 

rretheve, vërehet, se dukuria e rritjes karakterizon vetëm dy popullsitë e rretheve Fier 

dhe Lushnje. Rrethi i Mallakastrës prezanton një negativitet në rritje të koeficienti të 

migrimit neto. 

 
Figura nr. 3.8. Popullsia e qarkut Fier sipas rretheve (1989-2011) 

 
Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990 

INSTAT Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001 REPOBA Qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

1989 2001 2011 

Popull. urbane 101600 123656 123424 

Popull. rurale 279932 258888 186907 

Qarku Rr.Fier Rr.Lushnje Rr.Mallakast
er 

1989 381532 246394 135138 0 

2001 382544 199082 143933 39529 

2011 310331 165356 117913 27062 

Popullsia e qarkut të Fierit sipas rretheve (1989-2011) 
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 Sipas komunave 

 

Ndryshime vërehen edhe sipas komunave. Në varësi të tendencës që ka pasur 

lëvizja e numrit të popullsisë sipas komunave, ajo që vërehet qartë prej krahasimit 

midis dy regjistrimeve të fundit, është rënia e popullsisë në të gjitha komunat, por me 

intensitet të ndryshëm. Pakësimi më i madh i popullsisë evidentohet në komunat: 

Levan (-3390 b), Cakran (3077b) dhe Qendër (2523 b). Kjo kategori komunash 

ndiqen nga ato ku pakësimi i popullsisë varion nga 1200 b – 2260 b, ku bëjnë pjesë 

rreth 50.0% të komunave të qarkut. Ndërsa komunat me pakësimin më të vogël të 

popullsisë, që varion nga 385 b. – 1200 b. përbëjnë mbi 34.0 %.  

 

Figura nr. 3.9. Harta e shpërndarjes së numrit të popullsisë  

në qarkun Fier sipas bashkive dhe komunave (2011) 

 
        Punoi: Adela Dhromaj 
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3.4. Intensiteti i popullimit dhe shpërndarja e popullsisë në qarkun Fier 

(1989-2011) 

  

3.4.1. Intensiteti i popullimit në qarkun Fier (1989-2011) 

 

Mënyra dhe intensiteti i popullimit, janë tregues të rëndësishëm të cilët 

manifestojnë në mënyrë të qartë e të drejtpërdrejtë zhvillimin ekonomik e shoqëror të 

një vendi si dhe politikën demografike që ndiqet. Këta tregues dhe evolucioni i tyre, 

në gjeohapësirën në studim, reflektojnë drejtpërdrejtë politika të caktuara zhvillimi 

dhe transformimi ekonomiko-shoqëror të para viteve 1989, si dhe mungesë politikash 

dhe instrumentesh zhvillimi pas viteve 1990.
90

 Evidentimi dhe analiza e mënyrës dhe 

intensitetit të popullimit në gjeohapsirën e qarkut Fier na bën të njohim: 

 Shkallën e popullimit të gjeohapësirës së qarkut Fier (sipas rretheve, 

komunave etj), si dhe dallimet midis tyre në këtë aspekt. 

 Tendencat e përqendrimit dhe lokalizimit të popullsisë në këtë 

gjeohapësirë. 

 Veçoritë e dinamikës hapësinore të popullsisë së qarkut në studim, gjatë 

tranzicionit bashkëkohor.  

 Ndryshimet strukturore që pëson popullsia sipas rretheve, qytet-fshat. 

Si një proces i gjatë historik, shpërndarja territoriale e popullsisë është rezultat 

i ndikimit të ndërthurur të faktorëve gjeografiko-natyror, ekonomiko-shoqërorë, 

demografikë etj. 

Shpërndarja (mënyra e popullimit), shfaqet si një proces që ndjek ritmet dhe 

drejtimet e zhvillimit ekonomiko-shoqëror të vendit, por edhe si një dukuri që 

ndikohet edhe nga shkalla e diferencimit të rretheve në ritmet e shtesës natyrore dhe 

mekanike të popullsisë. 

Qarku Fier me sipërfaqe 1910 km² dhe popullsi 310 331 banorë (popullsi 

prezente), përbën rreth 7.0% të sipërfaqes së vendit dhe 11.1 % të popullsisë, (2011), 

me një dëndësi mesatare të popullsisë 162.5 b/km². Një situatë e tillë shifrash flet për 

një shkallë të lartë popullimi të qarkut Fier, krahasimisht me vendin 97.0 b/km² dhe 

renditet i treti në nivel qarqesh, për nga shkalla e popullimit të territorit. 

Në gjeohapsirën në studim, popullsia prej rreth 310331 banorësh është e 

shpërndarë në mënyrë jouniforme. Kjo vërehet qartë në aspektin hapësinor, sipas 

vendbanimeve qytet-fshat, rretheve, komunave etj. 

Sipas vendbanimeve (qytet-fshat), 60.0 % e popullsisë së qarkut gjendet e 

përqendruar në hapësirën rurale të qarkut që zë 84.4% të sipërfaqes së qarkut, dhe 

rreth 40.0% e popullsisë së tij gjendet e vendosur në qytete. 
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 Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akadamia e shkencave e RPSSH, Tiranë 1985 
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Tabela nr. 3.8. Shpërndarja e popullsisë në qarkun e Fierit sipas vendbanimeve qytet – 

fshat, në (%) 

 

 NJËSITË 
Vitet 

1989 2001 2011 

Siperf. Pop. 

 

Siperf. 

 

Pop. Siperf. 

 

Pop. 

 

Qarku 100.0 100 100.0 100 100.0 100 

Qytetet e qarkut 15.6 26.62 15.6 32.3 15.6 39.8 

Fshatrat 84.4 73.37 84.4 67.7 84.4 60.2 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë, 1990 
INSTAT Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001 REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

 

Pas viteve 1990, shpërndarja territoriale sipas vendbanimeve në gjeohapësirën 

në studim karakterizohet nga tendenca e përqendrimit gjithnjë e më shumë të 

popullsisë në qytet. Kjo duket qartë prej të dhënave statistikore, të cilat tregojnë se 

përgjithësisht popullsia ka shënuar rritje vetëm në qytete nga 26.62%(1989), në rreth 

40.0% (2011). 

 

Tabela nr. 3.9. Shpërndarja e popullsise urbane të qarkut sipas rretheve 

 

Popullsia urbane 

Vitet 

1989 2001 2011 

Nr. i pop. Në % Nr. i pop. Në % Nr. i pop. Në % 

Qarku 101600 100 123656 100 123424 100 

Rrethi Fier 71300 70.2 76166 61.6 76217 61.76 

Rrethi Lushnje 30300 29.8 38336 31.0 39550 32.04 

Rrethi Mallkastër ------- ------- 39529 7.4 7657 6.2 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë, 1990 

INSTAT Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001 REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, FIER, 2011 

 

Siç shikojmë nga tabela gjatë periudhës 1989-2011, pesha specifike e 

popullsisë urbane ka pësuar ulje për rrethet Fier dhe Mallakastër, ndërsa përjashtim 

bën rrethi i Lushnjës në të cilin popullsia urbane në vitin 2011 ishte 32% nga 29.8% 

që ishte në vitin 1989. 

Pra, peshën më të madhe popullsia urbane, rreth 62.0%, e ka në qytetin e 

Fierit, qendra më e madhe administrative e qarkut me të njëjtin emër. Ndërsa peshën 

më të vogël e ka rrethi Mallakastrës me një ulje të popullsisë urbane, 6.2%, në vitin 

2011 nga 7.4%, që ishte në vitin 2001. Kjo për arsye të largimit të popullsisë drejt 

qendrës administrative të qarkut (Fieri), por dhe drejt qendrave të tjera, si: Tiranë, 

Durrës, por dhe jashtë vendit, me aspiratën për një cilësi jete më të mirë. 
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Tabela nr. 3.10. Shpërndarja e popullsisë rurale 1989-2011 

 

Popullsia rurale 

Vitet 

1989 2001 2011 

Nr. i 

pop.  
Në % 

Nr. i 

pop. 
Në % Nr. i pop. Në % 

Rrethi Fier 175094 62.55 122916 47.48 89139 47.70 

Rrethi Lushnje 104838 37.45 105597 40.79 78363 41.92 

Rrethi Mallkastër ------- ------- 30375 11.73 19405 10.38 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë, 1990 

INSTAT Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001, REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011. 

 

Të dhënat mbi shpërndarjen territoriale në aspektin kohor dhe hapësinor(sipas 

rretheve) dhe të përllogaritur jepen në tabelën vijuese.  

 

Tabela nr. 3.11. Shpërndarja e popullsisë së qarkut Fier sipas rretheve (1989-2011) 

 

Popullsia  

Vitet 

1989 2001 2011 Sipërfaqja 

Qarku 381532 382544 310331 1910 

Qytetet e qarkut 26.62 32.3 39.8 15.6 

Fshatrat 73.37 67.7 60.2 84.4 

Rrethi Fier 64.6 52.04 53.28 41.5 

Qytet 28.93 38.3 46.1 6.0 

Fshat 71.07 61.7 53.9 94.0 

Rrethi Lushnje 35.4 37.62 38 37.3 

Qytet 22.4 26.6 33.5 22.0 

Fshat 77.6 73.4 66.5 78.0 

Rrethi Mallkastër - 10.3 8.72 21.2 

Qytet - 23.2 28.3  1.2 

Fshat - 76.8 71.7 98.8 

Burimi: Vjetari statistikor i RPS të Shqipërisë 1989, Tiranë 1990 

INSTAT, Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001 REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT, Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011 

 

Mosuniformiteti në shpërndarjen hapësinore të popullsisë në qarkun Fier është 

pasojë dhe e diferencimeve që ekzistojnë në këtë aspekt midis tri rretheve të qarkut, 

Fier, Lushnjë dhe Mallakastër.  

Përllogaritjet tregojnë se mbi ½ (53.3%) e popullsisë së qarkut gjendet e 

vendosur vetëm në ⅓ e rretheve të mësipërme, në rrethin Fier që përbën 41.5% të 

sipërfaqes së përgjithshme të gjeohapësirës së qarkut në studim. Pra, në më pak se ½ 

e sipërfaqes është vendosur mbi gjysma e popullsisë së qarkut. Përqendrimi më i 

madh i popullsisë në rrethin Fier, korrespondon me atributet e qytetit të Fierit, si 

qendra më e madhe urbane, ekonomiko-administrative, kulturoro-arsimore e qarkut 

etj.  

Shpërndarja e diferencuar e popullsisë sipas rretheve shpreh më së shumti 

ndikimin më të fortë të kushteve ekonomiko-shoqërore, se të atyre gjeografiko-

natyrore e demografike, të cilët të vetëm nuk mund ta shpjegojnë këtë diferencim të 

rretheve në shpërndarjen hapësinore të popullsisë. 
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3.4.2. Dëndësia e popullsisë dhe aspektet e ndryshimit të saj në kohë dhe 

hapësirë 

 

Rezultat i drejtpërdrejtë i ndryshimit apo lëvizjes së numrit të popullsisë në 

kohë dhe hapësirë është ndryshimi i dendësisë së popullsisë për njësi të sipërfaqes.  

Të dhënat statistikore mbi treguesin e dendësisë së popullsisë për qarkun, 

krahasuar me mesataren e vendit 97.0 b/km² (2011), tregojnë se qarku në studim 

karakterizohet nga një popullim i madh. 

Dendësia mesatare e popullsisë në qark është 162.5 b/km² (INSTAT, 2011), 

shumë më e madhe se mesatarja e këtij treguesi në nivel vendi 97.0 b/km² (INSTAT 

2011), (shih tabelën dhe grafikun). 

 

Figura nr. 3.10. Të dhënat mbi dendësinë e popullsisë së qarkut sipas rretheve 

 

Burimi: Vjetari statistikor i R.P.S. të Shqipërisë 1990, fq. 51 

INSTAT, Popullsia e Shqipërisë në vitin 2001, REPOBA qarku Fier, Tiranë 2001 

INSTAT, Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011. 

 

Gjatë periudhës së viteve 1989-2011, në qarkun e Fierit, kanë ndodhur 

ndryshime në shkallën e mbulimit të sipërfaqes së qarkut me popullsi. Tendenca e 

vërejtur është ajo e uljes së numrit mesatar të banorëve për sipërfaqe. 

Dendësia mesatare e popullsisë në territorin e qarkut në studim, nga 202.2 

b/km² në vitin 1989, është ulur në 162.5 b/km² në 2011, pakësuar gjithsej me rreth 

40.0 b/km², e shprehur ndryshe me 2.0 b/km² çdo vit. 

Ndryshimet socio-ekonomike si dhe politike që ndodhën pas 1990-ës në 

vendin tonë u reflektuan edhe në tiparet e popullsisë së qarkut. Kështu popullsia, për 

shkak të disa faktorëve, si: ulja e lindshmërisë, emigrimi si brenda e jashtë vendit, 

vështirësitë në sigurimin e nivelit të jetesës, mbyllja e shumë ndërmarrjeve të naftës, 

lejimi i lëvizjes së lirë të popullsisë etj, sollën si pasojë atë çka vërehet edhe në 

0 50 100 150 200 250 300 

Qarku 

Rr.Fierit 

Rr. Lushnjes 

Rr.Mallak. 

Qarku Rr.Fierit Rr. Lushnjes Rr.Mallak. 

2011 162.5 208.4 165.6 66.8 

2001 200.3 250.9 202.2 97.6 

1989 200.2 209.7 189.8 0 

Dëndësia e popullsisë në qarkun e Fierit (1989-2011) 
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tabelën e mësipërme, ku densiteti i popullsisë ra nga 200,3 b/km
2
 në 2001, në 162,5 

b/km
2
 në 2011.  

Nga sa u evidentua më lart, në qarkun e Fierit, ritmet e rritjes së popullsisë 

kanë ardhur në rënie. Kjo u reflektua dhe në rënien e treguesit të dendësisë së 

popullsisë. Ndonëse, tendenca apo prirja në këndvështrimin kohor ka qenë kjo, qarku 

Fier rezulton me tregues dendësie demografike mbi mesataren e republikës (1.7 herë 

më e madhe), dhe renditet në vendin e tretë, pas qarqeve Tiranë (454.0 b/km²) dhe 

Durrës (343 b/km²)
91

. 

Disa nga faktorët që kanë ndikuar në shkallën e lartë të densitetit në territorin 

në studim janë: mbizotërimi i relievit fushor, pasuritë mbi dhe nëntokësore, ardhja e 

popullsisë prej zonave të brendshme të vendit, procesi i industrializimit. Shkalla e 

madhe e popullimit tregon më së miri potencialin e lartë ekonomik të këtij qarku në 

rang vendi.  

 Të dhënat statistikore mbi intensitetin e popullimit të qarkut sipas 

rretheve, flasin për dendësi të lartë popullimi në rrethin e Fierit, 208.4 b/km, i ndjekur 

nga rrethi i Lushnjës, me 165.6 b/km² dhe në fund i Mallakastrës me 66.8 b/km². 

Diferencimet territoriale në intensitetin e popullimit të gjeohapësirës së qarkut në 

studim janë pasojë e diferencimeve në këtë aspekt midis tri rretheve Fier, Lushnje dhe 

Mallakastër. Në diferencimin e rretheve nga pikëpamja e dendësisë së popullimit, 

ndikon në mënyrë të dukshme edhe shkalla e urbanizimit. Atje ku ky tregues është i 

lartë, rrjedhimisht, ajo që pritet është një tregues i madh i dendësisë. Përkatësisht 

koeficienti i urbanizimit sipas rretheve rezulton: 46.1 % (Fier), 33.5% (Lushnje) dhe 

28.3 % (Mallakastër). 

 Analiza sipas komunave. Përllogaritja matematikore mbi treguesin e 

dendësisë mesatare të popullsisë për komunat, evidenton se 18 komuna që përbëjnë 

50.0% të numrit total të komunave në qarkun Fier, kanë dendësi popullimi më të ulët 

se mesatarja rurale e qarkut (114 b/km²), ndërkohë që gjysma tjetër e komunave 

evidentohen me treguesin e popullimit mbi mesataren e komunave të qarkut.  

Diferencimet e komunave, referuar shkallës së popullimit, paraqiten në hartën 

e mëposhtme të dendësisë së popullsisë të Qarkut Fier. Pabarazitë e vërejtura në 

shpërndarjen e popullsisë në territorin në studim apelojnë për më shumë angazhim 

rajonal, lokal e më gjerë, me qëllim që të mos thellohet disekuilibri i vërejtur popullsi-

zhvillim, pasi burimet njerëzore (konsumator prodhues), në procesin e zhvillimit, 

përbëjnë elementin bazë të progresit dhe zhvillimit. 
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 INSTAT, Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Tiranë 2011, fq. 133  
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Figura nr. 3.11. Dendësia e popullsisë në qarkun e Fierit sipas komunave 2011 

 

 Punoi: Adela Dhromaj 

 

 

3.5. Analiza e treguesve cilësorë të popullsisë  

 

3.5.1. Përbërja e popullsisë sipas grupmoshave, ndryshueshmëria e saj në 

aspektin kohor 

 

Përbërja e popullsisë sipas moshës, luan një rol të drejtpërdrejtë dhe mjaft të 

rëndësishëm, jo vetëm në zhvillimin demografik, por edhe në atë socio-ekonomik etj 

të një territori. Njohja dhe studimi i kësaj strukture pasqyron zhvillimin historik të 

popullsisë, për atë që ka ndodhur dhe do të ndodh në të ardhmen, pasi refleksionet e 

saj janë afatgjatë. 

 Për të analizuar strukturën e grupmoshave të popullsisë, i referohemi 

statistikave të tërhequra nga dy regjistrimet e fundit (2001-2011), të paraqitura në 

formë tabelare. Referuar të dhënave përpunuese, popullsia e qarkut sipas 
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grupmoshave, paraqitet përkatësisht: popullsia nën 15 vjeç përbën 19.9% të popullsisë 

së qarkut, 15-64 vjeç 68.0% dhe mbi 65.0 vjeç 12.1%.  
 

Tabela nr. 3.13. Përbërja e popullsisë së qarkut Fier sipas vendbanimeve (2001-2011) 

Grupmoshat 

2001
92 2011

93 

Qarku Qytet Fshat Qarku Ndrysh Qytet Ndrysh. Fshat Ndrysh 

0-14 29.2 26.0 27.2 19.9 - 9.3 18.5 - 7.5 20.9 -6.3 

15-64 63.6 66.1 66 68.0 4.4 68.9 2.8 67.4 1.4 

65+ 7.1 7.8 7.8 12.1 5.0 12.6 4.8 11.7 3.9 

 

Figura nr. 3.12. Përbërja grupmoshore e popullsisë në qarkun e Fierit (2001-2011) 

 
 

 

Popullsia e qarkut sipas grupmoshave në aspektin kohor midis dy 

regjistrimeve ka pësuar ndryshime: 

 Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë(2011), vërehet se ka rënë pesha e 

grupmoshës së parë, ndërsa dy grupmoshat e tjera të popullsisë kanë shënuar 

rritje, krahasimisht me vitin 2001  

 Rritja më e madhe vërehet për pjesën e të moshuarve, popullsinë mbi 65 vjeç e 

cila përbën 12.1% të popullsisë së përgjithshme të qarkut në studim, nga 7.1% 

në vitin 2001.  

 Pakësimi i grupmoshës së fëmijëve ka qenë më i madh se rritja e grupmoshës 

së tretë të popullsisë (mbi 65 vjeç).  

Pakësimi i kësaj grupmoshe tregon për rënie të lindjeve, proces ky me pasoja 

në riprodhimin e popullsisë në të ardhmen. Ndërsa rritja e kontingjentit të mbi moshës 

së punës është shoqëruar me rritjen e shpenzimeve për pension nga skema e 

sigurimeve shoqërore dhe shërbime të tjera sociale. Të përballosh rritjen e 

shpenzimeve për sigurimet shoqërore pa cenuar nivelin e jetesës do të thotë se duhet 

punuar me ritme të tjera produktiviteti, të ndryshme nga më parë. Pakësimi i lindjeve, 

ka ngushtuar piramidën që në bazën e saj. Përfytyrim më të plotë mbi ndryshimet 

cilësore të popullsisë në aspektin e grupmoshave dhe situatën në të cilën gjendet kjo 

strukturë në stadin e tanishëm e jep piramida e moshës. Piramida ka ardhur duke e 

ngushtuar bazën e saj, për shkak të pakësimit të grupmoshës nën 15 vjeç, pakësim ky 
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 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, Repoba Fier 2001, fq. 13-15-16  
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 INSTAT Censusi i Popullsisë dhe banesave , Repoba, Fier 2011, fq. 27  
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me mbi 9.0 % të numrit të përgjithshëm të saj në vitin 2001, e cila flet për rënie të 

niveleve të lindshmërisë në popullsinë e qarkut.  
 

Figura nr. 3.13 . Piramida e grupmoshave gjinore të Qarkut Fier për vitin 2001, 2011 

 
Burimi: INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, Repoba Fier 2001, fq. 13-15-16 

INSTAT, Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011, fq. 27 

 

 Mosha dhe gjinia të vendosura së bashku në piramidën e moshës për dy 

regjistrimet e fundit, janë tregues të rënies së ritmeve të shtimit natyror dhe të 

emigracionit në moshë të re për periudhën në studim, deri në vitin 2011. Si rezultat 

popullsia aktive dhe e moshuar fiton peshë duke filluar nga mosha 50-54 vjeç. 

Nga përllogaritjet dhe analiza e përbërjes së popullsisë sipas grupmoshave, 

popullsia e qarkut në studim karakterizohet ndërmjet tipit progresiv dhe stacionar. 

Si tregohet dhe në tabelën e mësipërme, pjesa e popullsisë nën 15 vjeç zë 29.0%, nga 

27.7% që zinte në vitin 2001. 

 

3.5.2. Ndryshimet në përbërjen e popullsisë sipas grupmoshave në aspektin 

hapësinorë (qytet-fshat, dhe sipas rretheve) 

 

Ndryshime dhe dallime në strukturën grupmoshore kanë ndodhur dhe sipas 

vendbanimeve qytet-fshat. 

 Grupmosha e parë peshën më të madhe të saj e prezanton në popullsinë rurale 

rreth 21.0 %. Në aspektin kohor kontingjenti i fëmijëve ka pësuar rënie, e cila 

ndjeshmërisht më e lartë ka qenë në hapësirën urbane -7.5, nga -6.3 % që 

rezulton rënia në fshat, kundrejt vitit 2001.  

 Në qytet, gjithashtu, konstatohet dhe rritja më e madhe e grupmoshës së tretë, 

mbi 65 vjeç me 4.8%, kur për fshatin rezulton me rreth 4.0%. Procesi i 

diferencimit të strukturës së popullsisë sipas moshës, pas viteve 1990, si faktor 

kryesor ka pasur ndryshimet midis qytetit dhe fshatit në regjimin e 

riprodhimit, efektin e transmetimit nga mosha në moshë të ndryshimeve të 

periudhave të mëparshme në migrimin e brendshëm, emigrimin e jashtëm etj.  
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Figura nr. 3.14. Përbërja grupmoshore e popullsisë në qarkun Fier sipas vendbanimeve 

Burimi: INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, Repoba, Fier 2001. Fq. 13-15-16 

INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave, Repoba, Fier 2011, fq. 27 

 

Ndryshime dhe dallime në strukturën grupmoshore kanë ndodhur dhe sipas 

rretheve të qarkut. Grupmosha e parë, nën 15 vjeç, peshën më të lartë e ka në rrethin e 

Mallakastrës (22.0%) dhe më të ulët në rrethin e Lushnjës (19.5%), ndërsa Fieri 

rezulton i pozicionuar ndërmjet tyre.  

 

Figura nr. 3.15. Përbërja grupmoshore sipas rretheve në qarkun Fier (2001-2011) 

 
Burimi :INSTAT Popullsia e Shqipërisë, Repoba Fier 2001, fq. 111 

INSTAT Censusi i popullsisë dhe banesave Repoba Fier 2011, fq. 85 

Ndryshimet midis tri rretheve për nga pesha që zë grupmosha e dytë (15vjeç-

64vjeç) janë të vogla. Të dhënat statistikore (2011) evidentojnë se grupmosha e tretë, 

vlerën më të lartë të saj, rreth 12.4% të popullsisë së përgjithshme, e ka në rrethin e 

Fierit dhe më të ulët në Mallakastër (11.4%). (shih hartën nr 3.16.) 

Në krahasim me vitin 2001, konstatohet se reduktimi më i ndjeshëm i 

kontingjentit të fëmijëve ka qenë në rrethin e Lushnjës, me (-9.8 %) të ndjekur nga 

Fieri, (-9.1%) dhe në fund renditet rrethi i Mallakstrës, me (-8.3%).  
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Për nga dukuria e rritjes së grupmoshës së tretë, evidentohet rrethi i Fierit, me 

rritjen më të madhe të përpjesës së tretë të popullsisë, me (5.0 %), Mallakastra dhe në 

fund Lushnja.  

Një dukuri e tillë i dedikohet intensitetit më të lartë të emigrimit të popullsisë 

jashtë rrethit të Fierit, si dhe rënies më të hershme të lindshmërisë në këtë rreth, 

krahasimisht me dy rrethet e tjera të qarkut. Pra, ndryshimet ndërmjet rretheve, në 

strukturën e popullsisë, sipas moshës, janë rezultat i diferencimeve në aspektin 

territorial, të nivelit të lindjeve dhe ndikimit të lëvizjes mekanike.  

 

 
Figura nr. 3.16. Harta e përbërjes së grupmoshave sipas rretheve në qarkun Fier (2011) 
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 Punoi: Adela Dhromaj 

 

Për të karakterizuar shpërndarjen e popullsisë sipas moshës, si dhe për të 

matur moshën e popullsisë, shkallën e plakjes demografike të saj, si dhe për të 

verifikuar në rrugë statistikore në ç’stad është kjo popullsi, përdoren tregues të 

ndryshëm statistikorë. Në këtë analizë i jemi referuar treguesit të moshës mesatare të 

popullsisë.  
 



66 
 

Tabela nr. 3.14. Mosha mesatare e popullsisë në qarkun e Fierit 2001, 2011 

 

2001
94 2011

95 

Gjithsej 0-14 15-64 +65 M.mes. Gjithsej 0-14 15-64 +65 M.mes
96

 

Qarku 382544 111785 243513 27246 33.1 310331 61863 211016 37452 38.2 

Fieri 199082 57658 126659 14765 33.3 165356 32958 111964 20434 38.3 

Lushnja 143933 42139 91845 9949 33.0 117913 22939 81044 13930 38.3 

Mallakastra 39529 11988 25009 2532 32.4 27062 5966 18008 3088 37.2 

 

Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit nga INSTAT, mosha mesatare në 

qarkun Fier rezulton 38.2 vjeç. Kur mosha mesatare është 38 vjeç thuhet se ka filluar 

procesi i plakjes. Pra,mund të themi se popullsia e qarkut në studim, referuar treguesit 

të moshës mesatare, ka hyrë në këtë proces. 

Sipas rretheve vërehet se popullsia e rrethit të Mallakastrës ka moshë mesatare 

pak më të re në qark, situatë kjo që e ka shpjegimin në treguesit më të lartë të 

riprodhimit të kësaj popullsie, krahasimisht me pjesën tjetër të qarkut, ku rënia e 

lindshmërisë daton më herët.  

Përfundimi që tërhiqet është se atje ku lindshmëria është e ulët dhe pesha e të 

larguarve e lartë, perspektiva e popullsisë paraqitet pesimiste, me tendencë të rritjes së 

popullsisë së vjetër, mungesës së krahut të punës etj. 
  

 

 3.5.3. Karakteristikat e popullsisë aktive në qarkun e Fierit 

 

Pas viteve 1990, situata ekonomike në vendin tonë ndryshoi rrënjësisht, duke 

sjellë ndryshime edhe në nivelin e popullsisë që ishte e zënë me punë. Një situatë e 

tillë solli ndryshime edhe në qarkun e Fierit, i cili kishte një numër të madh të të 

punësuarve në sektorin shtetëror, sidomos në sektorin e industrisë. Privatizimi i 

ndërmarrjeve shtetërore, si dhe vendet e kufizuara të punës, sollën një rritje të numrit 

të të papunëve. Rritja e nivelit të papunësisë gjatë periudhës së tranzicionit motivoi si 

rrugëzgjidhje drejtimin për stimulimin e aktiviteteve private. Për të pasur një tablo më 

të gjerë të situatës së të punësuarve dhe të papunëve në qarkun Fier, i jemi referuar të 

dhënave të marra nga vjetarët statistikorë të rretheve (popullsi banuese) Fier, Lushnje, 

Mallakastër për vitet 2001- 2011 (shih tabelën). 
 

                                                 
94

 INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, Repoba, Fier 2001, fq. 111  
95

 INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave, Repoba, Fier 2011, fq. 85  
96

 Bërxholi, A.: Σ xifi / Σfi , Njohuri mbi Demografinë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1992, fq. 187-

189 
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Tabela nr. 3.15. Të punësuarit në sektorin shtetëror në qarkun Fier  

Emërtimi 2001 2011 

Qarku të punësuar 17958 12747 

Të papunë 15045 15869 

Forcat e punës (p.ekon. aktive) 33003 28616 

Shkalla e papunësisë ne % 45.58 % 55.45% 

Fier të punësuar 10900 8050 

Të papunë 7707 8261 

Forcat e punës(p.ekon. aktive) 18607 16311 

Shkalla e papunësisë % 41.41% 50.64% 

Lushnje të punësuar 3935 3576 

Të papunë 6346 6130 

Forcat e punës (p.ekon. aktive)  10281 9706 

Shkalla e papunësisë % 61.72% 63.16% 

Mallakastër të punësuar 3123 1120 

Të papunë 992 1478 

Forcat e punës (p.ekon. aktive )  4115 2598 

Shkalla e papunësisë % 24.10% 56.85% 

Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor Fier 2002, fq. 19-20; Fier 2012, fq . 6- 7 

INSTAT, Vjetari Statistikor Lushnje 2002, fq. 29-31; Lushnje 2012, fq. 12-19 

INSTAT , Drejtoria e statistikës Mallakastër 2002, fq. 8; Mallakastë 2012, fq. 11-12 

 

Figurë nr. 3.17. Të punësuarit në sektorin shtetëror në qarkun Fier 

Nga tabela dhe grafiku i mësipërm, rezulton se numri i të punësuarve në qark 

në sektorin shtetëror është ulur me 5211vetë ose me 29.0% kundrejt vitit 2001, si 

pasojë e procesit të privatizimit. Rënie ka pasur edhe në forcat e punës me 4387 veta 

ose me 13.3%, kundrejt vitit 2001. Shkalla e papunësisë në qarkun Fier është rritur me 

afro 9.9%, kundrejt vitit 2001. Ky përbën një problem mjaft të mprehtë që kërkon 

zgjidhje emergjente dhe afatgjatë për të krijuar një situatë të qëndrueshme ekonomike 

për qarkun e Fierit. Ndryshime vërehen dhe në strukturën e punësimit sipas sektorëve 

të ekonomisë. Duhet theksuar se të punësuar quhen edhe ata persona të cilët janë 

siguruar vullnetarisht pranë sigurimeve shoqërore, me qëllim përfitimin nga skema e 

saj. Kjo kategori përbëhet nga persona të vetëpunësuar në biznese të vogla familjare, 

si dhe banorë të zonave rurale. Po t’u referohemi të dhënave të tabelës së mëposhtme 

do të vërejmë se përqindja e të punësuarve në sektorin e ekonomisë bujqësore është e 

ulët për të dy vitet e marra në studim, rreth 1.1%, megjithëse është një rajon me 

potenciale të mëdha bujqësore, ku 60% e popullsisë banon në fshat. Kjo shpjegohet 

me faktin se pas Ligjit 7501, “Mbi ndarjen e tokës”, popullsia rurale u vetëpunësua në 
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biznesin familjar, tregti etj. Nga ana tjetër ekzistenca e ekonomisë informale uli 

ndjeshëm numrin e të punësuarve. Si rrjedhim, ky sektor ka krijuar artificialisht një 

kontigjent punonjësish të cilët figurojnë të pasiguruar dhe që do të kenë probleme në 

të ardhmen në këtë drejtim. 
 

Tabela Nr.3.16.Të punësuarit në sektorin shtetëror sipas sektoreve të ekonomisë (2001, 2011) 

  

 Sektorët e ekonomisë 

Qarku në % Fier % Lushnje % Mallakastër % 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Bujqësia 1.1 1.1 0.2 0.5 3.0 3.0 2.1 0.5 

Industria nxjerrëse 18.3 13.2 27.8 18.5 - - 8.2 18.5 

Industria përpunuese 11.1 0.6 5.8 1.0 - - 43.7 1.0 
Prodhimi i shpërndarjes së energjisë 

elektrike, gazi dhe ujësjellësi 
11.2 6.4 14.7 6.7 0.4 5.6 13.0 6.7 

Transp.telekomunikac. 6.2 4.2 7.6 5.7 3.9 2.2 4.4 5.7 

Administrimi publik 3.3 --- 5.4 - - - - - 

Arsimi 26.2 33.8 22.3 27.2 44.9 47.2 16.3 27.2 

Shendeti veprimet sociale 9.7 15.1 7.8 14.2 18.8 20.3 4.5 14.2 

Të tjera 12.9 25.5 8.5 26.3 29.1 21.8 7.9 26.3 

Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 2002, Fier, fq. 15, Lushnje, fq. 30, Mallakastër, fq. 14 

INSTAT, Vjetari Statistikor 2012 , Fier, fq. 7, Lushnje, fq. 19, Mallakastër, fq. 12 

 

Figura nr. 3.18. Të punësuarit në sektorin shtetëror në qarkun e Fierit  

sipas degëve të ekonomisë (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke analizuar tabelën sipas viteve 2001-2011 dhe grafikun e të punësuarve 

në sektorin shtetëror në qark, vëmë re se, për sa i përket industrisë nxjerrëse, numri i 

të punësuarve në sektorin shtetëror ka rënë me 5.1% në rang qarku, kjo për arsye të 

privatizimit dhe ristrukturimit të ndërmarrjeve, por dhe si pasoje e mbylljes së shumë 

puseve të naftës të shfrytëzuara në vite si dhe amortizimit të madh të teknologjisë së 

tyre.  

Një peshë të konsiderueshme në numrin e të punësuarve zënë të punësuarit në 

sektorin e arsimit, me 7.6% më shumë se viti 2001. Një ulje të ndjeshme ka pësuar 

industria përpunuese, nga 11.1% në 0.6%, e cila përkon me mbylljen e shumë 

ndërmarrjeve, të TEC-it dhe Azotikut në Fier, Uzinës së Përpunimit të thellë të naftës 

    Bujqësia 
1% Industria nxjerrëse 

13% 

Industria 
përpununuese 

1% 
Prodh.shpërnd. 

en.elektri.uji 
6% 

Transp. 
telekomunikac. 

4% 

Arsimi 
34% 

Shendeti veprimet 
sociale 

15% 

Të tjera  
26% 

Të punësuarit në sektorin shtetëror të qarkut Fier (2011) 



69 
 

në Ballsh etj. Kjo lidhet dhe me faktin se një pjesë e punëtorëve në sektorin shtetëror 

kanë kaluar në sektorin privat.  

Për sa i përket punësimit në sektorin e shëndetësisë, rezulton me rritje të të 

punësuarve në masën 5.4% gjatë periudhës 2001-2011. Po të shikojmë shërbimet e 

tjera (tregti turizëm, ndërtim etj) ka rritje të ndjeshme duke u krahasuar me 2001, me 

12.6%. Kjo tregon më së miri pozitën e favorshme gjeografike të qarkut në lidhje me 

këta sektorë dhe përparësitë që kjo pozitë mbart për popullsinë në sferën e 

shërbimeve, por edhe për punësimin. 

Tabela nr. 3.17. Të punësuarit në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor 

Niveli arsimor I 

ulët 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

I 

ulet 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

Bujqësia 2 44 95 64 0 27 56 69 

Industria nxjerrëse 57 984 1963 277 1 373 1076 239 

Industria përpununuese 27 446 1424 104 0 8 62 8 
Prodhimi i shpërndarjes së energjisë 

elektrike, gazi dhe ujësjellësi 
28 593 1625 148 0 212 529 74 

Transp.telekomunikac. 11 279 720 106 0 44 404 90 

Administrimi publik 0 36 176 373 0 0 0 0 

Arsimi 0 189 1531 2975 0 31 740 3533 

Shëndeti veprimet sociale 4 180 974 575 0 236 749 941 

Të tjera 21 290 802 834 12 547 1325 1361 

Totali 150 3042 9310 5456 13 1478 4941 6315 

Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 2002, Fier, fq. 18 , Lushnje, fq. 29, Mallakastër, fq. 21 

INSTAT, Vjetari Statistikor 2012, Fier. fq 9, Lushnje, fq 21, Mallakastër, fq. 14 

 

Figura nr. 3.19. Të punësuarit në sektorin shtetëror në qarkun e Fierit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga tabela e mësipërme vërehet se pesha e të punësuarve me arsim 8-vjeçar 

nga 83% (2001), rezulton e rritur në 88% në 2011. Kjo tendencë rritjeje evidentohet 

dhe në peshën e të punësuarve me arsim të mesëm, 48% (2001) në 61% (2011). 

Ndërsa numri i të punësuarve me arsim të lartë paraqet tendencën e kundërt, ulje nga 

69.6 % në 2001, në 50.5% (2011). Kjo ulje është si pasojë e emigrimit të 

intelektualëve jashtë vendit si drejt Kanadasë, SH.B.A-së, pasi këto shtete nëpërmjet 
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emigrimit të organizuar kanë thithur trurin e vendeve në zhvillim, duke krijuar nje 

diasporë në miniaturë në vendet pritëse, e cila kontribuon në të gjitha sferat e 

ekonomisë në këto vende.  

Në qarkun e Fierit, kanë qenë dy faktorët që kanë çuar në rënien e nivelit 

ekonomik dhe në rritjen e nivelit të papunësisë. Së pari, në zonat urbane, mbyllja, 

rinovimi dhe privatizimi i ndërmarrjeve ekonomike i cili u shoqërua me papunësi 

masive; Së dyti, mungesa e investimeve të huaja nuk krijoi vende pune të 

mjaftueshme për t’u punësuar shumë njerëz, që më parë ishin të punësuar në 

ndërmarrjet e mëdha shtetërore.  

Ndërsa në zonat rurale shpërndarja e tokës, që i përkiste fermave shtetërore 

(kooperativave) për familjet fshatare, krijoi ekonomi të vogla të cilat nuk mund të 

siguronin burimet e jetesës me tokën e marrë në pronësi. Kjo bëri që shume familje 

fshatare të largoheshin drejt qyteteve ( Fieri, Lushnja). Kështu në qarkun e Fierit të dy 

këto grupe u munduan t’i zgjidhin këto vështirësi nëpërmjet punëve të rastit(në 

sektorin joformal dhe emigrimit). 

 
Tabela nr. 3.18. Punëkërkues të papunë sipas grupmoshës dhe nivelit arsimor 2001 

 Sipas grupmoshave Sipas nivelit arsimor 

  Viti 2001 15-19 20-24 25-34 35 + 8 vjeçar I mesëm Profesiona I lartë 

 Fieri të papunë 194 650 2921 3942 3056 2395 2200 56 

Lushnja të papunë 182 1605 1604 2955 3524 2726 -- 96 

Mallakastër të papunë
97

 ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- 

Burimi:INSTAT, Vjetari Statistikor 2002, Fieri, fq. 20, Lushnja, fq. 31 

 
Tabela nr. 3.19. Punëkërkues të papunë sipas grupmoshës dhe nivelit  

arsimor sipas rretheve 2011 

  Sipas grupmoshave  Sipas nivelit arsimor 

  

 Viti 2011 

 

15-19 

 

20-24 

 

25-34 

 

35 + 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

 

Profesiona 

I 

lartë 

 Fieri të papunë 285 629 1554 5793 4156 1657 1806 642 

Lushnja të papunë 405 790 1959 2976 3379 1496 997 258 

Mallakaster te 

papunë 

145 310 732 291 423 493 552 10 

Qarku të papunë 835 1729 4245 9060 7958 3646 3355 910 

Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 2012, Fier, fq. 6, Lushnja, fq. 12, Mallakastër, fq. 11 

 

Duke parë tabelat e mësipërme, shikojmë se si për vitin 2001 edhe për vitin 

2011, punëkërkues të papunë dominojnë ata të grupmoshës 25-34 vjeç dhe 35 vjeç e 

lart dhe me arsim të mesëm dhe 8-vjeçar. Një pjesë e të papunëve që kanë mbaruar 

shkollën 8- vjeçare, nuk janë në gjendje të punojnë në punë të cilat kërkojnë një farë 

kualifikimi. Ata kanë nevojë për programe kualifikimi, në mënyrë që të përmbushin 

kërkesat e reja të tregut të punës. Por sistemi i ngritjes dhe krijimit të kualifikimeve 

profesionale në qarkun e Fierit nuk i përmbush kërkesa të tilla në sasi dhe cilësi.
98

 Kjo 

tregon se grupmosha vitale e aftë për punë për të përballuar aktivitetet ekonomike 

rezulton e papunë.  

Një faktor i rëndësishëm në këtë aspekt është edhe niveli i ulët arsimor për 

këto grupmosha, të cilat nuk e gjejnë veten në tregun e punës. Si rrjedhim, ato 
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përfshihen në procesin e migrimit të brendshëm, por edhe të jashtëm. Puna duhet të 

fillojë me këtë grupmoshë, e cila, mbështetur në arsimimin profesional, duhet të 

integrohet në ato sfera të ekonomisë ku mund të gjejë veten dhe të justifikojë arsimin 

përkatës.  

Numri i të papunëve në rrethin e Fierit nga 2001, për grupmoshat 15-19 vjeç, 

është rritur me 91 vetë për 2011, ndërsa për Lushnjën është rritur më 123 vetë për këtë 

grupmoshë. Ndërsa për grupmoshën 20-24 vjeç vërehet një ulje e numrit të papunëve 

në Lushnje prej 815 vetash në 2011, krahasuar me vitin 2001. Ndërsa në grupmoshat 

25-34 vjeç në Fier shikohet një ulje e të papunëve prej 367 vetash, në Lushnje 

shënohet një rritje e të papunëve prej 355 vetash.  

Situata të tilla papunësie stimulojnë një humbje të potencialit të forcës, së 

punës, kryesisht te grupmoshat e reja
99

. Këto grupmosha si rezultat i pamundësisë për 

t’u futur në tregun e punës, detyrohen të emigrojnë jashtë vendit. Për sa i përket të 

papunëve, sipas nivelit arsimor vërehet ulje nga 2001 në 2011 si në Fier dhe në 

Lushnje në arsimin e mesëm, e kundërta ndodh për këto dy rrethe me të papunët e 

arsimuar. Numri i të papunëve më arsim profesional në rang qarku rezulton i lartë 

kundrejt totalit të papunëve (2011). Kjo vjen si rezultat i mosvlerësimit të 

profesioneve në tregun e punës dhe këto forca realisht të afta për punë, regjistrohen në 

zyrat e punësimit si punëkërkues. 

 

Figura nr. 3.20. Të papunët në qarkun e Fierit (2011) 

 
Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor 2012, Fier, fq. 6, Lushnja, fq. 12, Mallakastër, fq. 11 

 

Fillimi i reformave në Shqipëri ka çuar në zhvillimin e një sektori privat në 

rritje. Megjithë vështirësitë në rritjen ekonomike, është evidente rritja e numrit të 

ndërmarrjeve në sektorin privat. Kjo për shkak të pozitës gjeografike tepër të 

përshtatshme, afër qendrave më të rëndësishme ekonomike të vendit, pasurive të 

shumta nëntokësore etj.  

Duke ditur se punësimi në sektorin privat është një indikator i rëndësishëm për 

të treguar nivelin e zhvillimit ekonomik në rajon, marrim në analizë tabelën e 

mëposhtme. Rritja e nivelit të punësimit në sektorin privat tregon rritje të nivelit 

ekonomik dhe zhvillim të këtij sektori në qark. Kjo vjen si rezultat i rolit aktiv që ka 

pasur ZRP (zyra rajonale e punësimit), duke nxitur ndërmjetësimin midis personave të 

papunë dhe punëdhënësve. Këto ndërmjetësime kanë qenë të suksesshme dhe kanë 
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ardhur duke u rritur nga viti në vit, duke punësuar nga vitet 2000 deri në 2004, 625 

persona. Ndërmjetësimi për punësim me anë të planaksioneve dhe projekteve 

konkrete u aplikua për herë të parë në vitin 2003 nga zyra e punësimit. Disa prej tyre 

janë: 

 Rritja e punësimeve në sektorin e konfeksioneve dhe të këpucëve si rezultat i 

të cilit u ndërmjetësuan me sukses për punësimin 105 punëkërkues të papunë 

në bashkëpunim me disa subjekte private (Deatex, Mogi, Picari). Mbështetur 

nga projekti “AFC- GTZ; ( Zhvillimi i zonave rurale në jug të Tiranës.) 

 Rritja e punësimeve në sektorin e ndërtimit. Si rezultat u punësuan 157 

punëkërkues të papunë. Projekti u zbatua për një periudhë 1-vjeçare 2003-

2004. 

 Në vitin 2004 u zbatuan 5 projekte për nxitjen e punësimit. U punësuan 110 

punëkërkues të papunë.
100

 

Nga të dhënat rezulton se pesha e të punësuarve në sektorin privat për vitin 

2011 rezulton me 58.5%, kundrejt totalit të të punësuarve në qark. Por dhe peshën më 

të madhe të ndërmarrjeve, sipas sektorëve, e mban sektori privat me 98.5% të totalit të 

ndërmarrjeve. Kjo vjen si pasojë e punësimit të lartë në sektorin e naftës dhe gazit, 

sektori më i rëndësishëm në rajon. Por dhe si rezultat i faktorëve të tjerë: pozita e 

favorshme gjeografike, afërsia me portet më të mëdha në vend që bën të mundur 

lidhjen me botën, relievi i përshtatshëm fushor, infrastruktura rrugore, e cila 

mundëson zhvillimin e qarkut (ndërtimi i autostradës etj.) 

. 

 Tabela nr. 3.20. Ndërmarrjet jobujqësore private dhe punësimi 

sipas aktivitetit ekonomik pronësisë për 2011 

  

 QARKU 

 Ndërmarrje Punësimi 

Private Në % Private  Në % 

 TOTALI 9236 98.5 17979 58.5 

Pyje, peshkim 143 97.3 141 48.1 

Industria nxjerrëse 13 92.9 19 1.1 

Industria përpunuese 887 99.9 3069 97.5 

Prodh.shpërnd.en.elektr..uji 1 12.5 0 0.0 

Ndertim 377 98.4 2443 86.6 

Tregti 4108 100.0 6392 99.5 

Transp.telekomunikac 904 99.7 1175 68.6 

Arsimi 21 80.8 187 4.2 

Shendeti veprimet social 1745 98.6 2847 59.6 

Të tjera 1037 92.4 1706 37.6 

Burimi: INSTAT , Vjetari Statistikor 2012, Fier, fq. 25, Lushnje, fq. 49, Mallakaster, fq. 27 

 

Sipas tabelës së mësipërme rezulton se numri i ndërmarrjeve private për 2011 

rezulton të jetë 9236 për gjithë qarkun, nga të cilat në rrethin e Fierit janë 4950 

ndërmarrje private kundrejt 59 shtetërore, në rrethin e Lushnjës 3679 ndërmarrje 

private, kundrejt 55 ndërmarrjeve shtetërore dhe rrethin e Mallakastrës 607 

ndërmarrje private, kundrejt 23 ndërmarrje shtetërore.
101

 Kjo tregon se sektori privat 

ka rolin primar në zhvillimin ekonomik të qarkut. Por për zhvillimin sa më efikas të 
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këtij sektori nevojiten politika ekonomike aktive dhe përmirësim i ambientit të 

biznesit.  
 

Figura nr. 3.21. Të punësuarit në sektorin privat sipas aktivitetit ekonomik (2011) 

 
Burimi : INSTAT, Vjetari Statistikor 2012, Fier, fq. 25, Lushnje, fq. 49, Mallakastër, fq. 27 

 

Nga grafiku i mësipërm vërehet se edhe në sektorin privat, ashtu si në sektorin 

shtetëror pyjet dhe peshkimi kanë përqindje të vogël të të punësuarve, në masën 1% 

dhe, si rezultat, dhe numrin më të ulët të ndërmarrjeve, 2%. Ndërmarrjet që veprojnë 

në sektorin e industrisë së përpunimit përbëjnë 10 % të totalit dhe kanë të punësuar 17% 

të të punësuarve në sektorin privat, si: naftë, pije alkoolike, letër, plastikë dhe mobilie 

etj. Përqindjen më të madhe e ka tregtia me 36%, të të punësuarve në 44% të 

ndërmarrjeve. Si përfundim, themi se sektori privat ka një rol të rëndësishëm në 

ekonominë e qarkut dhe si i tillë duhet të konsiderohet si një shtyllë e rritjes 

ekonomike. 
 

Figura nr. 3.22. Përqindja e ndërmarrjeve sipas aktivitetit 

 
Burimi : INSTAT, Vjetari Statistikor 2012, Fier, fq. 25, Lushnje, fq. 49, Mallakastër, fq. 27 
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KAPITULLI IV 
 

 

ETAPAT E ZHVILLIMIT TË INDUSTRISË 
 

 

4.1. Veçoritë e zhvillimit dhe lokacioni i sektorit dytësor deri në vitin 1945 
 

Në zhvillimin, strukturën dhe lokacionin e industrisë një rol të rëndësishëm 

luan edhe trashëgimia historike në organizimin e prodhimit, i cili përbën bazën 

strukturore e lokacionale për zhvillimin e degëve moderne të industrisë. Në këtë 

proces mënyrat e organizimit të prodhimit nga sipërmarrësit, variabilet teknologjike, 

ndërhyrja e shtetit në planifikimin e territorit përbëjnë problematika që janë objekt i 

analizave dhe deduksioneve shkencore në këtë kapitull. 

 

 4.1.1. Traditat në fushën e artizanatit, manifakturat dhe fabrikat e para  

 

Zejtaria shqiptare, me traditat e veta qindravjeçare, gjatë Rilindjes Kombëtare 

(shek XIX) ishte dega kryesore e aktivitetit industrial, me një veprimtari të veçantë 

ekonomiko-shoqërore. Prodhimi zejtar shtëpiak dhe ai i organizuar në punishte 

artizanale, vazhdoi të zhvillohej dhe të luajë një rol të rëndësishme në përpunimin e 

lëndëve të para bujqësore, blegtorale dhe të përpunimit të metaleve. Me përpunimin e 

këtyre lëndëve, ajo synonte të plotësonte nevojat shoqërore në ushqime, veshmbathje, 

vegla pune, orendi dhe objekte të tjera të nevojshme.  

Degët më të zhvilluara, ku ishte përqendruar pjesa më e madhe e forcave 

shoqërore në zejtari ishin; ajo e tekstileve, dega ushqimore, e përpunimit të metaleve, 

e përpunimit të lëkurëve, ndërtimtaria etj.  

Megjithë numrin e kufizuar të popullsisë urbane (rreth 10% e popullsisë së 

përgjithshme të vendit), nëpër qytete ishte përqendruar një masë e madhe e punishteve 

zejtare të mëdha e të vogla të specializuara sipas degëve e profileve nga më të 

ndryshmet. Për këtë arsye prodhimi i mallrave në qytete tejkalonte prodhimin e vogël 

zejtar- fshatar të ekonomive natyrore të mbyllura, të specializuara për konsumin 

familjar.  

Në gjysmën e parë të shek. XIX në Shqipërinë e Jugut përpunoheshin me 

shumicë lëkurët e ndryshme me ngjyra dhe pa ngjyra, palltot e trasha dimërore, 

flokatet, velenxat, veshjet kombëtare, të thjeshta e të qëndisura, këpucët, kripa, 

haviari, poçeria etj, që gjenin shitje edhe në tregjet e jashtme si në Maltë, në Greqi, në 

shtatë ishujt Jonian, në Stamboll, Tunizi, në Livorno, Londër etj.
 102

  

Rajoni i Fierit ka pasur tradita në vreshtari dhe në prodhimin e verës dhe 

rakisë. Që në antikitet dhe, veçanërisht, në mesjetë vreshtaria dhe prodhimi i verës 

morën zhvillim të madh dhe kanë qenë mjaft të përhapura në zonat e Mallakastrës, 

Delvinës, Dibrës, Mat-Kurbin, Shkodër, Çermenikë etj.  

Në regjistrat osman shek. XV-XVI, jepen të dhëna për përhapjen e vreshtarisë 

në ato fshatra ku janë bërë regjistrimet e asaj kohe të cilat pasqyrohen në tabelën e 

mëposhtme. 

                                                 
102

 Shkodra, Z.: Qytetet shqiptare gjatë Rilindjes kombëtare, Tiranë 1984, fq. 97-98 



75 
 

Tabela nr. 4.1. Rajonet e kultivimit të vreshtave dhe prodhimit të verës
103

 

Nr Rajoni  Fshatra 

me vreshta 

Sasia e verës së 

prodhuar(në 

maderë)
104

 

Mesatarja për 

çdo fshat  

(në maderë) 

1 Dibër e Poshtme  51 8620 169 

2 Dibër e sipërme 24 4870 203 

3 Çermennikë 26 14.060 540 

4 Gollobordë 17 4050 238 

5 Mat-Kurbin  51 2040 541 

6 Mallakaster 77 106.300 1380 

7 Shkodër 23 23.000 1000 

8 Delvinë 47 79630 1731 

 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, në rajonin e Mallakastrës vreshtaria ishte e 

zhvilluar në 77 fshatra, të cilët prodhonin më shumë se 40% të prodhimit të verës të 

fshatrave ku janë bërë regjistrime. Kjo traditë vazhdoi edhe në shekujt që pasuan dhe 

ruhet edhe sot.  

Në fshatrat e bregdetit, por edhe në krahina të tjera pjellore të vendit, popullsia 

tradicionalisht është marrë me bujqësi, blegtori, kultivimin e drurëve frutorë, 

vreshtave, ullishteve etj. Bluarja e drithërave dhe përpunimi i ullinjve për vaj ishin dy 

degë që kishin tradita të hershme të zhvillimit të industrisë në rajonin e Fierit dhe në 

gjithë vendin. Duke shfrytëzuar burimet natyrore, imputet bujqësore, blegtorale etj, u 

zhvillua artizanati që siguronte të mirat materiale më të domosdoshme për popullsinë.  

Në rajonin e Fierit, pothuajse, në çdo fshat ku ishte e zhvilluar kultura e ullirit, 

ishin ndërtuar mullinj me pajisje të thjeshta për prodhimin e vajit të ullirit. Këta 

mullinj kishin një aftësi përpunuese prej 4 kv ullinj në 8 orë. Përveç mullinjve të vajit, 

në shumë fshatra kishte edhe pajisje shtrydhëse më të vogla dhe me primitive të cilat 

kishin një prodhimtari me të vogël se të parat dhe quheshin “mengra”.  

Në Manastirin e Ardenicës gjendet një dhomë ku janë të vendosura pajisjet e 

një mulliri për përpunimin e ullirit dhe prodhimin e vajit. Sipas të dhënave të arkivit të 

Manastirit ky mulli duhet të jetë rindërtuar në vitet 1745-1747, gjë që dëshmon se ka 

qenë në punë edhe përpara kësaj periudhe
105

 .  

Gjatë gjysmës së dytë të shek XIX, me nxitjen e konkurrencës mes prodhimit 

vendas apo edhe me atë evropian, filluan të ngrihen punishtet manifakturiale me një 

bazë teknike më të përparuar se ajo e punishteve zejtare. Në manifaktura kishte një 

ndarje shoqërore të punës dhe specializim në kryerjen e një procesi apo faze prodhimi 

të caktuar. Ndërmarrjet më të rëndësishme industriale u ngritën në Shkodër (fabrikë 

sapuni, makaronash, cigaresh, tullash, mullinj bloje me motor, shtypshkronjë me 

motor, fabrikë vere, një sektor i prodhimit dhe riparimit të varkave etj), në Korçë 

(mulli drithi, fabrikë mielli), në Prishtinë, në Tetovë, në Prizren, në Plavë, në Durrës, 

në Vlorë (industria e nxjerrjes së bitumit në Selenicë, disa fabrika vaji) në Fier, në 

Elbasan, në Gjirokastër, në Kavajë etj
106

. Gjatë kësaj periudhe filluan edhe investimet 
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e huaja në sektorin e minierave dhe pyjeve. Në vitin 1875 shoqëria angleze “Majers” 

mori për shfrytëzim minierat e serës në Selenicë 

Më pas, në 1891, këtë koncesion e mori një shoqëri franceze e formuar në 

Paris. Me 1904, shoqëria italiane “Firpo e Berberis” mori për shfrytëzim pyjet e 

Thumanës afër Durrësit dhe solli këtu mekanikë shumë moderne. Me 1910 shoqëria 

tjetër italiane “Vismara” filloi gjithashtu me anën e sharrave moderne shfrytëzimin e 

pyjeve të Mirditës.  

Në vitet e fundit të sundimit osman u ngritën nga investitorët e huaj disa 

fabrika vaji, në Tiranë, Fier, Vlorë etj. Ngritja e këtyre fabrikave ndonëse u krye me 

ritme të ngadalta tregonte se Shqipëria kishte hyrë në rrugën e lindjes së ndërmarrjeve 

kapitaliste. Megjithëse me një teknike më të përparuar, fabrikat në tërësi kishin 

kapacitet të vogël prodhimi dhe secila një numër të kufizuar punëtorësh. Pesha e 

prodhimit të tyre industrial zinte një vend fare të parëndësishme kundrejt prodhimit që 

dilte nga duart e zejtarëve të vegjël. Me 1912-ën në trojet e trungut etnik shqiptar, 

përveç prodhimit manifakturial, kishte një numër të kufizuar të fabrikave të vogla me 

motor. 

 

Tabela nr. 4.2. Fabrikat me motor viti 1912
107

 

 

Nr 

 

Lloji i aktivitetit 

Nr. njësive 

prodhuese 

 

Nr 

 

Lloji i aktivitetit 

Nr. njësive 

prodhuese 

1 Mullinj drithi 26 6 Fabrikë cigaresh 3 

2 Fabrikë vaji 4 7 Fabrikë makaronash 1 

3 Fabrikë sapuni 2 8 Shtypshkronjë 5 

4 Fabrikë lëkurësh 2 9 Sharra mekanike 7 

5 Fabrike tisazhi 1 Tot Makina me motor 50 

 

Të gjitha këto fabrika kishin një kapacitet shumë të kufizuar prodhimi. Numri 

i punëtorëve të këtyre njësive ishte po ashtu fare i vogël dhe në secilën prej tyre 

punonin 3-15 punëtorë. Megjithëse ndërmarrjet industriale ishin modeste ato tregonin 

se në Shqipëri fillojnë të zhvillohen marrëdhëniet kapitaliste. 

Vendi ynë hyri në rrugën e zhvillimit të kapitalizmit në fund të shek XIX, në 

një kohë kur kapitalizmi në vendet perëndimore kishte kaluar në fazën më të lartë të 

tij. Që në shek. XVII, me fitoren e Revolucionit Industrial në Angli, u bë kalimi nga 

manifakturat në industrinë e madhe me makina. Në fund të shek. XIX me fitoren e 

Revolucionit II Industrial, shpikjen e elektricitetit dhe ndërtimin e motorëve me djegie 

të brendshme (motorëve diesel) industria e madhe me makina u bë sunduese në 

ekonomi.  

Kur bota perëndimore kishte arritur në këtë nivel të lartë zhvillimi, Shqipëria 

ndodhej në fazën e kooperimit të thjeshtë dhe organizimit manifakturial
108

. 
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4.1.2. Zhvillimi dhe lokacioni i industrisë gjatë viteve 1912 - 1944 

 

Me shpalljen e pavarësisë në vitin 1912 në Shqipëri u krijuan kushte të 

përshtatshme për zhvillimin ekonomiko-industrial të vendit. Megjithatë, copëtimi 

territorial i trojeve etnike pati pasoja të rënda në jetën ekonomike të shtetit shqiptar. 

Zhvillimi gradual i marrëdhënieve kapitaliste që kishte filluar në mesin e shek, XIX 

dhe që po çonte në shkrirjen e tregjeve krahinore e formimin e një tregu të brendshëm 

kombëtar, u ndërpre. Copëtimi i tregut të brendshëm kombëtar i shkaktoi Shqipërisë 

së pavarur që në fillim një krizë ekonomike.  

Shqipëria, me popullsi dërmuese agrare, lindi si shtet me një ekonomi 

deficitare jo vetëm në fushën e prodhimit industrial, por edhe në atë të prodhimit 

bujqësor.  

Mjedisi gjeografik i Shqipërisë ka kushte të favorshme për zhvillimin e ekonomisë 

dhe në veçanti të industrisë. Resurset e riciklueshme dhe të pariciklueshme, si: 

pasuritë klimatike, hidrike, pedologjike, biologjike etj, ofronin mundësi për zhvillimin 

me një strukturë të gjerë të industrisë së lehtë dhe ushqimore. Ultësira Perëndimore, 

ku shtrihet edhe rajoni i Fierit, fushat dhe luginat e brendshme, pyjet dhe kullotat 

natyrore të përshkuara nga lumenj dhe liqene, përbënin pasuri të mëdha natyrore për 

prodhimin e lëndëve të para bujqësore, blegtorale, lëndës drusore etj, që do t’i 

shërbenin zhvillimit dhe shpërndarjes gjeografike të industrisë në gjithë territorin e 

vendit.  

Hidrokarburet (nafta, gazi natyror dhe bitumi) të lokalizuara kryesisht në 

rajonin e Fierit, kaostobiolitet, xeheroret e mineraleve metalore dhe jometalore, 

përbënin një bazë dhe referencë të rëndësishme për zhvillimin e industrisë së rëndë, 

nxjerrëse dhe përpunuese. Këto pasuri natyrore mbeten potenciale zhvillimi, pasi në 

këtë periudhë nuk u shfrytëzuan, veçse në një masë shumë të vogël.  

Shqipëria e nisi udhën e zhvillimit të vet si shtet i lirë dhe i pavarur në fillim të 

shek. XX, më vonë se shtete të tjera të Ballkanit, me një nivel dhe gjendje ekonomike 

dhe industriale shumë të prapambetur. Pas shpalljes së pavarësisë, për tetë vjet me 

radhë Shqipëria mbeti e pushtuar nga fuqitë e huaja, (1912-1920). Fuqitë e Mëdha 

gjatë Luftës I Botërore shfrytëzuan gjendjen e pushtimit për të realizuar planin e tyre 

të ndërhyrjes në ekonominë shqiptare. Shoqëritë italiane, austro-hungareze, franceze 

etj, kryen punime gjeologjike, zbuluese dhe filluan shfrytëzimin e naftës në 

Drashovicë, qymyrgurit në Memaliaj etj. Prodhimi ishte i vogël. Nga ana tjetër, këto 

pasuri u shfrytëzuan nga kapitali i huaj dhe nuk u vunë në shërbim të ekonomisë 

kombëtare.  

Gjatë Luftës I Botërore nga fuqitë pushtuese u sollën motorët e parë elektrik të 

cilët nuk luajtën ndonjë rol me rëndësi në ekonominë e vendit. Pas luftës u krijuan 

premisat për gjallërimin dhe zhvillimin gradual të ekonomisë. Në vitin 1920, sipas 

llogaritjeve të bëra nga ekonomisti i Lidhjes së Kombeve Albert Calmes, në Shqipëri 

ekzistonin në formë thesaresh të fshehura 60-100 milion franga ari, pa llogaritur 

stolitë e ndryshme prej floriri, kapital i mjaftueshëm për zhvillimin ekonomik-

industrial të vendit
109

. Këto kapitale nuk u investuan për zhvillimin e industrisë dhe 

ekonomisë në tërësi, pasi nuk kishte një politikë përkrahjeje dhe mbështetjeje nga 

shteti.  

Në vitet ’20 të shek të kaluar nën ndikimin e kërkesave ekonomike, kapitali 

shqiptar filloi të investohej në zhvillimin e industrisë së vendit. Në vitin 1922 numri i 

ndërmarrjeve arriti në 85 njësi industriale nga 33 që ishin në vitin 1912.  
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Ndërmarrjet industriale, sipas degëve, në vitin 1922 ishin; 35 mullinj bloje me 

motor, 11 fabrika vaji, fabrika sapuni, lëkurësh, pëlhurash dhe stofrash leshi, të 

alkoolit, të cigareve, të makaronave, të karameleve, 16 sharra elektrike, 8 

shtypshkronja, kripore etj.
110

 Disa nga këto fabrika kishin rëndësi për ekonominë e 

vendit, ndërsa pjesa më e madhe kishin mbetur në nivelin e prodhimit artizanal. Në 

rajonin e Fierit, gjatë kësaj periudhe, u ngritën 4 mullinj bloje dhe funksiononin disa 

punishte të prodhimit të vajit të ullirit dhe verës.
111

 Një pjesë e konsiderueshme e 

nevojave të tregut për mallra industriale plotësoheshin me anë të importit. 

Nën ndikimin e kërkesave të tregut, në periudhën 1922-1928, pati një fare 

zhvillimi të industrisë. Kapitali shqiptar u vu në lëvizje për zhvillimin e veprimtarive 

ekzistuese dhe njëherazi bëri investime në degë të reja të industrisë. Këto investime u 

orientuan në zhvillimin e industrisë ushqimore, industrisë së lehtë, industrinë e 

materialeve të ndërtimit, industrinë elektrike etj.  

Në këtë periudhe bëhen përpjekje për bashkimin e kapitaleve dhe krijimin e 

shoqërive aksionare, kryesisht me kapital shqiptar. Në vitin 1928 kapitali i tyre 

përbënte rreth 68% të të gjithë kapitaleve të investuar nga borgjezia shqiptare në 

industrinë e vendit. Në vitin 1928 numri i ndërmarrjeve industriale në pronësi të 

borgjezisë shqiptare arriti ne 151 njësi, me kapital prej 9.2 milionë franga ari. 

Shumica e tyre ishin ndërmarrje të industrisë së lehtë dhe ushqimore që merreshin me 

përpunimin e lëndës së parë bujqësore dhe blegtorale që prodhohej në vend. Numrin 

më të madh të këtyre ndërmarrjeve e zinin fabrikat e mielli (4 fabrika të mëdha dhe 53 

punishte të vogla) të cilat ishin të shpërndara, pothuajse, në të gjitha qytetet e vendit. 

Renditen në vijim nga numri i njësive sharrat motorike (24 njësi), fabrikat e vajit dhe 

të sapunit (15 njësi), shtypshkronja (14 njësi), fabrika të duhanit (19 njësi), fabrika 

tekstilesh (4 njësi ) etj
112

. 

Krahas këtyre objekteve industriale funksiononin edhe 9170 njësi të ndryshme 

të shpërndara në të gjithë vendin.  

Në vitet ’20 shekullit të kaluar filluan të zhvillohen degë të industrisë së 

energjetikës si: industria elektrike, industria e qymyrgurit, industria e naftës etj. Hapa 

të para në krijimin dhe zhvillimin e industrisë elektrike u bënë në qytetet Korçë, 

Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, Fier etj, ku u ndërtuan centrale të vegjël elektrikë të 

cilët prodhonin energji elektrike, kryesisht për ndriçim. Shoqëria italiane “SEIA” 

(Societa Electrion Italo-Albanese) me qendër në Itali, krijoi në Shqipëri organizmin e 

saj “SESA” (Shoqëria Elektrike Shqiptare Anonime), e cila merr koncesionin e 

prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetet e Beratit, Durrësit, Fierit, 

Gjirokastrës, Kavajës, Shkodrës, Tiranës e Vlorës.
113

  

Industria elektrike në vendin tonë në vitin 1938 përfaqësohej nga 13 centrale 

elektrik me një fuqi të vendosur prej 3391 kw dhe një prodhim vjetor prej 9.391 mijë 

kw/h.
114

 

Centrali elektrik që u ndërtua në Fier nga shoqëria aksionere “SESA”, kishte 

një fuqi prej 75 kuaj-fuqi dhe një prodhim prej 53 mijë kw/h.  
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Pjesa më e madhe e popullsisë qytetare, për shkak të çmimit të lartë të 

instalimeve elektrike dhe energjisë elektrike nuk ishin në gjendje të lidheshin me 

rrjetin elektrik të shpërndarjes. Sipas të dhënave të shoqërisë “SESA” në vitin 1937 në 

Shkodër ka pasur 1485 pajtimtarë, Vlorë 810, në Gjirokastër 425, në Berat 480, në 

Kavajë 275 dhe në Fier 290 pajtimtarë
115

. Shoqëria “SESA” ka shpërndarë në qytetin 

e Shkodrës, të Tiranës, Vlorës, Beratit, Fierit, Gjirokastrës dhe të Kavajës 1.044.000 

kw/h energji elektrike, nga të cilat 766.000 kw/h janë përdorur për ndriçim, ndërsa 

rreth 277.000 kë/h janë përdorur për nevojat e prodhimit të asaj industrie që punonte 

në këto qytete. 

Që në fillim të viteve ’20 një varg shoqërish të huaja morën nga qeveria 

shqiptare koncesione të ndryshme për shfrytëzimin e lëndëve djegëse dhe mineraleve 

të vendit tonë. Në vitet 1925-1926 kompanive të huaja iu dhanë 12 koncesione për 

shfrytëzim mineralesh me një sipërfaqje prej 695 mijë ha truall.
116

 Një nga pasuritë 

natyrore më të rëndësishme që tërhoqi lakminë e kapitalit të huaj ishin burimet e 

naftës dhe gazit në Shqipëri. Konkurrentë për zotërimin e burimeve natyrore të naftës 

ishin kompanitë angleze, italiane, franceze dhe amerikane. Aktivitetin më të madh për 

studimin, kërkimin dhe shfrytëzimin e naftës e zhvilloi shoqëria italiane “AIPA”. Kjo 

shoqëri e shtriu veprimtarinë e saj studimore kryesisht në zonën midis Durrësit, 

Elbasanit dhe Vlorës.  

Në kompleksin gjeomorfologjik Berat (Lugina e Devollit të poshtëm) – 

Lushnje, shoqëria “AIPA” arriti të lokalizojë disa shtresa nafte.
117

  

Në vitin 1929, filloi shfrytëzimi i naftës në vendin tonë, me një prodhim 

fillestar prej 750 ton. Ndërsa në vitin 1935, kur prodhimi i naftës arriti në 27.710 ton, 

filloi eksportimi i naftës për rafinim në Itali. Italia fashiste ishte deficitare në lëndë 

djegëse minerale, ndaj dhe shoqëria “AIPA”, gjatë viteve të pushtimit fashist e 

intensifikoi veprimtarinë gjeologjike për kërkimin, zbulimin dhe shfrytëzimin e 

naftës. Në këtë periudhë (v. 1942) filloi shfrytëzimi i një zone të re naftëmbajtëse, 

asaj të Patosit. Me shfrytëzimin e naftës në këtë zonë, prodhimi u rrit nga 108.116 ton 

në 155.000 ton në vitin 1942
118

.Në vitet e pushtimit gjerman, kriza që kishte përfshirë 

ekonominë e Shqipërisë u bë më e thellë. Prodhimi industrial në përgjithësi pati rënie 

të theksuar. Treguesit e krizës vërehen në rënien absolute të prodhimit të naftës, në 

rreth 11.000 ton dhe prodhimit të energjisë elektrike në 1.554.004 kw/h
119

. 

 

Tabela nr. 4.3. Prodhimi i energjisë elektrike në vitin 1944 në qendrat elektrike  

të shoqërisë “SESA”
120

 

Qendrat Shkodër Vlorë Tiranë Berat Kavajë Gjirokastër Fier 

Prodh. në kw/h 519.711 338.302 424.060 95.850 131.681 30.798 12.602 

 

Nga tabela e mësipërme vërehet qartë se rreth 33% e prodhimit të energjisë 

elektrike në qendrat e shoqërisë “SESA” e jepte Shkodra, ndërsa Fieri realizonte një 

prodhim të papërfillshëm, rreth 0.8 % të prodhimit të përgjithshëm të shoqërisë 
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“SESA”. Siç shihet, edhe në Rajonin e Fierit, sikundër në të gjithë vendin, energjia 

energjetike ishte në hapat e parë të zhvillimit të saj.  

Rajoni i Fierit kishte një strukturë ekonomike tipike bujqësore, ndaj dhe deri 

në vitin 1944 u zhvilluan kryesisht degët e industrisë agropërpunuese. Këto degë 

kërkonin pak kapitale dhe siguronin me lehtësi fitime. Gjatë kësaj periudhe 

sipërmarrësit investuan kryesisht në zhvillimin e industrisë së prodhimit të drithërave 

dhe miellit, të vajit të ullirit, të prodhimit të verës, të cigareve etj.   

Deri në vitin 1944 ishin ndërtuar dhe funksiononin rreth 20 punishte dhe 

fabrika të industrisë agropërpunuese. Këto njësi industriale u ngritën kryesisht me 

mbështetjen e kapitalit vendas. Pjesa më e madhe e tyre ishin unitete industriale me 

karakter artizanal me prodhimtari të vogël, ku mbizotëronin mullinjtë e drithërave, 

punishtet dhe fabrikat e vajit dhe miellit, të cilat përbënin rreth 11 unitete industriale. 

Pjesa më e madhe e këtyre ndërmarrjeve, rreth 10 unitete industriale, u ngritën në 

qytetin e Fieri, 8 punishte në rrethin e Fierit dhe vetëm 2 fabrika në qytetin e 

Lushnjës.   

 

Tabela nr. 4.4. Njësitë kryesore të industrisë ushqimore deri në dhjetor 1944
121

 

Nr Viti Vendi Emërtimi i objektit  Pronësia 

1 1745 Ardenicë Mulli vaji Manastiri i Ardenicës 

2 1919 Fier Mulli drithi Xh. Muca VII 

3 1923 Fier Mulli drithi VII Gjata 

4 1927 Levan Mulli drithi VII Gjata 

5 1928 Lushnjë Fabrikë mielli A.Ngurëza 

6 1930 Fier Mulli drithi VII Q.Vornozi 

7 1930 Fier Mulli drithi VII T.Vornizi 

8 1935 Roskovec Fabrikë mielli A.Çepele 

9 1935 Fier Mulli drithi Ll.Gjini 

10 1936 Fier Fabrikë mielli Shoqëria ”Myzeqeja” 

11 1936 Fier Fabrikë vaji ulliri K.Nito 

12 1936 Fier Mulli drithi VII Vornozi 

13 1937 Fier Fabrikë vaji Maji Nito 

14 1937 Fier Mulli drithi I.Bylaj  

15 1941 Fier Mulli drithi P.Verria 

16 1941 Fier Fabrikë vaji ulliri Olu Albanesi 

17 1942 Fier Fabrikë cigaresh Shehaj+Dumreja 

18 1942 Cakra Fabrikë vaji ulliri Petro Verria 

19 1944 Lushnjë Fabrikë cigaresh A.Resuli 

 

 Rrethi i Fierit jepte 3.4 % të prodhimit industrial të vendit, ku ishte 

përqendruar 1.4 % e popullsisë aktive. Ndërsa rrethi i Lushnjës jepte 0.4 % të 

prodhimit industrial, ku ishte përqendruar 0.7 % e popullsisë aktive. Në tërësi deri në 

vitin 1944 Fieri ishte një rajon tipik bujqësor i prapambetur, ku agroindustria kishte 

hedhur hapat e para në përpunimin e lëndëve të para bujqësor-blegtorale.
122
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 Disa dukuri të zhvillimit të industrisë deri në vitin 1944. 

  

 Industria në rajonin e Fierit dëri në vitin 1944 u zhvillua kryesisht me 

investime të kapitalit të huaj, i cili kishte pozita kyçe në industrinë e prodhimit 

të energjisë elektrike dhe të naftës. Kapitali vendas, në kuadër të të gjithë 

vendit, zinte vetëm 15% të investimeve të përgjithshme dhe ishte fokusuar 

kryesisht në industrinë e lehtë dhe ushqimore.  

 Para vitit 1944 industria karakterizohej nga niveli i ulët i prodhimit të 

përgjithshëm dhe për frymë të popullsisë në veçanti. Në rajonin e Fierit 

mbizotëronin unitet industriale të karakterit artizanal dhe industria nuk arriti të 

shndërrohej në degë të prodhimit të madh me makina. Në vitin 1938 prodhimi 

bujqësor përbëhej kryesisht nga drithërat dhe produktet blegtorale, ndërsa 

vreshtat dhe ullishtet kishin një peshë të vogël në prodhimin e përgjithshëm. 

Industria arrinte të përpunonte vetëm 8.5% të prodhimit bujqësor- blegtoral.  

 Struktura e industrisë ishte e njëanshme dhe e prapambetur. Në industri pjesën 

dërrmuese të prodhimit e realizonin industria ushqimore dhe ajo e 

veshmbathjes që së bashku jepnin 72.7 % të prodhimit industrial (industria 

ushqimore 44.3% dhe ajo e lehtë 28.4 %). Degët e industrisë së rëndë, si ajo 

elektrike dhe mekanike, realizonin respektivisht 2 dhe 4 % të prodhimit të 

brendshëm industrial.  

 Ndarja shoqërore dhe lokacioni i industrisë nuk ishin mbështetur në parimin e 

avantazhit krahasues. Industria ishte e përqendruar në disa rrethe si në Tiranë 

(21.2 % të Prodhimit të Përgjithshëm Bruto), Shkodër (14.3 % të PPB ), Korçë 

(14.2 % të PPB), Vlorë (13.3 % të PPB ), Durrës (9.2% të PPB ). Rrethi i 

Fierit sëbashku me Mallakastrën jepnin 3.4% të PPB-se, ndërsa rrethi i 

Lushnjës vetëm 0.4 % të PPB-së. Rrethet e Gramshit, Librazhdit, Pogradecit, 

Tepelenës dhe Tropojës jepnin më pak se 0.1 % të prodhimit industrial të 

vendit
123

.  

Industria e përpunimit të ullirit nuk ishte ngritur në afërsi të lëndës së parë dhe 

në të gjitha rrethet ku kultivohej ulliri. Ndërsa në qytetin e Vlorës kishte 8 fabrika vaji 

ulliri, në Mallakastër, Himarë dhe në ndonjë rajon tjetër ku kultivohej ulliri nuk ka 

pasur asnjë fabrike të përpunimit të ullinjve. Fieri kishte tre fabrika vaji ulliri, ndërsa 

në Ballsh dhe në Lushnje nuk ishte ngritur asnjë fabrikë e tillë.  

Duke u mbështetur në dukuritë dhe tiparet e industrisë në rajonin e Fierit, por 

edhe në gjithë Shqipërinë, arrijmë në përfundimin se deri në vitin 1944 kjo degë e 

ekonomisë ishte në hapat e para të zhvillimit të saj. Industria jepte vetëm 9.8 % të 

prodhimit të përgjithshëm industrialo-bujqësor të vendit, kishte strukturë të 

njëanshme, nivel teknik të ulët dhe shpërndarje gjeografike të pabarabartë.  

 

 

4.2. Tiparet e zhvillimit dhe lokacioni i sektorit dytësor në periudhën e 

socializmit  

 

 4.2.1. Rimëkëmbja, organizimi dhe zhvillimi i industrisë  

 

Çlirimi i vendit e gjeti Shqipërinë në një gjendje ekonomike shumë të vështirë. 

Prapambetjes së trashëguar i qenë shtuar edhe shkatërrimet e mëdha të luftës të cilat 

kishin çuar në një paralizë të plotë të jetës ekonomiko-shoqërore.  
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Ndër degët e ekonomisë dëmet më të mëdha i kish pësuar industria e cila ishte 

shkatërruar thuajse e tëra. Ishin shkatërruar ose dëmtuar rëndë vendburimet e naftës 

në Kuçovë dhe Patos. Pjesa më e madhe e industrisë së lehtë dhe ushqimore, 

gjithashtu, nuk punonte për shkak të mungesës së lëndëve të para.  

Në rrethanat e vështira që po kalonte vendi, vëmendja e shtetit u përqendrua 

në zgjidhjen me përparësi të problemeve emergjente, me qëllim vendosjen e 

normalitetit në vend. Në këtë kuadër u morën masa për ngritjen e industrisë së naftës, 

në mënyrë që të sigurohej sasia e nevojshme e karburantit për mjetet e transportit, për 

centralet elektrike, për vënin në punë të industrisë së materialeve të ndërtimit dhe për 

fillimin e punimeve në minierat ekzistuese. Me masat e marra nga shteti u bë e 

mundur që brenda viteve 1945-1946 të rindërtoheshin të gjitha fabrikat dhe minierat e 

shkatërruara nga lufta. Në fund të vitit 1946 u arrit prodhimi industrial i paraluftës dhe 

u zgjerua e forcua më tej sektori shtetëror. 

Paralelisht me përpjekjet për rimëkëmbjen e industrisë dhe ekonomisë në 

tërësi, shteti hartoi programe e reforma që synonin shpronësimin e pronareve nga 

mjetet kryesore të prodhimit, eliminimin e sektorit privat dhe krijimin e ekonomisë së 

centralizuar.  

Që në dhjetor të vitit 1944, qeveria dekretoi ligjin; “Mbi kontrollin e shtetit në 

industritë dhe shoqëritë shqiptare”. Gjatë vitit 1945 u morën një seri masash që 

synonin goditjen e kapitalit të huaj. Konfiskimi dhe shtetëzimi përfshiu pasuritë e 

shoqërive italiane “AGIP” (Agjencia e Përgjithshme Italiane e Petrolit), shoqërinë 

“SESA” etj. Në fillim të vitit 1946 ky proces vijoi me ritme të shpejta duke u 

shtetëzuar 11 ndërmarrje industriale që ishin ende në duart e pronarëve shqiptarë. 

Në prodhimin e përgjithshëm industrial të vitit 1946 vetëm 15.9% i përkiste 

sektorit privat ndërsa, pjesa tjetër prej 84.1% i përkiste sektorit shtetëror të 

ekonomisë, nga i cili 58.3% sektorit shtetëror dhe 30.8 % atij kooperativist.
124

  

Gjatë vitit 1947 u shtetëzuan fabrikat dhe punishtet që ende vepronin, 

kryesisht në fushën e industrisë së lehtë dhe ushqimore si: fabrikat e trikotazhit dhe 

tisazhit, të këpucëve, cigareve, alkoolit etj. Me këto masa u mbyll procesi i 

shtetëzimeve në industri. Ky proces i hapi rrugën marrëdhënieve dhe ligjeve 

ekonomike që janë karakteristike për ekonominë e centralizuar. Shtetëzimet u bënë 

me akte të menjëhershme pa shpërblim dhe brenda një kohe të shkurtër, duke 

përfshirë pronat e kapitalistëve të huaj dhe vendas. 

Sapo përfundoi shtetëzimi i mjeteve kryesore të prodhimit shteti mori masa 

për organizimin dhe zhvillimin e sektorëve në fushën e industrisë dhe ekonomisë në 

tërësi me plane ekonomike një e dyvjeçare dhe duke filluar nga viti 1951 me plane 

pesëvjeçare
125

. Për këtë qëllim programi i hartuar për industrializimin e vendit 

parashikonte zhvillimin me prioritet dhe me ritme të shpejta në radhë të parë të 

industrisë dhe, veçanërisht, asaj nxjerrëse dhe përpunuese.  

Hallka kryesore në industrializimin socialist u konsiderua industria e 

energjetikës, ajo e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe industria elektrike. Në këtë 

kuadër një vëmendje e posaçme iu kushtua industrisë së naftës, e cila do të bëhej një 

degë prioritare dhe bazë për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Që në vitin 1947 u 

vunë në shfrytëzim një numër pusesh të reja në vendburimin e Kuçovës dhe filloi 

prodhimin kantieri i ri i naftës në Patos, i cili u shkatërrua barbarisht nga pushtuesit 
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fashist.
126

 Në Patos u aktivizuan edhe 19 puse të reja duke e çuar në 30 numrin e 

përgjithshëm të puseve të naftës në prodhim.  

Në vitin 1952 u krijua për herë të parë në Shqipëri shërbimi gjeologjik 

kombëtar, i cili filloi të zgjerojë konturet e vendburimeve ekzistuese të naftës dhe të 

zbuloi edhe vendburime të reja. Si rezultat i kësaj pune u zbuluan puse të reja nafte në 

Verri të Patosit të cilët rritën rezervat e prodhimit. Në vitin 1955 prodhimi i naftës u 

rrit 158% në krahasim me atë të 1950.
127

  

Në vitin 1957 u zbulua një vendburim i ri nafte në Marinzë, i cili hapi 

perspektiva të tjera në zhvillimin e industrisë së naftës. Prodhimi i naftës në këtë vit 

arriti në 489.763 ton ose gati dyfishin e prodhimit të shënuar në vitin 1956.
128

  

Me prishjen e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, punimet dhe kërkimet u 

drejtuan tërësisht nga specialistë shqiptarë. Si objekt kërkimi u vlerësuan ranorët e 

neogjenit dhe gëlqerorët e paleogjenit (eocenit). Në periudhën 1961-1970 

intensifikohet nxjerrja e naftës nga vendburimet ekzistuese. Njëkohësisht u zbuluan 

në vitin 1963 në formacione gëlqerore vendburimi i naftës në Visokë, në 1965 

vendburimi i naftës në Gorishtë-Kocul dhe në 1966 vendburimi i naftës në Ballsh. 

Krahas vendburimeve të naftës në vitin 1967 u zbulua vendburimi i gazit natyror në 

Divjakë .  

Gjatë viteve ’70 të shekullit të kaluar u intensifikuan punimet për zgjerimin e 

kontureve të vendburimeve në shfrytëzim, si ato të suitës Drizë-Patos, Divjakë, 

Frakull, Kallmë-Verri etj. Për pasojë në vitin 1974 u arrit vlera më e madhe e 

prodhimit të përgjithshëm të naftës në vend me 2.250.000 tonë.
129

 Në këtë periudhe 

mori pamjen e plotë boshti linear i hidrokarbureve në rajonin e Fierit, Lushnje-Fier-

Patos-Ballsh. 

Paralelisht me zhvillimin e industrisë së nxjerrjes u ngrit dhe u zhvillua edhe 

industria e përpunimit të naftës. Në vitin 1968 u ndërtua dhe u vu në shfrytëzim 

fabrika e përpunimit të naftës në Fier e lidhur ngushtë me kompleksin kimik 

energjetik të rajonit. Kjo uzinë kishte një kapacitet prej 500.000 tonësh përpunim në 

vit. Me ndërtimin e kësaj uzine kapaciteti i përgjithshëm përpunues u rrit nga 505.700 

tonë në vitin 1965, në mbi një milion tonë në vitin 1970. Në Ballsh u ndërtua objekti 

më i rëndësishëm i industrisë përpunuese të naftës në të gjithë vendin, kombinati i 

përpunimit të thellë të naftës. Kjo vepër që filloi pune në vitin 1978 kishte një 

kapacitet prej 1.2 milion naftë në vit. Me ndërtimin e uzinës së përpunimit të thellë të 

naftës në Ballsh u arrit të përpunohej e gjithë nafta që nxirrej në vend.  

Rajoni i Fierit e në tërësi zona jugperendimore përbën basenin kryesor 

naftëmbajtës të vendit tonë, ku është ngritur industria e nxjerrjes dhe përpunimit të 

saj. Kjo është një degë me rëndësi strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm të 

industrisë dhe ekonomisë në vendin tonë edhe në të ardhmen.  

Gjatë periudhës 1950-1990, kryesisht në kaskadat e lumenjve Mat, Bistricë 

dhe Drin u ndërtuan një numër i konsiderueshëm hidrocentralesh me fuqi të vendosur, 

të vogla, të mesme dhe të mëdha, si ai i Ulzës dhe Shkopetit në Mat, Bistrica 1 dhe 
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Bistrica 2 në Fushëgropën e Delvinës, si dhe hidrocentralet e Komanit - Fierzës dhe 

Vaut të Dejës në kaskadën e Drinit.  

Për të rregulluar prodhimin vjetor të energjisë elektrike në vitet ’60 u ndërtua 

termocentrali i Fierit me fuqi 99 mijë kw. Më vonë termocentrali i Fierit e rriti 

kapacitetin edhe me një fuqi prej 60 mijë kw. Në vitet ’70 në rajonin e Fierit u ndërtua 

termocentrali i Ballshit me kapacitet 24 mije kw. Bazuar në treguesit e mësipërm 

rezulton se rajoni i Fierit deri ne 1990 dispononte rreth 11% të potencialeve 

gjeneruese të industrisë elektrike dhe mbi 80 % të fuqisë termo-energjetike të vendit.  

Për përmbushjen e kërkesave të ekonomisë bujqësore në vend me plehra 

kimike-azotike, (nitrat amoni dhe ure) në vitet ’60 u ndërtua në Fier uzina e prodhimit 

të plehrave azotike. Kjo uzinë përpunonte lëndën e parë në vend, naftën, gazin natyror 

etj. Kompleksi industrial i uzinës së plehrave azotike në Fier ndërpreu përfundimisht 

prodhimin në vitin 1993 për mungesë të furnizimit me gaz. 

Gjatë periudhës 1944-1990 u fut në një etapë të re zhvillimi edhe industria 

agropërpunuese. Megjithëse modeli i industrializimit socialist mbështetej në parimin e 

zhvillimit me përparësi të industrisë së rëndë nxjerrëse dhe përpunuese, industria 

agropërpunuese pësoi ndryshime të ndjeshme në dinamikë, në organizimin strukturor 

dhe lokacionin industrial. 

Kjo degë jo vetëm që siguronte bazën ushqimore të konsumit të popullsisë, 

por edhe stimuloi edhe zhvillimin e ekonomisë bujqësore dhe ndikoi në pakësimin e 

importit të mallrave të konsumit të gjerë. Në këtë periudhë u ndërtuan rreth 34 objekte 

industriale, nga të cilat 16 objekte në qytetin e Fierit, 13 objekte në qytetin e Lushnjës 

dhe 5 objekte në qytetin e Ballshit.  

Meqenëse kushtet natyrore-klimatike-tokësore në rajon janë të favorshme, në 

këtë periudhë pëson ndryshime të ndjeshme struktura e kulturave bujqësore dhe e 

agroindustrisë. Këtë proces e kushtëzoi edhe politika e bazuar në parimin e avantazhit 

krahasues për të siguruar bazën ushqimore dhe lëndët e para në vend. Ngritja e shumë 

degëve të reja të industrisë ushqimore si, industria e përpunimit të mishit dhe 

prodhimit të sallamit, industria e konservimit të frutave, perimeve dhe ullirit, industria 

e prodhimit të verës, industria e përpunimit të qumështit, industria e prodhimit të 

margarinës etj, e bënë më komplekse industrinë ushqimore duke prodhuar në rritje 

mallra të konsumit të gjerë.  

Këto procese zhvillimi diktoheshin edhe nga rritja e shpejtë e popullsisë, me 

afro 2 herë në periudhën 1944-1987. Ritmet e larta të rritjes së popullsisë, jo vetëm 

rritën kërkesën për mallra të konsumit të gjere, por krijuan edhe kushtet për zhvillimin 

e degëve të agroindustrisë, nëpërmjet sigurimit të burimeve të punës. Zhvillimi i 

agroindustrisë ndikoi në dinamikën dhe specializimin e ekonomisë bujqësore duke 

forcuar më tej lidhjet mes bujqësisë dhe industrisë. Para vitit 1990 industria 

ushqimore grumbullonte dhe përpunonte deri në 80 % të të gjithë produkteve të 

bujqësisë. Ndërmarrjet agropërpunuese bënin edhe marketingun e produkteve të tyre. 

Industria ushqimore siguronte rreth 42 % të vlerës së përgjithshme të industrisë dhe 

punësonte në të gjithë vendin rreth 47 mijë persona.
130

 Rajoni i Fierit në vitin 1987 

jepte rreth 15.1 % të prodhimit të përgjithshëm të industrisë ushqimore të vendit. 

Meqenëse rrethi i Fierit kishte një strukturë komplekse të industrisë, ku një peshë të 

rëndësishme zinte industria e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, industria kimike etj, 

industria ushqimore jepte 23.3 % të prodhimit të përgjithshëm industrial të rrethit. 

Ndërsa në rrethin e Lushnjës, me një profil tipik bujqësor, industria agropërpunuese 

jepte 55.8 % të industrisë së rrethit. Në këtë rreth u ngrit dhe u zhvillua edhe industria 
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e prodhimit të letrës, uzina e plastmasit, industria e materialeve të ndërtimit etj. Po t’i 

hedhim një vështrim ritmeve të rritjes së prodhimit të industrisë ushqimore sipas 

rajoneve dhe rretheve, rezulton se rajoni i Fierit në periudhën 1944-1990, ka njohur 

ritme më të shpejta zhvillimi se rajonet e tjera të vendit. Kështu rrethi i Lushnjës në 

vitin 1987 realizoi 5.45 % të prodhimit të industrisë ushqimore të Republikës, ndërsa 

në vitin 1960 jepte vetëm 1.25 % të prodhimit të përgjithshëm.  

Megjithëse gjatë periudhës 1944-1990 industria agropërpunuese njohu rritje të 

prodhimit, përmirësime në strukturën e degëve dhe shpërndarjes gjeografike, ajo nuk 

arriti të plotësojë në mënyrë optimale nevojat konsumatore të popullsisë.  

Në përgjithësi ritmet e rritjes së popullsisë ishin më të larta se ritmet e rritjes 

së produktit shoqëror. Ky proces shpërpjesëtimor në ritmet e rritjes demografike dhe 

ekonomike, përbën një nga faktorët që kushtëzoi dështimin e modelit të ekonomisë së 

planifikuar dhe nevojën për kalimin në modelin e ekonomisë së tregut të lirë. 

 

Tabela nr. 4.5. Njësitë kryesore të industrisë ushqimore (periudha 1944-1990)
131

 

 

Nr. 

 

Emërtimi i objektit industrial 

Numri i njësive industriale 

Fier Lushnjë Ballsh 

1 Fabrika vaji ulliri 2 1 1 

2 Fabrika të konservimit të ullirit 1 1 - 

3 Fabrika të konservimit të frutave e perimeve 1 1 1 

4 Fabrika të prodhimit të verës 1 1 1 

5 Linja e prodhimit të pijeve freskuese 2 1 1 

6 Fabrika të përpunimit të qumështit 1 1 - 

7 Fabrika të prodhimit të vajit të lule diellit 2 1 - 

8 Fabrika të prodhimit të miellit - 1 - 

9 Fabrika të prodhimit të bukës 1 - - 

10 Fabrika e ekstransionit të vazhdueshëm 2 - 1 

11 Fabrika të rafinimit të vajrave 1 1 - 

12 Fabrka të çembrionizimit të mistrit - 1 - 

13 Fabrika të prodhimit të margarinës 1 - - 

14 Punishte të depozitimit të lëngut të rrushit - 1 - 

15 Fabrika të prodhimit të salcës 1 1 - 

16 Punishte të prodhimit të sallamit - 1 - 

 

 

 4.2.2. Modeli i industrializimit socialist dhe tipologjia e organizimit 

strukturor e territorial
132

 

 

Pranimi i socializmit si alternative zhvillimi u realizua në praktikë nëpërmjet 

planifikimit total dhe industrializimit me një tendencë prodhimi dhe shkëmbimi të 

mbyllur bazuar në tipologjinë e fazës së standardizimit në ciklin jetësor të produktit 

industrial. 

Modeli i shoqërisë socialiste i aplikuar në Shqipëri, mbështetej në një ekonomi 

në të cilën kontributi i industrisë në krijimin e Produktit të Përgjithshëm Bruto (PPB) 

bëhej gjithnjë e më i rëndësishëm, në krahasim me pjesën e krijuar nga bujqësia. Në 
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vitin 1950, industria krijonte 23.1 % të Produktit të Përgjithshëm Bruto të vendit, në 

vitin 1960 ajo mundi të krijonte 47% dhe në vitin 1990 58.4 % të Produktit të 

Përgjithshëm Bruto. Për rrjedhojë pesha specifike e bujqësisë, nga viti në vit, bëhej 

më e vogël. Gjatë të njëjtave vite, bujqësia ka dhënë 60.1 %, 27.5 %, dhe 25.1 % të 

Produktit të Përgjithshëm Bruto të vendit. 

Kjo strukturë ekonomike përbënte një strategji zhvillimi që kushtëzohej nga 

veprimi i shumë faktorëve.      

Së pari, industrializimi socialist në vitet ‘50 u mbështet në thithjen e burimeve 

financiare nga Bashkimi Sovjetik, ndërsa në vitet ‘60 dhe ‘70, nga Kina. Investimet 

Sovjetike u orientuan kryesisht në zhvillimin e industrisë ushqimore, në atë të 

tekstileve, të konfeksioneve si dhe në mekanizimin e bujqësisë. Degët e industrisë së 

lehtë dhe ushqimore në vitet ’60 jepnin përkatësisht, 19.9 % dhe 40.1 % të prodhimit 

industrial. Investimet kineze u orientuan kryesisht në industrinë e përpunimit të 

mineraleve, industrinë e metalurgjisë, industrinë kimike etj, degë këto që u zhvilluan 

me përparësi në procesin e industrializimit të vendit. Politika e gabuar që u zbatua nga 

shteti edhe në rajonin e Fierit, duke bërë investime, në radhë të pare, për zhvillimin e 

industrisë së rëndë nxjerrëse dhe përpunuese, kryesisht, në industrinë e energjetikës 

dhe industrinë kimike, ndikoi negativisht në zhvillimin e industrisë së lehtë dhe 

ushqimore. Këto degë deri në vitin 1990 nuk arritën asnjëherë të plotësonin nevojat 

konsumatore, si për sa i përket sasisë, cilësisë dhe asortimenteve të produkteve 

industriale.   

Së dyti, pavarësisht nga strukturat e Prodhimit të Përgjithshëm Bruto të vendit, 

ku industria pas vitit 1960 doli në vendin e parë, variabilet e punës sipas sektorëve të 

ekonomisë ruanin strukturën tradicionale, ku pjesa më e madhe e popullsisë aktive 

ishte e angazhuar në ekonominë bujqësore. Ky tregues ishte dy herë me i lartë se 

popullsia aktive e angazhuar në industri. Në vitin 1980 popullsia aktive në industri 

përbëhej prej 241 mijë punonjësish, ndërsa të punësuar në bujqësi kanë qenë 560 mijë 

njerëz. Pothuajse të njëjta raporte ruhen edhe 10 vjet me vonë (1990), 339 mijë 

punonjës ishin të angazhuar në industri dhe 671 mijë të punësuar në bujqësi.  

Treguesit e mësipërm shprehin shpërpjesëtimet midis strukturës së prodhimit 

të përgjithshëm bruto dhe strukturës së popullsisë aktive të përqendruar në degët e 

ekonomisë. Këto shpërpjesëtime do të vërehen edhe në shpërndarjen e produktit 

shoqëror dhe të ardhurave në fshat dhe qytet.     

Së treti, shpërpjesëtimet e mësipërme shpjegohen me faktin se industria ishte 

shumë më e mekanizuar së bujqësia, sektor në të cilin shumë procese pune kryheshin 

sipas skemave tradicionale, duke mobilizuar një përqindje të lartë të popullsisë aktive. 

Bujqësia duhet të mbështeste industrializimin dhe të mbante veten pa i kaluar burimet 

nga investimet industriale ne investime bujqësore. Kjo ishte arsyeja pse në fshat 

mungonte teknologjia dhe përdorej gjerësisht fuqia e muskujve të njeriut. Megjithëse 

u zhvillua me përparësi, niveli teknologjik i industrisë, bazuar në ciklin jetësor të 

produktit, mbeti në fazën e standardizimit. Makineritë që vinin nga jashtë ishin të 

amortizuara. Ato kishin shkallë të ulët të mekanizimit dhe të automatizimit të 

shoqëruara nga një aftësi e ulët prodhuese në krahasim me karakterin e përgjithshëm 

të funksionimit. Ato ishin të kushtueshme dhe kishin nevojë për punonjës me një nivel 

të lartë të kualifikimit profesional.    

Parimi themelor ishte që të prodhohej, çdo gjë në Shqipëri, pra, të krijohej një 

ekonomi autarkike sipas konceptit politik të vetizolimit apo të adoptimit të politikave 

të industrializimit të fuqive të mëdha demokratike. Pa marrë në konsideratë efiçencën 

ekonomike, sistemi socialist synoi të krijojë një sistem industrial që të angazhohej në 

punë një pjesë e konsiderueshme e popullsisë aktive dhe të realizohej një diversitet 
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produktesh për nevojat e vendit. Megjithatë deri në vitin 1990 Shqipëria nuk përjetoi 

asnjë lloj urbanizimi masiv. Në rrethin e Fierit në vitin 1990 në fshat banonin 70.6% e 

popullsisë, ndërsa në rrethin e Lushnjës 77.1% e popullsisë.   

Së katërti, zhvillimet demografike ishin të diktuara dhe të kontrolluara nga 

shteti. Veçanërisht, zhvendosja e popullsisë nga fshati në qytet. Aplikimi i një politike 

pro-nataliste bëri që ritmet e rritjes së popullsisë të jenë shumë më të larta se ritmet e 

rritjes së produktit shoqëror. Meqenëse Shqipëria, për nga niveli i zhvillimit, 

konsiderohet “shoqëri periferike” në raport me qendrat e industrializuara të botës, ajo 

ndodhej ende në fazën e fillimit të tranzicionit demografik dhe, për pasojë, ritmet e 

rritjes së popullsisë në përgjithësi dhe, veçanërisht në vendbanimet rurale, ishin dhe 

janë të larta. Mbajtja e një popullsie të dendur në zonat rurale kishte edhe qëllime 

gjeopolitike.   

Në periudhën e socializmit, bujqësia ishte e orientuar nga modeli i “kulturave 

të mëdha” dhe të krijimit të tipit të “regjioneve themelore” për sigurimin e drithërave 

të bukës dhe kulturave industriale. Modeli i ekonomisë shqiptare ishte krejt i mbyllur. 

Prandaj dhe zbatimi i këtij modeli kërkonte që industria e mallrave të konsumit të 

prodhonte kryesisht për tregun e brendshëm dhe të vogël shqiptar.  

Ndërkohë vendi kishte nevoje për të importuar pjesë këmbimi, makineri dhe 

pajisje si dhe lëndë të para që nuk gjendeshin në vend. Për pasojë bilanci tregtar i 

industrisë ishte pasiv, duke krijuar deficite të mëdha. Deri në vitet ’80 industria 

funksiononte në sajë të një mbishfrytëzimi të dy sektorëve të tjerë, të ekonomisë 

bujqësore dhe industrisë së nxjerrjes së mineraleve. Nga mënyra se si funksiononte 

industria, ajo hap pas hapi u fut në krizë.   

Së pesti, tipologjia ose sistemi i organizimit të industrisë u mbështet në 

ndërmarrjet dhe komplekset e mëdha industriale të shpërndara në të gjithë vendin, pa 

marrë në konsideratë parimin e avantazhit krahasues. Si rrjedhojë, lokacioni u 

orientua përgjithësisht nga konsiderata politike dhe joekonomike.  

Ndryshimet strukturore territoriale çuan në një lloj profilizimi të rajoneve 

industriale duke krijuar shpërpjesëtime territoriale në shpërndarjen e industrisë. Në 

rajonin verior u zhvillua me përparësi industria hidroenergjetike dhe ajo e nxjerrjes 

dhe përpunimit të mineraleve. Në këtë periudhë u ndërtua boshti linear industrial 

hidro-energjetik i Drinit dhe tri nga hidrocentralet më të mëdha të vendit, Komani, 

Fierza dhe Vau i Dejës që posedonin rreth 80 % të fuqisë së instaluar të sistemit 

elektro-energjetik të vendin dhe jepnin mbi 85% të prodhimit të përgjithshëm të 

energjisë elektrike. Lokacioni i industrisë së metalurgjisë së bakrit dhe kromit u 

shoqërua edhe me lindjen dhe zhvillimin e qendrave të reja urbane dhe i 

infrastrukturës adeguate për funksionimin e industrisë dhe nevojave të popullsisë. 

Megjithatë rajoni kishte karakter monocentrik, pasi Shkodra ishte e vetmja qendër 

gravituese, e cila në vitin 1990 mbante peshën kryesore të prodhimit industrial të 

rajonit verior.  

Rajoni qendror zinte vendin e parë për nga pesha e prodhimit industrial me 

rreth 37.9% të prodhimit të përgjithshëm, industria kishte karakter më kompleks dhe 

shpërndarja e saj kishte karakter policentrit. Krahas Tiranës, si qendra kryesore 

industriale gravituese e vendit, peshë të rëndësishme në prodhimin industrial kishin 

edhe Durrësi, Elbasani dhe Kavaja.  

Në rajonin jugperendimor u ndërtua boshti industrial energjetik i 

hidrokarbureve Lushnje-Fier-Patos-Ballsh, ku ishin te harmonizuara të tri tipet e 

marrëdhënieve teknike funksionale vertikale, anësore dhe diagonale. Rajoni kishte 

karakter policentrik dhe jepte 23.7% të prodhimit të përgjithshëm industrial. Në Fier 

krahas industrisë së nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, termoenergjisë e industrisë 
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kimike u zhvilluan edhe degët e industrisë së lehtë e ushqimore. Në Lushnje u 

zhvillua industria e letrës, ajo e prodhimeve prej plastmasi, industria e materialeve të 

ndërtimit dhe industria ushqimore. Në Ballsh u zhvillua industria e përpunimit të 

thellë të naftës. Rrethet Fier, Lushnje dhe Mallakastër, që janë objekt i studimit në 

këtë punim jepnin rreth 13.6% të prodhimit të përgjithshëm të vendit ose më se 60% 

të prodhimit industrial të rajonit jugperendimor.  

 

Tabela nr. 4.6. Pesha specifike e rretheve Fier, Mallakastër e Lushnje  

në prodhimin e përgjithshëm industrial (në %).
133

 

Rrethet 1950 1960 1970 1980 1985 1990 

Totali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fier 

Mallakastër 

3.9 7.4 9.8 12.2 10.3 10.7 

Lushnje 1.4 0.9 1.6 2.4 2.9 2.9 

Qarku Fierit 5.3 8.3 11.4 14.6 13.2 13.6 

 

Rajonet jug-lindor dhe jugor kishin peshë të vogël në prodhimin industrial të 

vendit. Përkatësisht 8.7 dhe 5.7 % të prodhimit të përgjithshëm. Këto rajone kishin 

karakter monocentrik me qendra gravituese Korçën dhe Gjirokastrën. Kjo tipologji e 

zhvillimit të industrisë, përqendruar kryesisht në objekte të mëdha industriale u 

shoqërua edhe me rritjen e peshës së popullsisë urbane, kryesisht në qytetet më të 

mëdha të vendit, por edhe në disa qendra të vogla industriale që lindën dhe u 

zhvilluan në procesin e industrializimit të vendit. 

 

 

4.3. Reformimi, ristrukturimi dhe lokacioni i sektorit dytësor në 

periudhën e tranzicionit 

 

 4.3.1. Reformat ekonomike dhe privatizimi i sektorit dytësor 

 

Në fillim të viteve ’90, Shqipëria u fut në një periudhë të gjatë tranzicioni,të 

kalimit nga ekonomia e planifikuar dhe e centralizuar në ekonominë e tregut të lirë. 

Pas rënies së sistemit totalitar filloi të ndryshojë menjëherë edhe struktura ekonomike 

e Shqipërisë dhe, mbi të gjitha, forma e pronësisë deri tek mjetet e prodhimit.  

Prona përbën bazën themelore të çdo formacioni ekonomiko-shoqëror, për 

këtë arsye realizimi me sukses i procesit të kalimit nga ekonomia e përqendruar në 

ekonominë e tregut kërkonte goditjen e pronës shtetërore dhe zëvendësimin e saj me 

pronën private në të gjitha format e saj. Në këtë proces, si dhe në vendet e tjera në 

tranzicion, edhe në vendin tonë shtroheshin dy alternativa.  

Së pari, privatizimi në formën klasike dhe më pas të krijoheshin forma të tjera 

të ekonomisë. 

Së dyti, privatizimi gradual i pronës shtetërore duke aplikuar të gjitha format e 

pronësisë të një ekonomie tregu. 

Profesorët e universitetit të Nebraskës, në vitin 1991, duke analizuar midis 

tipit ose formës së ekonomisë së tregut që duhet të aplikonte Shqipëria, u shprehën: 

“Shtetet në kohën tonë klasifikohen sipas peshës specifike që zë prona klasike private, 

nga shtete me pronë klasike private më të vogël deri te shtetet me pronë klasike 
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private më të lartë ku bëjnë pjesë edhe SHBA. Ju duhet të kaloni në fund me 100% 

pronë klasike private dhe pastaj, praktika do t’iu mësojë se ku duhet të vendoseni, sa 

përqind do ketë prona klasike private dhe sa përqind format e tjera”.
134

 

  Ky përcaktim i përmbahet tezës se ekonomia duhet të paguajë për politikën, 

për forcimin e shpejtë të sistemit të ri. Për pasojë aplikimi i terapisë së “shokut”, 

transformimi i pronës shtetërore në pronë klasike private, u shoqërua me rënie 

drastike të prodhimit shoqëror. Në qoftë se prodhimi industrial në vitin 1990 jepte 

40% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, në vitin 1998 dha vetëm 12% të këtij 

prodhimi. 

Privatizimi i shpejtë nuk mund të siguronte rrugën për frytshmërinë 

ekonomike e financiare. Kjo platformë justifikohet me faktin se konceptet etaliste të 

drejtimit të ekonomisë nuk mund të zhduken po nuk u kalua drejtpërdrejt në pronën 

private klasike. 

Shqipëria ishte i vetmi vend i Lindjes që prona ishte tërësisht (100%) 

shtetërore, prandaj dhe procesi i privatizimit filloi që në vitin e parë të tranzicionit. Ai 

u krye në bazë të një strategjie që erdhi duke u përmirësuar vazhdimisht. Privatizimi i 

ekonomisë, si një proces që ia ndryshoi pamjen shoqërisë shqiptare u krye në dy faza: 

1. Privatizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME). 

2. Privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha. 

Secila nga këto faza ka disa periudha që lidhen me objektin e privatizimit, 

formën e përdorur etj. Gjatë periudhës 1991-1997 u privatizuan mbi 50% e numrit të 

ndërmarrjeve shtetërore. Periudha e parë e privatizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme njihet si periudha e privatizimit masiv. Kjo periudhë përfundoi në vitin 1993. 

Gjatë kësaj periudhe u privatizuan kryesisht rrjeti i shërbimeve, toka, shtëpitë e 

banimit, makineritë bujqësore dhe të ndërtimit etj. Periudha e dytë është periudha e 

privatizimit të SME-ve. Karakteristika të saj ishin: rënia e shpejtësisë së procesit të 

privatizimit dhe orientimin e tij drejt frytshmërisë ekonomike.  

Në fillim të kësaj periudhe u vazhdua me privatizimin e shpejtë masiv të 13 

ndërmarrjeve të industrisë ushqimore, 12 ndërmarrje të industrisë mekanike, 12 

ndërmarrje të industrisë së ndërtimit, 6 ndërmarrje të industrisë së transportit, 6 

ndërmarrje të industrisë së drurit dhe të letrës, 6 ndërmarrje të industrisë tipografike, 5 

ndërmarrje të industrisë kimike, 5 ndërmarrje të industrisë së tekstileve etj. (gjithsej 

97 ndërmarrje industriale). Parimi i realizimit të këtij procesi ishte “prona do t’u jepej 

atyre që kanë kontribuar në ndërtimin e saj”.  

Mënyrat se si u veprua në këtë proces mund të përmblidhen: 

1. U krye duke përdorur lirisht letrat me vlerë. 

2. Vendin kryesor në procesin e privatizimit të SME-ve në Shqipëri e zuri 

ankandi. 

3. Ndërmarrjet e privatizuara për dy vjet nuk mund të ndryshonin drejtimin e 

tyre. 

Në këtë mënyrë u arrit që procesi i privatizimit të përparojë me shpejtësi. Në 

qoftë se në vitin 1991 u regjistruan më pak se 2000 SME, në vitin 1993 ky numër 

arrinte në 9000, në vitin 1994 në 16400, ndërsa në vitin 1997 pati një rënie nën 3000 

SME dhe në 1998 pati një rritje në 4800 SME. Procesi i privatizimit të SME 

përfundoi gjatë vitit 2001. 
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 Privatizimi i ndërmarrjeve të mëdha  

 

Privatizimi i SME-ve ishte jo vetëm një përvojë e domosdoshme për kalimin 

në privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha me vlerë mbi 500000 $, por krijoi edhe 

kohën e nevojshme për tu përgatitur për këtë proces. Ligji i mesit të vitit 1998 (nr. 

8306) i hapi rrugën këtij procesi dhe përcaktoi se privatizimi i faktorëve strategjik do 

të bëhej me asistencën ndërkombëtare e me ligje të veçanta. 

Në privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha, më rëndësi të veçantë në industri u 

paraqitën këta sektorë: 1. Elektroenergjetika. 2. Industria e naftës dhe gazit. 3. 

Industria e mineraleve dhe metalurgjisë. 4. Industria mekanike. 5. Industria kimike etj. 

 

 Privatizimi në sektorin e energjetikës 

 

Në Shqipëri, sistemi elektroenergjetik është sistem unik dhe përmbledh 

prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen në një kompani publike. 

Kompania Energjetike Shqiptare (KESH), kapaciteti i së cilës është 1656 MË, 

nga të cilat 1460 MË ishte fuqia e HEC-ve dhe 196 MË e TEC-ve. Mundësia e 

prodhimit vjetor të energjisë nga KESH është 3.6 mld kw/h. 

Ristrukturimi i KESH-it ka çuar në formimin e dy kompanive. 1-Kompania e 

prodhimit dhe transmetimit të energjisë. 2-Kompania e shpërndarjes së energjisë 

(OSSH).
135  

 

 Privatizimi në sektorin e naftës dhe të gazit. 

 

Më parë në Shqipëri, tërë veprimtaritë në industrinë e naftës dhe të gazit që 

nga studimi e deri te shitja ishin përqendruar tek ALPETROL sh.a. Gjatë tërë dekadës 

së kaluar prodhimi i naftës dhe gazit pati rënie të thellë. Në qoftë se në vitin 1990 u 

prodhuan 1 067 000 tonë në vitin 1997 prodhimi ra në 359670 tonë dhe në 2007 në 

355817 tonë pra, më pak se në vitin 1997. Kriza serioze që po kalonte industria e 

naftës dhe e gazit bënë që ajo të ndahet në katër njësi më të vogla:  

1. Korporata shqiptare e naftës (më 16.1.2003 kjo kompani u likuidua dhe po 

kryhet procesi i transferimit të aksioneve të saj te shoqëritë e tjera).
  

2. Albpetrol sh.a. ka për detyrë studimin dhe nxjerrjen e naftës.
 

3. ARMO - ka për detyrë marketingun e prodhimit (Kompania është 

privatizuar Taçi-Oil) 
 

 

4.3.2. Tipologjia e organizimit strukturor dhe territorial të industrisë 

  

Në periudhën e tranzicionit transformimet në sektorët e ekonomisë u 

shoqëruan me ndryshime në tipologjinë e organizimit të prodhimit. Në teorinë e 

lokacionit industrial është i njohur fakti se në fazën e parë të industrializimit është 

tepër i dukshëm procesi i përqendrimit të prodhimit, ndërsa në fazën e industrializimit 

të lartë vërehet procesi i decentralizimit prodhues territorial në pikëpamje sektoriale 

dhe hapësinore.  

Tipologjia e përqendrimit të prodhimit në ndërmarrje të mëdha, e aplikuar 

gjatë procesit të industrializimit në vendin tone, ishte e mbështetur në fazën e 
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standardizimit të prodhimit të ciklit jetësor të produktit dhe ndarjes ndërkombëtare të 

punës. 

Kjo tipologji e organizimit të prodhimit nuk rezultoi efikase dhe vendi hap pas 

hapi u fut në një krizë të thellë ekonomike dhe shoqërore. Ashtu si për të gjithë vendet 

e tjera në tranzicion, edhe për Shqipërinë kalimi drejt ekonomisë së tregut është i 

lidhur ngushtë me zhvillimin dhe ecurinë e sektorit privat, kryesisht nëpërmjet 

organizimit të prodhimit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 

Prodhimi industrial në sektorin privat ka ardhur duke u rritur dhe në vitin 2003 

përbënte 95.4% të prodhimit të përgjithshëm industrial. Për pasojë, produkti industrial 

në sektorin shtetëror vazhdoi të reduktohet si rezultat i vazhdimit të procesit të 

privatizimit të ekonomisë publike, si privatizimi i sektorëve strategjikë të ekonomisë 

(Armo, Alb-petrol) etj.  

Në vitin 2007 nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve industriale 8434 ishin 

biznese private dhe vetëm 93 ndërmarrje ishin shtetërore ose 1.2 % e numrit të 

përgjithshëm të ndërmarrjeve në vend. 

 
Tabela nr. 4.7. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe aktivitetit ekonomik
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Viti i krijimit 

Bujqësi dhe 

peshkim 

 

Industri 

 

Ndërtim 

Prodhuesit 

shërbimeve 

 

Gjithsej 

÷ 2000 207 2.832 1.559 19.365 23.963 

2001 22 487 130 3.657 4.296 

2002 32 546 190 4.072 4.840 

2003 76 941 196 7.134 8.347 

2004 66 658 311 7.925 8.960 

2005 57 753 550 8.080 9.440 

2006 112 1.121 749 11.892 13.874 

2007 195 1.189 759 11.621 13.764 

Gjithsej 767 8.527 4.444 73.746 87.484 
 

Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve private në sektorin e industrisë, i përkasin 

rreth 94.5% e biznesit shqiptar dhe vetëm 5.4 % bizneseve të huaja dhe të 

përbashkëta. Bizneset e vogla dhe të mesme konsiderohen si burimi kryesor i 

novacioneve teknologjike, rritjes së prodhimit, krijimit të burimeve të reja financiare, 

por edhe si burim kryesor i punësimit për të tashmen dhe të ardhmen. 

Statistikat, në lidhje me zhvillimin dhe shpërndarjen e ndërmarrjeve të vogla 

dhe të mesme, sipas sektorëve të ekonomisë, të paraqitura në tabelën e mësipërme 

tregon se numri i tyre në vitin 2007 është rritur rreth 3.6 herë në krahasim me vitin 

2000. Numri më i madh i përket ndërmarrjeve të sektorit të shërbimeve, 84.3%, 

ndërsa ndërmarrjet industriale zinin 9.7% të numrit të ndërmarrjeve aktive. Pjesa më e 

madhe e ndërmarrjeve industriale që veprojnë në vendin tone, mund të konsiderohen 

si sipërmarrje shumë të vogla, të vogla dhe të mesme. 

 
Tabela nr. 4.8. Bizneset industriale të grupuara sipas numrit të të punësuarve

137
 (viti 

2007) 

Gjithsej  1-4 5-19 20-79 80+ 

8527 68-78 1068 417 164 
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Bizneset e vogla industriale, ku punojnë deri në 4 punonjës, përbëjnë mbi 80% 

të numrit të përgjithshëm të ndërmarrjeve industriale, ndërsa sipërmarrjet që kanë 

punësuar më shumë se 80 punëtorë, përbëjnë 2% të numrit të ndërmarrjeve 

industriale. Krijimi i një ekonomie të re urbane kushtëzon edhe lokacionin industrial, i 

orientuar kryesisht në qytetet më të mëdha të vendit 

 

Tabela nr. 4.9. Ndërmarrjet industriale sipas qarqeve (viti 2007)
138

 

Qarqet  Nr. i ndërmarrjeve Shprehur në % 

Gjithsej 8.527 100 

Berat 452 5.3 

Dibër 165 1.8 

Durrës 1.096 12.8 

Elbasan 613 7.4 

Fier 834 9.7 

Gjirokastër 302 3.6 

Korcë 821 9.7 

Kukës 46 0.6 

Lezhë 293 3.4 

Shkodër 435 5.1 

Tiranë 2.800 32.8 

Vlorë 679 8.0 

 

Në tabelën e mësipërme vërehet qartë se 53% e ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme industriale janë vendosur në korridorin Tiranë-Durrës-Elbasan (rajoni 

qendror), ndërsa 15.8 % e sipërmarrjeve industriale në rajonin jugpërëndimor. Në 

qarkun e Fierit në vitin 2007 numëroheshin 834 ndërmarrje industriale ose 9.7% të 

bizneseve të vendit. 

Në rajonin verior (qarqet Shkodër, Lezhë, Kukës dhe Dibër) që përbëjnë 

gjysmën e sipërfaqes së vendit, ishin vendosur rreth 10.9 % e ndërmarrjeve 

industriale. Në vitet e tranzicionit struktura e prodhimit industrial ka pësuar 

ndryshime të ndjeshme. Prodhimi në industrinë nxjerrëse ka ardhur në rënie nga viti 

në vit dhe në vitin 2003 ra në 4.6 % të prodhimit të përgjithshëm industrial. Industria 

përpunuese përfaqëson sektorin privat të prodhimit, zë peshën kryesore në prodhimin 

e përgjithshëm industrial (95.4%) dhe priret të rritet në të ardhmen. Nga studimi i 

prodhimit industrial sipas nëndegëve, prodhimi agroindustrial zë peshën më të madhe 

në prodhimin e përgjithshëm. 

Shpërbërja e 200 ndërmarrjeve të mëdha shtetërore çoi në formimin e rreth 

2500 njësive të vogla prodhuese private. Para vitit 1990 industria ushqimore 

përpunonte dhe tregtonte deri në 80 % të prodhimit të përgjithshëm bujqësor. Ajo 

jepte 47 % të prodhimit të përgjithshëm industrial në shkallë vendi dhe në të ishin të 

punësuar rreth 47 000 punonjës. Nga të dhënat e raporteve statistikore rezulton se në 

vitin 2004 industria ushqimore përpunonte 1/6 e prodhimeve bujqësore të prodhuara 

në vend.
139

 

Organizimi i prodhimit industrial sipas skemave të “distriktit industrial 

marshallian” të aplikuar në shumë vende të zhvilluara, është një alternativë zhvillimi 
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për industrinë përpunuese. Distriktet mund të mbështeten në dimensionet modeste të 

ndërmarrjeve që ekzistojnë në vend, duke integruar një numër të madh të tyre të 

rigrupuara në një ambient gjeografik të caktuar. 

Distriktet mund të jenë monosektorial dhe mund të marrin konfiguracion 

vertikal, anësor dhe diagonal, duke integruar dhe aktivitetet e shërbimeve të tipit të 

riparimeve, tregtisë dhe transportit etj. Këto modele janë prezente në ato ekonomi që 

janë të vonuara në procesin e industrializimit dhe të diktuara nga kushtet ekonomiko-

shoqërore dhe të organizimit territorial “periferik”. Aplikimi i modelit të 

industrializimit “periferik” për vendin tonë, si alternativë zhvillimi, mund të 

shpjegohet me faktorët që vijojnë: 

 Ekzistenca e një tradite historike, tregtare dhe artizanale në një numër qytetesh 

të vendit, si: Shkodër, Vlorë, Korçë, Durrës, Berat, Fier etj. 

 Prania e një popullsie aktive në një mori qendrash të vogla urbane të lidhura 

ngushtë me agrokulturën, si: Lushnje, Divjakë, Roskovec, Ballsh, në qarkun e 

Fierit etj. 

 Fragmentarizmi tradicional i punës në bujqësi, ku prodhimi është autonom ka 

krijuar një kulturë dhe edukatë pozitive të punës. 

 Prania e kapitaleve të gatshme të ardhura nga 1.2 mln emigrantë shqiptarë që 

në një klimë të favorshme politiko-sociale, mund të investojnë në aktivitetet 

industriale. 

Zhvillimi ekonomik i vendit duhet të paraprihet nga një strategji industriale 

me pikësynim arritjen e strukturave evropiane të zhvillimit të ekonomisë.   

Në mënyrë të sintetizuar kjo shprehet në ndryshimin e strukturës në raportin e 

trinomit bujqësi-industri-shërbime. Këto raporte strukturore në vendin tonë janë 

përkatësisht: 20.4, 19.6 dhe 60 % të PBB-së
140

, kundrejt 3-33 dhe 64 % që është 

mesatarja e PBB-së për vendet e BE-së.  

Realizimi i këtyre objektivave kërkon zhvillimin, krahas industrisë përpunuese 

edhe të degëve strategjike, siç janë industria elektroenergjetike dhe industria e 

hidrokarbureve, të cilat kërkojnë rritjen e investimeve në këta sektorë, që të realizojnë 

një prodhim të garantuar dhe me efektivitet. Në këtë mënyrë mund të garantohet një 

rritje ekonomike e qëndrueshme. 

 

Tabela nr. 4.10. Pesha e degëve të ekonomisë në Produktin e Brendshëm Bruto
141

 

Viti Bujqësia Industria Shërbimet 

1950 60.1 23.1 16.8 

1960 27.5 47.0 25.5 

1990 25.1 58.4 16.4 

2006 20.5 24.5 55.0 

2012 19.3 23.6 57.1 

2014
142

 20.4 19.6 60.0 
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Figura nr. 4.1. Pesha e degëve të ekonomisë në produktin e brendshëm bruto 

 
 

Në etapën që po kalojmë, prodhimi i industrisë ushqimore është baza ku 

mbështetet zhvillimi progresiv i industrisë së vendit tonë. Kjo industri është një sektor 

i kombinuar me ekonominë bujqësore dhe ka një peshë të konsiderueshme në 

prodhimin e përgjithshëm industrial. Zhvillimi i prodhimit vendas, kryesisht i 

industrisë përpunuese e orientuar për të shfrytëzuar burimet e një bujqësie të 

zhvilluar, përbën një strategji për zhvillimin e sotëm dhe të ardhshëm edhe për rajoni 

e Fierit. Në bazë të “Strategjisë Sektoriale të Bujqësisë dhe Ushqimit” zhvillimi i 

ekonomisë bujqësore dhe agroindustria është mbështetur dhe do të mbështetet, edhe 

në të ardhmen në këta sektorë prioritarë.
143 

o Prodhimi i pemëve frutore, ullirit dhe rrushit. 

o Prodhimi i perimeve. 

o Prodhimi i produkteve blegtorale. 

o Përpunimi industrial i frutave dhe perimeve. 

o Përpunimi industrial i rrushit. 

o Përpunimi industrial i qumështit dhe mishit. 

Kjo “Strategji Sektoriale” synon të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm të 

këtyre degëve të ekonomisë për të garantuar kërkesat ushqimore të popullsisë, 

punësim të qëndrueshëm, të ardhura të mjaftueshme dhe kushte të përshtatshme pune 

për fermerët.  

Në rrethet e Fierit dhe Mallakastrës, në sektorin e industrisë agropërpunuese, 

ushtrojnë veprimtarinë e tyre 166 subjekte të strukturuara si vijon: 
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Tabela nr 4.11. Subjektet prodhuese në industrinë agropërpunuese (viti 2014)
144

 

 

 

  Mbështetur në prioritetet e zhvillimit të bujqësisë dhe industrisë 

agropërpunuese, në vitet e fundit, janë shtuar sipërfaqet e mbjella me pemë frutore, 

vreshta, ullishte, agrume. Është financuar në mbarështimin e blegtorisë, prodhimin e 

produkteve bio, kultivimin e bimëve medicinale etj.  

 Drejtimet kryesore të zhvillimit të industrisë agropërpunuese në rajonin e 

Fierit janë: nxitja dhe përkrahja për rritjen e bashkëpunimit midis fermave dhe 

firmave agropërpunuese përmes përdorimit të kontratave dhe tipeve të tjera të 

marrëveshjeve. Kjo përbën një garanci për fermerin që produktet e punës së tij do të 

shiten.  

Aktualisht mbështeten dhe nxiten për rritjen e nivelit të bashkëpunimit dhe 

kooperimit, dy Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor (Kooperativa), dy Shoqata të 

Fermerëve dhe dhjetëra grupe fermerësh; modernizimi i fabrikave, linjave të 

prodhimit dhe punishteve janë kushte bazë për prodhimin e produkteve cilësore; 

cilësia e produkteve, nëpërmjet teknologjisë së lartë të paketimit dhe sigurisë 

ushqimore, do të jetë marka rajonale për në tregjet evropiane; të përkrahet dhe nxitet 

zgjerimi dhe ndërtimi i linjave të reja të përpunimit pranë zonave rurale, në afërsi të 

lëndës së parë; inkurajimi dhe përkrahja e strategjive të integrimit vertikal dhe 

horizontal në industrinë e agropërpunimit, duke rritur vlerën e produkteve të 

fermerëve. 

 

 4.3.3. Probleme dhe sfida të integrimit vertikal 

 

Nga analizat e bëra vërehet se firmat që veprojnë në industrinë 

agropërpunuese shpeshherë janë të ekspozuara ndaj risqeve që lidhen me ofertën e 

lëndëve të para, apo shitjen e produkteve, sepse përgjithësisht ato nuk janë të 

integruara vertikalisht.  

Arsyeja më themelore që kushtëzon strategjinë e organizimit të prodhimit në 

“Distrikte Industriale” lidhet kryesisht me tendencën dhe nevojën e sigurimit të 

lëndëve të para dhe materialeve të nevojshme përpunuese, për uljen e kostos, 

kontrollimin e cilësisë së prodhimit, si dhe për shpërndarjen e produkteve të 

prodhuara deri te konsumatori. Integrimi vertikal sipas skemës se “klasterave” apo 

organizimit në “distrikte industriale” realizohet nëpërmjet ndërtimit të hallkave të 

njëpasnjëshme të bashkëpunimit monosektorial, deri në realizimin e produktit të 

gatshëm industrial. Sa më i madh të jetë numri i hallkave në ciklin e realizimit të 

produktit të gatshëm, aq më e madhe është shkalla e integrimit vertikal dhe 

rentabiliteti i prodhimit.
145

   

Aktualisht ndërmarrjet përballen me probleme të tilla, si: furnizimin me 

prodhimin e brendshëm, mungesën e partneritetit me fermerët në treg, mosrealizimin 

e kontratave, mungesën e politikës mbështetëse për avantazhe konkurruese etj. Nga 
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Nr.  Subjektet prodhuese Nr. i subjekteve 

1 Linja të prodhimit të vajit  47 

2 Linja të përpunimit të qumështit   27 

3 Fabrika të përpunimit të miellit  71 

4 Linja të pijeve alkoolike dhe verës  10 

5 Të tjera (pije, perime, mish etj)  11 
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ana tjetër, nevoja e implementimit të kësaj strategjie lidhet me kostot e transaksionit 

dhe administrimit .  

Nga analizat e derisotme është arritur në përfundimin se të gjitha degët e 

industrive agropërpunuese edhe në rajonin e Fierit përballen me vështirësitë e 

mësipërme. Shitja e produkteve nga prodhuesi deri te konsumatori final përfshin faza 

të ndërmjetme të emërtuara në mënyra të ndryshme, sipas zinxhirit të vlerës. Integrimi 

vertikal bën të mundur që një ndërmarrje të kontrollojë secilën nga hallkat e zinxhirit, 

nga prodhimi dhe sigurimi i lëndës së parë, përpunimi industrial, prodhimi, 

marketingu shpërndarja, shitja me shumicë dhe pakicë dhe, së fundi, shërbimet që 

lidhin produktin me klientët. Aktualisht këto faza janë të ndara nga njëra-tjetra dhe 

mbulohen nga biznese të ndryshme. Për rrjedhojë, kalimi nga një fazë në tjetrën krijon 

koston e transaksionit.  

Në rastin e integrimit vertikal krijohet kostoja e administrimit e cila është 

relativisht më e ulët se kostot e transaksionit. Kjo është arsyeja pse integrimi vertikal 

konsiderohet si një formë efikase dhe racionale në procesin e zhvillimit të industrisë 

agro-përpunuese për sot dhe të ardhmen. 

Ndërmarrjet agropërpunuese në rajonin e Fierit sapo kanë filluar procesin e 

integrimit të pjesshëm. Mundësia e formimit të strukturave të “klasterave”, apo 

“distrikteve industriale” është një domosdoshmëri në procesin e zhvillimit të 

industrisë agropërpunuese që ndodhet përballë sfidave te globalizimit të tregjeve.  

Termi “klaster”nënkupton një përqendrim gjeografik të firmave me fokus në 

sektorë, degë dhe prodhime të caktuara dhe një volum të lartë bashkëpunimi brenda 

rrjetit.  

Si rregull, avantazhi i përqendrimit gjeografik të kompanive është pika 

fillestare vendimtare për krijimin e “klasterave”. Avantazhi kryesor i një “klasteri” 

konsiston në përmirësimin e furnizimit dhe në krijimin e faktorëve të prodhimit 

nëpërmjet bashkëpunimit.  

 “Klasteri” është një rrjet në të cilin firmat konkurruese bashkëpunojnë në 

mënyrë vertikale, horizontale dhe diagonale.
146

 

Proceset e integrimit vertikal të aplikuara në shumë vende të botës realizohen 

nëpërmjet ngritjes së tri hallkave kryesore: prodhimit të lëndëve të para, përpunimit 

industrial dhe marketingut. “Klasterat” kanë edhe dimensione anësore të një procesi 

kompleks të përpunimit të lëndëve të para. Në këtë proces të integrimit vertikal dhe 

horizontal kërkohet ngritja e një infrastrukture adekuate teknologjike, infrastrukture të 

transportit dhe shërbimeve, duke u dhënë “klasterave” edhe dimensione diagonale. Në 

këtë skemë prodhimi rentabiliteti përcaktohet nga elemente derivate, nga shtimi i 

nënprodukteve të prodhimit të mallrave dhe, veçanërisht, nga zgjerimi i tregut dhe 

zhvillimi i turizmit. 

Ndarja e punës e tipit horizontal dhe vertikal përcakton dimensionet modeste 

të ndërmarrjeve të veçanta. Ato mund të organizohen në kushte individuale dhe i njëjti 

sipërmarrës mund të integrohet direkt në aktivitete të prodhimit, duke u mbështetur 

nga operatorë apo teknikë të punësuar.
147

 

“Klasterat” duhet të integrojnë të gjitha ekonomitë fermerë nëpërmjet 

riorganizimit të ndarjes shoqërore të punës dhe reformës administrative. Rritja 

hapësinore dhe gjeopopullative e rajoneve administrative, nëpërmjet zvogëlimit të 

numrit të njësive vendore që ekzistojnë sot, krijon një bazë të nevojshme dhe përbën 

kushtin për krijimin e “distrikteve industriale” në mënyrë që kompanitë vendase të 
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futen në partneritet me kompanitë e huaj. Në hartimin dhe implementimin e 

projekteve të tilla duhet të angazhohen institucionet shkencore, financiare, sektori 

bankar, pushteti vendor dhe qendror etj, pasi pa mbështetjen e tyre nuk mund të 

realizohen modele zhvillimi bashkëkohore.  

Nga analizat e bëra, duke u mbështetur në të dhënat e drejtorisë rajonale të 

bujqësisë (sektori i shërbimit këshillimor), të rajonit të Fierit dhe përgjigjeve të 

intervistave të bëra me disa nga pronarët e firmave agropërpunuese, rezulton se 

bashkëpunimi ndërmjet firmave është ende shumë i dobët. Nëse do të rendisim format 

e bashkëpunimit të nevojshëm në procesin e krijimit të “klasterave” do të arrijmë në 

përfundimin se:
148 

 

 Kooperimi horizontal midis firmave agropërpunuese është shumë i dobët. 

 Kooperimi vertikal është gjithashtu në fazën fillestare. 

 Nuk ekzistojnë ende produktet e përbashkëta dhe strategjitë e përbashkëta të 

marketingut.  

 Ekziston një bashkëpunim i vogël midis organizatave për kërkim-zhvillim dhe 

firmave agropërpunuese. 

 Kontaktet e firmave agropërpunuese me universitetet janë në hapat e para.  

 Një dukuri pozitive është ndihma e organizatave të huaja, si: GTZ, SIDA etj, 

për nxitjen e bashkëpunimit midis kompanive. 

 Hartimi i” Strategjisë së Zhvillimit Rajonal”, ku përcaktohen prioritetet dhe 

politikat për zhvillimin e industrisë agropërpunuese për rajonin e Fierit është 

një referencë e rëndësishme për projektet e krijimit, organizimit dhe 

funksionimit të “klasterave”, si forma bashkëkohore të integrimit vertikal.  

  Megjithëse në hapat e para të formave të integrimit vertikal, rajoni i Fierit 

ofron mundësi për rritjen e bashkëpunimit midis fermave në rrugën e integrimit 

vertikal të bujqësisë dhe industrise agropërpunuese.  

Kushtet e mira gjeografike dhe resurset natyrore, pozicioni i mirë në tregjet 

lokale e rajonale, prania e kuadrit profesional të kualifikuar, të aftë për përdorimin e 

teknologjive bashkëkohore etj, janë disa nga avantazhet që garantojnë implementimin 

e strategjive të reja të zhvillimit të industrisë agropërpunuese në të ardhmen. 

 

 

 4.3.4. Transformimet urbano-territorjale
149

  

 

Në artikulimin e tij “Shtresa e tabanit”, “Megalopoli kundër metropolit” 

sociologu dhe gjeografi Filip Haeringer, bën një arsyetim shumë të vlefshëm mbi 

procesin e urbanizimit në vendet e goditura nga vonesat dhe prapambetja teknologjike 

dhe nga një shthurje e konsiderueshme e lidhjeve shoqërore dhe ekonomike. Ai bën 

një dallim shumë të rëndësishëm midis një qyteti metropolitan të krijuar në epokën e 

industrializimit dhe një qyteti megalopol që përfaqëson një qendër të banuar të krijuar 

në epokën e globalizimit. 

Qytetet e industrializuara në vendet me ekonomi tregu të zhvilluar përbëjnë 

një mjedis urban ku përparësi ka industria e prodhimit të mallrave që nuk 

konsumoheshin, detyrimisht, vetëm nga popullsia e rajonit urban. Qyteti i dikurshëm 

industrial zhvillohej sipas një logjike ekonomike që shoqërohej më pas prej 

dinamikash të ndryshme demografike, agrare, infrastrukturore etj. 
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Qyteti i tipit të dytë, megalopolit, zakonisht nuk ndjek këtë logjikë, pasi, si 

rregull, ai është i zbrazur (nuk ka zhvillim industrial) ose ka njohur një proces të 

fuqishëm zbrazjeje nga industrializimi metropolitan. Përqendrimi demografik nuk 

lidhet me plotësimin e nevojave për krah pune nga ana e një industrie të tipit klasik. 

Në të kundërtën, është kryesisht sektori i shërbimeve i cili ka për detyrë t’u përgjigjet 

nevojave materiale për konsum të një popullsie të panumërt urbane, që i jep ngjyrat 

mbizotëruese tipit të ekonomisë urbane që është duke u zhvilluar tani. 

Përvoja postkomuniste e vendeve të Lindjes, përfshi edhe vendin tonë e 

provon katërçipërisht këtë hipotezë dhe këtë model arsyetimi teorik. Filip Hearinger 

thotë se: “Për më tepër, njeriu sot nuk shkon drejt qyteteve thjesht për të gjetur një 

punë çfarëdo (aq më shumë jo të gjithë fshatarët janë të përzënë nga tokat e tyre), por 

për të gjetur një vend pune të tipit urban. Këto skema të arsyetimit teorik vërehen 

qartë edhe në procesin e urbanizimit të vendit tonë. Transformimet urbano-territoriale, 

në kushtet e vendit tonë, që trashëgoi një prapambetje të madhe ekonomike, pas vitit 

1945 janë zhvilluar me ritme të ngadalta. Ato reflektojnë shkallën e lartë të ruralitetit 

të shoqërisë shqiptare, ritmet e procesit të industrializimit, zhvillimin e dobët të 

infrastrukturës etj.
150

 

Në vitin 1945, vetëm 23.1% e popullsisë jetonin në qendra urbane. Shqipëria 

numëronte 24 qytete, nga të cilët vetëm 7 qytete kishin popullsinë mbi 10 mijë 

banorë, ku ishte përqendruar 68% e popullsisë urbane të vendit. Kryeqyteti i vendit, 

Tirana, kishte 59.950 banorë. 

Në periudhën 1950-1960, zhvillimi i industrisë, ndërtimit, transportit etj nxitën 

lëvizjen migruese të popullsisë nga zonat rurale në ato urbane, rritjen e shpejtë të 

qyteteve dhe krijimin e qendrave të reja urbane.  

Për pasojë, popullsia qytetare u dyfishua, ndërsa popullsia në zonat rurale u 

shtua vetëm në masën 30%. Lëvizjet migruese kanë qenë kryesisht drejt qyteteve të 

mëdha si Tirana, Shkodra, Korça, Vlora, Fieri, Elbasani, Durrësi etj. Por rritja e 

nivelit të urbanizimit u realizua edhe përmes krijimit të 12 qyteteve të reja industriale 

si: Bulqiza, Cërriku, Krraba, Maliqi, Memaliaj, Patosi, Kuçova, Rrogozhina, Rubiku, 

Selenica dhe Ulza. Si rezultat i ndryshimeve në organizimin administrativ territorial, 

fituan statusin e qytetit dhe u bënë qendra administrative qytetet: Bajram Curri, 

Burreli, Çorovoda, Erseka, Gramshi, Librazhdi, Puka dhe Rrësheni.  

Si rezultat i lëvizjeve migruese drejt qyteteve, në rrethet jugore skajore të 

vendit si Gjirokastra, Kolonja, Përmeti, Saranda e Tepelena, popullsia në zonat rurale 

pësoi rënie në vlerën absolute në krahasim me periudhën e paraluftës. Pesha specifike 

e popullsisë qytetare arriti në 30.9%, popullsi kjo e përqendruar në 41 qytete, nga të 

cilat vetëm 5 qytete kishin popullsi mbi 30 mijë banorë. Ndërsa kryeqyteti i vendit, 

Tirana, kishte një popullsi prej 136.379 banorë. 

Në periudhën 1960-1990 ritmet e rritjes së popullsisë urbane erdhën duke rënë 

si rezultat i frenimit administrativ të procesit të urbanizimit. Mbajtja e sforcuar e 

popullsisë në zonat rurale u shoqërua me grumbullimin e një sërë problemesh 

ekonomike dhe sociale, veçanërisht në zonën verilindore të vendit, ku ritmet e 

riprodhimit të popullsisë kanë qenë gjithnjë më të larta.  

Për pasojë, në vitin 1990 vetëm 36.1% e popullsisë banonin në qendra urbane, 

të vendosur në 67 qytete. Mbizotëronin, përgjithësisht, qytete të vegla me më pak se 5 

mijë banorë (27 qytete), vetëm 6 qytete kishin popullsi me mbi 50 mijë banorë. 

Kryeqyteti i vendit, Tirana, në 1990 kishte 243 mijë banorë.
151
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Tabela nr. 4.12. Struktura e popullsisë sipas vendbanimeve
152

 

Viti Fshat Qytet 

1945 76.9 23.1 

1960 69.1 30.9 

1990 63.9 36.1 

2006 51.4 48.6 

2011 46.5 53.5 

 

Figura nr. 4.2. Struktura e popullsisë sipas vendbanimeve 

 
  

Pas viti 1990, me sanksionimin e së drejtës themelore të lëvizjes së lirë të 

shtetasve dhe me ndryshimet e ndjeshme të strukturës social-ekonomike të vendit 

zhvillohet me ritme shumë të larta procesi i migracionit të popullsisë nga fshati në 

qytet dhe sidomos nga zonat e thella malore drejt pjesës qendrore të vendit.  

Drejtimi i parë i fluksit të migracionit është ai nga zonat rurale në ato urbane 

brenda një rajoni. Si rezultat i këtij procesi migrues erdhi duke u rritur popullsia 

urbane në qendrat kryesore të qarqeve dhe rretheve kryesore. Drejtimi i dytë i lëvizjes 

migruese është i orientuar nga zonat malore, kryesisht nga pjesa verilindore e vendit 

drejt rajoneve të Ultësirës Bregdetare. Për pasojë, kjo gjeohapësirë arriti të 

mbipopullohet dhe sot në të jeton mbi 2/3 e numrit të përgjithshëm të popullsisë së 

vendit. Fluksi tjetër i lëvizjes migruese është ai që vjen nga qytetet dhe zonat e vogla 

urbane drejt qyteteve të mëdha. Kjo lëvizje kryhet sidomos nga qytetet industriale të 

krijuara në vitet e socializmit, të cilat humbën funksionin ekonomiko-industrial, duke 

bërë kështu të rritet në mënyrë të ndjeshme papunësia. Në disa prej qyteteve të vogla 

industriale, si: Kurbneshi, Krasta, Memaliaj, Selenica, Repsi etj, ku mundësia e 

riaktivizimit të minierave duket se është shumë e paktë, popullsia po pakësohet me 

ritme të konsiderueshme.    

Një lëvizje e fuqishme migruese është ajo që vjen nga zonat rurale e urbane 

drejt rajonit Tiranë-Durrës, rajon i cili po priret të kthehet në metropol. 

Eksodi rural ndikoi mjaft në proceset demografike dhe strukturën e popullsisë 

sipas vendbanimeve. Të dhënat e popullsisë për periudhën 1995-2000 bazoheshin në 

projeksionet e popullsisë duke marrë si bazë rezultatet e regjistrimit të popullsisë të 

vitit 1989. Hipoteza e emigracionit sipas projeksioneve pas vitit 1995 nuk u vërtetua, 

pasi kjo dukuri mori përmasa më të mëdha në vitet në vazhdim. Lëvizja e lirë dhe e 
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pakontrolluar e popullsisë ka ndikuar në ndryshimin e raportit të popullsisë sipas 

vendbanimeve. Në vitin 2004 popullsia urbane zinte 45% të numrit të përgjithshëm të 

popullsisë, ndërsa në vitin 2006 në qytete jetonin 48.6% e popullsisë.  

Sipas të dhënave të censusit të popullsisë dhe banesave të vitit 2011 rreth 

53.5% e popullsisë është përqendruar në qytete.  

 

Tabela nr. 4.13. Popullsia urbane sipas qarqeve (në % ndaj popullsisë gjithsej)
153
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45.44 26.11 74.56 39.08 39.77 51.84 39.85 34.09 53.81 44.37 70.2 65.62 

 

Në Qarkun e Tiranës, siç vërehet në tabelën më lart, popullsia urbane ka 

arritur 70.2% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, në qarkun e Durrës 74.56% dhe 

në atë të Vlorës 65.62.% të numrit të përgjithshëm të popullsisë. Në përgjithësi në 

Rajonin Verior pesha e popullsisë urbane është ende e vogël.  

Në qarkun e Dibrës vetëm 26.11% e popullsisë është përqendruar në qytete, 

ndërsa në qarkun e Kukësit 34.09% e popullsisë. 

Si rezultat i eksodit rural qytetet njohën një proces të konsiderueshëm zgjerimi 

dhe, në raport me faktorët demografikë dhe shoqërorë konturohet, apo modelohet një 

“ekonomi e re”, që mund të përmblidhet edhe në konceptin “ekonomi e përmbysur”.  

Më parë lëvizjet migruese (të planifikuara) të popullsisë e në, përgjithësi, 

proceset demografike viheshin në shërbim të një ekonomie që kishte për përparësi 

proceset e industrializimit. Pra ardhja e popullsisë nga fshati drejt qytetit plotësonte 

nevojat e ekonomisë për krahë pune. 

Në periudhën e tranzicionit ekonomia vihet në shërbim të proceseve 

urbanizuese pasi dinamika, organizimi strukturor dhe lokacioni ekonomik arrihen të 

vihen në lëvizje nën “trysninë” e plotësimit të nevojave për shërbime të një fluksi 

masiv popullsie e cili lëviz nga fshati në qytet pa ndonjë motiv profesional, por vetëm 

shoqëror dhe kulturor. 

Eksodi rural krijoi një ekonomi të re urbane e cila nuk ngjan aspak me 

urbanizimin dhe industrializimin e shekujve XVII-XIX në vendet e Evropës 

Perëndimore. Në këtë ekonomi të re urbane qytetarët gjithnjë e më shumë, i kryejnë 

shërbime njëri-tjetrit duke qarkulluar një pasuri monetare apo materiale të krijuara 

jashtë rajonit. Në këtë mjedis urban ku puna ka një natyrë jomateriale, hapet një front 

i gjerë pune në sektorit e shërbimeve. Problemi shtrohet: kush do të prodhojë? 

Mendojmë se zhvillimi me përparësi i agroindustrisë, industrisë së turizmit dhe 

fuqizimi i bazës energjetike mbeten alternativat e zhvillimit për të ardhmen.  

Gjatë periudhës së tranzicionit, urbanizimi i Tiranës dhe i qyteteve kryesore të 

vendit nuk ka njohur një dinamikë normale, duke krijuar çrregullime në strukturat 

sociale. Brenda zonave të ndryshme urbane jetojnë shtresa shoqërore që nuk e njohin 
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njëri-tjetrin, duke mbajtur të gjalla zakone, mendësi dhe mënyra veprimi e jetese tepër 

heterogjene. Numri i madh i ndërtimeve të paligjshme, zhvillimi i pakontrolluar dhe 

tepër kaotik, si dhe rritja e numrit të banorëve pa një punësim të rregullt dhe të 

ardhura të pamjaftueshme kanë krijuar çrregullime dhe probleme sociale.  

Forca gravituese e qytetit nuk përcaktohet vetëm nga treguesit demografikë 

por edhe nga numri i bizneseve industriale, të shërbimeve, numri i të punësuarve, 

burimet financiare, të ardhurat fiskale etj. 

Bazuar në dinamikën e proceseve demokratike, formave të organizimit 

strukturor të ekonomisë, rajoni Tiranë-Durrës i përngjet më shumë një megalopoli të 

krijuar në epokën e globalizimit, sesa një metropoli klasik. Megjithatë përmasat, 

shtrirja urbane dhe funksionet politiko-administrative, ekonomike, kulturore dhe 

shkencore, bëjnë që ky rajon të jetë qendra gravituese më e madhe e shqiptarëve në 

Ballkanin Perëndimor. 

Dy qendrat e tjera polare - urbane janë: rajoni Shkodër - Lezhë, qendra më e 

madhe gravituese e Shqipërisë së Veriut dhe rajoni urban Vlorë-Fier, qendra më e 

madhe gravituese e Shqipërisë së Jugut. 

Këto transformime ekonomiko-industriale dhe urbano-territoriale kanë krijuar 

një realitet të ri gjeohapësinor, që duhet të konsiderohet si një nga kriteret e 

rëndësishme në hartimin e reformës territoriale dhe organizimin e ardhshëm, 

administrativ të vendit tonë. Në këtë mënyrë do të kontribuohet në ruajtjen e 

ekuilibrave të ekosistemeve të reja urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm në 

përgjithësi. 
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KAPITULLI V 
 

ZHVILLIMI, STRUKTURA DHE LOKACIONI I INDUSTRISË, 

KONTRIBUTI I SAJ NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM  
 

5.1. Sektori primar, struktura dhe lëndët e para bujqësoro-blegtorale, 

ofertë për zhvillimin e industrisë 
 

Lëndët e para bujqësoro-blegtorale luajnë rol parësor në strukturën dhe 

lokacionin e industrisë agroushqimore. Meqenëse kjo degë është e kombinuar me 

ekonominë bujqësore dhe ka një peshë të konsiderueshme në industrinë e qarkut, në 

këtë punim sektori primar është trajtuar në mënyrë analitike duke parashtruar 

procesin e zhvillimit strukturën dhe lokacionin e lëndëve të para, si bazë për 

zhvillimin progresiv të industrisë agroushqimore. 

 

5.1.1. Ecuria e reformës së tokës, problematikat e ristrukturimit të 

ekonomisë agrare 

 

Qarku i Fierit shtrihet në hapësirën më produktive të vendit, në fushën e 

Myzeqesë, e cila është cilësuar si “Hambari i Shqipërisë”. Në këtë hapësirë jeton një 

popullsi prej 310331 banorë
154

, 60.2% e së cilës jeton në zonat rurale. Kjo dominancë 

rurale shpjegon qartë rëndësinë që merr sektori primar në këtë hapësirë. Për shkak të 

pozicionit të favorshëm gjeografik dhe pasurive natyrore që disponon, qarku i Fierit i 

ka të gjitha potencialet për t’u bërë një nga polet më të rëndësishëm në zhvillimin e 

bujqësisë dhe agrobiznesit në vend. Fushat pjellore janë të përshtatshme për 

prodhimin e shumë kulturave bujqësore, ndërsa zonat kodrinore janë mjedis ideal për 

kultivimin e ullirit, vreshtave dhe pemëve frutore.  

Periudha e tranzicionit bëri transformime rrënjësore në ekonominë bujqësore 

të qarkut. Veçanërisht, bujqësia hyri në një tranzicion i bashkëshoqëruar me veprime 

masive ekonomiko- shoqërore, të cilat çuan në shpërbërjen e kooperativave dhe të 

ndërmarrjeve bujqësore. Në këtë periudhë, përfundoi privatizimi i tokave bujqësore 

dhe u bë ristrukturimi i prodhimeve bujqësore në përputhje me kërkesën dhe ofertën e 

tregut. Kjo situatë u shoqërua me rënien dhe paralizimin e prodhimit si dhe me 

ripronësimin individual të tokës bujqësore.  

Reformimi postkomunist kaloi në dy faza: prill-korrik 1991 dhe pas korrikut 

1991. Ndarja e tokës sipas ligjit 7501
155

 për qarkun Fier filloi me miratimin e këtij 

ligji në vitin 1991. Zbatimi i tij në praktikë shpeshherë u shoqërua me kundërshtime, 

nga ish pronarët e tokave, të cilët kërkonin që ndarja e tokës bujqësore të bëhej sipas 

kufijve të vjetër (të para reformës agrare të vitit 1945). Gjithsesi procesi i ndarjes së 

tokës (Fier-Lushnje), në tërësi, ka përfunduar në vitin 1993 ku toka është ndarë sipas 

kritereve të përcaktuara në ligj
156

.  

Së pari, për kooperativat bujqësore toka është ndarë në bazë të certifikatës 

familjare të datës 01.08.1991. Sipas frymëve, norma e tokës së ndarë bazohej në disa 

kritere: 

- Fushë/kodër 

- Nën ujë/mbi ujë 
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- Koefiçient korrektimi (për kategori toke). 

Norma nuk ka qenë e njëjtë për të gjithë fshatrat, kjo sepse sipërfaqja e tokës 

së një fshati nuk është e njëjtë me atë të një fshati tjetër. Ndarja është bërë vetëm për 

tokën bujqësore, për zërat kadastralë arë, vreshta, ullishte dhe pemishte. Në tabelën e 

mëposhtme vihet re se vetëm 1.4% e tokës bujqësore është dhënë në përdorim, 6% 

është tokë e pandarë dhe e refuzuar, ndërsa 92.6% është tokë në pronësi, çka tregon se 

procesi i reformës së tokës ka ecur përgjithësisht me sukses. Këtë e tregon qartë edhe 

përqindja e tokës arë të dhënë në pronësi kundrejt totalit të tokës bujqësore në pronësi 

(në masën 87.8%), një element ky mjaft pozitiv për ecurinë e prodhimit bujqësor në 

qark.  

Së dyti, për ish-fermat (ose ish-ndërmarrjet bujqësore shtetërore) toka është 

ndarë sipas certifikatës familjare të datës 01.08.1991, me ndryshimet në datën 

01.10.1992 (ai që ka marrë në 1991 nga kooperativa, nuk përfiton nga ferma).
157

 Në 

thelb kjo ndarje përmbante shpërbërjen e kooperimit socialist dhe ripronësimin e 

tokës dhe të inventarit bujqësor dhe blegtoral. Nga kryerja e reformës së tokës 

bujqësore, janë krijuar rreth 56695 ferma bujqësore me 1.7 ha/ferme
158

. Toka e ish 

Ndërmarrjes Bujqësore (NB) është ndarë edhe për punonjësit e fermave. Për NB. toka 

në fillim është ndarë si tokë në përdorim kundrejt tokës bujqësore në ferma (8%). Më 

vonë, Ligji nr. 8053 i kaloi këto toka në pronësi të përfituesve (79.4% e tokës 

bujqësore të fermave). Nga toka në pronësi, 86.6% janë tokë arë, tregues ky shumë 

pozitiv për sektorin primar, ndërsa vetëm 12.6% e tokës bujqësore të fermave, janë 

tokë disponibël.  

 

Tabela nr. 5.1. Pasqyra përmbledhëse e fondit të tokës për qarkun Fier, viti 2013 

Ish fermat 

(ish- N. B) 

Tokë në 

total 

Tokë 

bujqësore: 

nga e cila (ha) 
Kullotë Pyje Truall 

Tokë e 

pafryt. arë pem. vresh. ullish. 

Tokë në përdorim 2877 2877 2543 11 5 318 0 0 0 0 

Tokë në pronësi 28467.66 28467.66 24652.66 241 516 3058 0 0 0 0 

Tokë disponibël 4512.34 4512.34 4138.34 2 0 372 0 0 0 0 

Shuma I 48365 35857 31334 254 521 3748 250 2744 1340 8174 

Tokë pronësi 

(ish- K. Bujqës.) 
80272.6 79423.6 69751 2508.6 970 6194 0 0 849 0 

Tokë në përdorim 8327 1199 1179 0 2 18 420 0 335 6373 

T.pandarë+refuz. 5101.4 5101.4 2321 1351.4 547 882 0 0 0 0 

Shuma II 93701 85724 73251 3860 1519 7094 420 0 1184 6373 

Shuma I+II 142066 121581 104585 4114 2040 10842 670 2744 2524 14547 

Burimi: Zyra e kadastrës, qarku Fier, viti 2014 

 

Ligji “Për Tokën” përbënte një Reformë Agrare ku thelbin e saj e përbënte 

shndërrimi i marrëdhënieve të pronësisë në bujqësi, nga prona shtetërore në atë 

private ose në tokë në përdorim. Shpërndarja e tokës bëhej sipas frymëve të popullsisë 

dhe sasisë disponibël të tokës bujqësore të ish-kooperativës.  

Në kushtet e lëvizjeve spontane të fuqishme të popullsisë nga rajonet e 

brendshme malore drejt Ultësirës Perëndimore dhe, rrjedhimisht edhe drejt qarkut të 

Fierit, tokat e ish-NB-ve u zaptuan në mënyrë të paligjshme, u shkatërruan vreshtat, 
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Akademia e Shkencave, Qëndra e Studimeve Gjeografike, Tiranë 2005, fq. 40  
158

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari statistikor 2011, fq. 23 
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plantacionet me pemë frutore, fermat blegtorale, u shtuan ndërtimet e banesave në 

tokat e vlefshme bujqësore, pra, u cenua ndjeshëm mjedisi agrar.  

Si përfundim, zbatimi i “Ligjit 7501 për Tokën” ndryshoi raportet pronësore në 

fshat, por nuk ka zgjidhur konfliktet lidhur me pronësinë mbi tokën bujqësore. 

Mundësitë që krijon ekonomia e tregut të lirë duhet të ndikojnë në zhvillimin e 

ekonomisë rurale. Shteti duhet të ndërmjetësojë për ridimensionimin e pronave, 

kreditimin e prodhimit, ngritjen e infrastrukturës përpunuese dhe tregtare, 

modernizimin e sektorit bujqësor etj, me qëllim rritjen e interesit të bujqve dhe 

investitorëve për këtë sektor. 

 

5.1.2. Zhvillimi, struktura dhe lokacioni i ekonomisë bujqësore 

 

Resurset e favorshme gjeografike dhe klimatike bëjnë të mundur që sektori i 

ekonomisë bujqësore të përbëjë një element mjaft strategjik në zhvillimin e rajonit ku 

mund të evidentojmë këto prioritete: 

 zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe pemëtarisë; 

 mbrojtjen e tokës bujqësore nga ndërtimet pa kriter; 

 rehabilitimin e sistemit të kullimit dhe ujitjes; 

 ndërtimin e pritave malore për të parandaluar gërryerjen e tokës nga 

erozioni; 

 krijimin e zonave te reja ekonomike ose rishikimin e atyre ekzistuese. 

Sektori i bujqësisë dhe agroindustrisë në qarkun e Fierit ka një zhvillim mbi 

mesataren në rang vendi. Afërsisht ¼ e sipërfaqes dhe e prodhimit të drithërave e kanë 

origjinën në qarkun e Fierit. Për të krijuar një ide mbi zhvillimin e sektorit të 

bujqësisë në qarkun e Fierit duhen analizuar një sërë treguesish të cilët kanë një 

tendencë pozitive, siç janë sipërfaqja e tokës së punuar, sipërfaqja e mbjellë, fondi 

pyjor etj. 

Pas viteve 1990 në kuadër të qarkut, sipërfaqja e kultivuar pësoi ndryshime në 

strukturë dhe si rrjedhim, në vitin 2005 foragjeret dhe jonxha zinin 53%, drithërat 

33.7%, ndërsa zërat e tjerë vetëm 13.3%. I njëjti fenomen ndodhi edhe në kategorinë e 

sipërfaqes së punueshme “vreshta” ku si pasojë e dëmtimeve nga 2200 ha vreshta në 

vitin 1990, prej të cilave 1563 ha në prodhim, në vitin 2005 kishte 1244 ha në 

prodhim dhe më pas me një rritje në 2011 me 1815 ha në prodhim.  

Ky është një tjetër element i cili drejtpërsëdrejti ndikoi herë në ngushtimin dhe 

herë në zgjerimin e tregut të punës në fshat. Me ndryshime të ndjeshme strukturore, 

është paraqitur edhe kategoria “sipërfaqe e mbjellë”. Kjo tregon se një pjesë e mirë e 

tokës bujqësore futet në kultivim, çka ndikon në rritjen e përmasave të thithjes së 

krahut të lirë në tregun agrar të punës. Në një situatë të tillë është pothuajse gjithë 

kategoria “Pemëtaria”, e cila pësoi dëmtime të dukshme dhe vetëm në vitin 2005 dha 

një vlerë prodhimi sa ajo e vitit 1990, kur në gjendje fizike (sipërfaqe ose rrënjë) ka 

pësuar rënie të numrit.  

Në tabelën e mëposhtme vërehet ecuria e sipërfaqes së përgjithshme të tokës 

së punuar në rang rrethesh. Për periudhën 1990-2011, për të tre rrethet si dhe për 

qarkun e Fierit ky tregues ka qenë me tendence uljeje në vitet 2005 dhe 2011. 

Në krahasim me vitin 1990, në vitin 2011, kemi ulje në masën -0.3%.  
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Tabela nr. 5.2. Sipërfaqja e përgjithshme e tokës së punuar në mijë hektar (1990) 

Sipërfaqja tokës në mijë ha, për vitin 1990 

Rrethet 
Sip. e 

punuar 
Sip.ha/banor Arë Pemishte Vreshta Ullishte 

Fondi 

pyjor 

Fier 71200 0.284 58500 3300 1500 7900 38000 

Lushnjë 51100 0.372 46400 1100 0.700 2900 12000 

Mallakastër --- ---- ----- ----- ----- ----- --- 

Qarku 122300 0.656 104900 4400 2200 10800 50000 

Burimi: Ministria e Ekonomisë, Vjetari statistikor i Shqipërisë 1991, fq. 181- 238 

 

Shqipëria, sipërfaqen e tokës së punuar për banor në vitin 1990, e kishte 0.217 

ha, ndërsa qarku Fier rezulton në shifrën 0.656 ha/banor. Në vitin 2011 kjo shifër 

është 0.393 ha/banor, shifër e ulët, por përsëri rezulton më e lartë se mesatarja e 

republikës (0.248 ha/banor). Ky tregues është mjaft domethënës për perspektivën që 

ka dhe do të ketë zhvillimi i sektorit të ekonomisë bujqësore, si sektori kyç në 

ekonominë e qarkut. Njëherazi ky tregues jep një alarm për komunitetin e qarkut, për 

ta përdorur me sa më efektivitet tokën bujqësore, për ta mbrojtur atë nga tjetërsimi, 

nga erozioni, rrëshqitjet, gërryerjet, ndotja etj, si dhe për të pasur gjithmonë në 

ekuilibër sigurinë ushqimore të qarkut, e madje edhe të vendit.  

 
Tabela nr. 5.3. Struktura e tokës në qarkun Fier në ha dhe % për vitet 2005 dhe 2011 

Vitet 2005 2011 

 
Tokë 

bujqësore 

Tokë jo bujqësore 

(fondi pyjor, 

kullosor) 

Tokë 

bujqësore 

Tokë jo bujqësore 

(fondi pyjor, 

kullosor) 

Qarku 

Fier 

122234 66835 121961 67108 

64.7% 35.3% 64.5% 35.5% 

Burimi: Ministria e Bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor 2005, fq. 13 dhe 2011, fq.16 

 

Nga grafikët e mëposhtëm, shikojmë se pesha specifike e tokës bujqësore 

është mjaft e lartë për qarkun e Fierit, me 65% të totalit të qarkut, ndërkohë që në rang 

vendi kjo përqindje është e ulët vetëm 24.2% ndaj totalit të vendit.  

 

Figura nr. 5.1. Struktura e tokës në qarkun Fier në përqindje ( 2005, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor 2005, Tiranë 2006, fq. 13 dhe Vjetari 2011, Tiranë 2012, fq. 16 
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Qarku i Fierit renditet i pari në nivel kombëtar për sa i përket tokës bujqësore, 

pas të cilit renditet qarku i Korçës dhe Elbasanit, duke përbërë kështu një hapësirë 

shumë të rëndësishme bujqësore jetike për të gjithë vendin.  

 

Figurë nr. 5.2. Përqindja e tokës bujqësore sipas qarqeve të vendit, për vitin 2011 

 
Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit,  

Vjetari statistikor 2011, Tiranë 2012, fq. 16 

 

Në territorin e qarkut administrohen 121961 ha tokë bujqësore ose rreth 18% 

të tokës bujqësore në shkallë vendi.  

Sipas grafikëve të mësipërm shikojmë se përqindja e tokës bujqësore është 

65% për 2005 dhe 64 % për 2011. Kjo përqindje e lartë për qarkun e Fierit ka ndikuar 

në rritjen e aktivitetit dhe prodhimit bujqësor, si dhe në rritjen e të ardhurave të 

fermerëve.  

Harta e shfrytëzimit të tokës arë, paraqet shumë qartë shkallën e shfrytëzimit 

të tokës, pra peshën specifike që zë toka arë, kundrejt sipërfaqes totale të tokës 

bujqësore. Sigurisht, ky tregues është me sinjifikativi sepse shpreh në mënyre të 

drejtpërdrejtë lidhjen reale të fermerit me tokën dhe sigurimin e të ardhurave të 

nevojshme nga aktiviteti bujqësor. Sipas saj, tregohen oportunitetet e pozitës 

gjeografike, sidomos karakterit të relievit (mbizotërimit të relievit fushor) dhe afërsisë 

me detin. Duke parë hartën duket qartë se komunat me shkallën më të lartë të 

shfrytëzimit janë përgjithësisht komunat e rrethit të Lushnjës me përjashtim të 

komunës Remas që e ka 60.78% shfrytëzimin e tokës arë, pasi ndodhet në zonë 

lagunore; të rrethit Fierit me përjashtim të komunës Dermenas me 73.72%, ndërsa për 

Mallakastrën ky tregues ka nivel mesatar të tokës arë, kryesisht për komunat Selitë 

(67.94%), Fratar (71.5%) dhe Kutë (74.63), në të cilat dominon relievi kodrinor.  
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Figura nr. 5.3. Harta e shfrytëzimit të tokës arë  

 
 Punoi: Adela Dhromaj 

Burimi: Drejtoria rajonale e bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, 

Sektori i Statistikës 2011, Fier fq. 3, Mallakastër fq.3, Lushnjë fq. 36 

 

Nisur nga situata aktuale pozitive e bujqësisë, zhvillimi i saj është prioritar dhe 

trajtohet si sektor premtues edhe për të ardhmen. Një tregues shumë i rëndësishëm për 

t’u analizuar është edhe struktura e fermës në qarkun e Fierit. Madhësia mesatare e 

fermës në rang vendi është 4.7 ha, ndërsa për qarkun 4.8 ha (shih tabelën më poshtë). 
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Tabela nr. 5.4. Madhësia e fermës dhe familjes në qarkun Fier (2005, 2011) 

Qarku Fier 2005
159

 2011
160

 

Ekonomi me aktivitet në ferma 54821 56695 

Totali familjeve në ferma 60430 60468 

Mesatarja familje/ferma 1.1 1.1 

Popullimi total i fermës 263337 274323 

Madhësia mesatare e fermës 4.8 4.8 

 

Ferma e vogël dhe e segmentuar përbën padyshim problemin më të madh 

strukturor të bujqësisë në qarkun e Fierit. Konsolidimi i tokës në ferma të mëdha 

përmes tregut të shitblerjes, megjithëse me rezultate të dëshiruara afatgjata, nuk pritet 

të sjellë ndonjë përmirësim të ndjeshëm në përmasat e fermës të paktën në një 

horizont kohor afatmesëm.  

Përmasat e fermës në qarkun e Fierit dhe problematika e përshkruar në nivelin 

e fermës, përpunimit dhe tregut “imponojnë” bashkëpunimin dhe kooperimin mes 

fermerëve. Por dhe përmirësimi i teknologjisë së prodhimit, blerja e inputeve më 

cilësore me çmime më të leverdishme, shitja e prodhimit të tyre, si dhe marketingu 

dëshmojnë interes ekonomik për fermerët që të organizohen në grupe prodhuesish.  

Fermerët aktivë shpesh nuk kultivojnë gjithnjë varietetin që kërkohet nga 

tregu, ose varietetin që është i përshtatshëm për përpunim. Për këtë arsye, ndodh që 

produkti i fermës mbetet i pashitur dhe si rregull, kapacitetet e fabrikave të përpunimit 

mbeten të pashfrytëzuara. Në këto kushte, fermerët kanë nevojë për infrastrukturë 

“pikash grumbullimi”, që janë afër fermës dhe ku bëhet trajtimi i parë i produkteve. 

Duhet të vendoset një raport më i qëndrueshëm mes përpunuesve, tregtarëve dhe 

fermerëve lidhur me varietetin që duhet kultivuar, sasitë, kohën dhe aspekte të tjera 

sipas kërkesave të tregut. Vetëm fermat me kontratë duket se i shërbejnë prodhimit të 

një produkti që kërkohet nga tregu.  

Një tregues tjetër kufizues është edhe shkalla e lartë e fragmentarizimit të 

fermës, çka vështirëson depërtimin e mekanizimit dhe motorizimit të suksesshëm. 

Këtë e tregon qartë sipërfaqja mesatare me bimë arash që është mjaft e ulët për fermë 

1.36 ha, megjithëse më e lartë se mesatarja e vendit 1.05 ha, përsëri është një shifër e 

ulët. Nxitja e fermerëve për të mbjellë sipërfaqe më të mëdha me bimë arash në 

fermat e tyre, ka qenë më e madhe krahasuar me vitet e mëparshme.  

 

Tabela nr. 5.5. Madhësia e fermës me bimë arash  

Qarku Fier 2005
161

 2011
162

 

Totali i fermave 54821 56695 

Totali i parcelave të mbjella 191514 261630 

Numri i parcelave /fermë 3.5 4.6 

Sip. mes.fermës (ha) 1.55 1.36 

  

                                                 
159

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 18 
160

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq. 18 
161

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 20 
162

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq.21 
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Por nëse analizojmë fermat vetëm me bimë arash, numri i tyre në vitin 2011 

krahasuar me vitin 2005, është ulur dhe kryesisht fermat me grurë, fasule, perime dhe 

patate. Përjashtim bëjnë vetëm fermat me misër, numri i të cilave është rritur me 3894 

ferma në vitin 2011 kundrejt vitit 2005 (grafiku 5.4) Rreth ¼ e prodhimit të drithërave 

të vendit (154324 ton) sigurohet në rajonin e Fierit në sipërfaqe 64978 ha. 

 

Figura nr. 5.4 Fermat me bimë arash qarku Fier (2005, 2011) 

 
Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq.50, dhe i 2011, 

Tiranë 2012, fq.57 

 

Në aspektin e plehërimit, mekanizimit, ujitjes dhe kullimit, problemet që 

shfaqen në qark janë të shumta dhe kërkojnë zgjidhje afatgjata. Në rritjen e prodhimit 

bujqësor dhe blegtoral, ndikim të ndjeshëm ka pasur përdorimi, veçanërisht, i 

plehrave kimike, i cili deri diku ka lënë për të dëshiruar dhe rrjedhimisht ka gjeneruar 

probleme. Në qarkun e Fierit, fermerët përdorin në prodhimin bujqësor çdo vit rreth 

24-30% të plehrave kimike (nitrat, ure dhe DAP) në shkallë vendi (shih tabelat). Në 

vitin 2005 janë përdorur 611 kg plehra kimike për fermë, ndërkohë që në vitin 2011 

janë përdorur vetëm 537 kg/fermë. Kjo tregon interesin më të madh të fermerëve të 

qarkut për të përdorur më shumë plehrat organike si më të përshtatshme jo vetëm për 

prodhimin bujqësor, por edhe në planin e ruajtjes së pjellorisë së tokës. Këtë situatë e 

tregojnë tabelat e mëposhtme, për numrin e fermave që përdorin plehra kimike, sasia 

e tyre në ton si dhe në përqindje.  

 

Tabela nr. 5.6. Ferma që përdorin plehëra kimike ( 2005, 2011) 

 

Qarku 

Fier 

Fermat sipas llojit plehut të përdorur 

Nitrat/Amoni Ure Diamon/fosfati Superfosfat Të tjera 

2005 40611 43412 39309 24242 2263 

2011 42211 46974 36553 27268 5812 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe  

Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 73,  

dhe i 2011, Tiranë 2012, fq. 89 
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Tabela nr. 5.7. Sasia e plehrave kimike të përdorura (ton), (2005, 2011) 

 

Qarku 

Fier 

Fermat që 

plehrojnë 
Ure Nitrat 

Diamon 

/superfos. 

Përdorur/ferm 

(kg) 

2005 51497 9672 8192 13468 611 

2011 53643 10181 6138 11932 537 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq.74, Tiranë 2012, 

fq. 90 

 

Figura nr. 5.5. Përdorimi i plehrave kimike në përqindje. ( 2005, 2011 ) 

 
Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, viti 2006, fq 74, Tiranë 2012, fq 

90 

 

Në qark ka një nivel të lartë të përdorimit të farërave, të pesticideve, të 

medikamenteve veterinare, të ushqimeve për blegtorinë, për mekanikën bujqësore për 

racat e zgjedhura në blegtori etj, me një kërkesë në rritje për cilësinë dhe standardet e 

tyre.  

 

Tabela nr. 5.8. Sasia e pesticideve të përdorura në fermë në ton (2005, 2011 ) 

Qarku 

Fier 

Fermat që përdorin 

pesticide 

Fermat që 

përdorin 

pesticide në % 

Sasia e përdorur 

në kg 

Përdorur/ 

 fermë kg 

2005 30883 56.3 48784 1.0 

2011 39266 69.5 99612 2.0 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 75, Tiranë 2012, 

fq.91 

 

Rreth 65% e sipërfaqes së tokës bujqësore është në fushë dhe mbi 60% e 

sipërfaqes së saj është potencialisht nën ujë.
163

 Niveli i mekanizimit është i 

pamjaftueshëm dhe importimet individuale ose grandet e ndryshme për makineri 

bujqësore janë larg plotësimit të nevojave të fshatit. Sistemi i punimit të tokës për 

                                                 
163

 DRBUMK: Të dhëna për qarkun e Fierit, Për të tri rrethet, Fier 2011, fq. 1  
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kulturat bujqësore duhet të bëhet në mënyrë të tillë që ti përgjigjet më së miri 

kushteve natyrore dhe ekonomike të zonës.  

Sipas vjetareve statistikore, metodat e përdorura për plugimin e tokës janë: me 

dorë në 29059 ferma, me kafshë, në 7521 ferma dhe me makineri në 50694 ferma në 

vitin 2005
164

, ndërsa për vitin 2011 numri i fermave që shfrytëzojnë punën me dorë 

është 25692, me kafshë, 9753 dhe me makineri, 46864 ferma.
165

 Nga statistikat e 

mësipërme, rezulton se fermat ku plugimi i tokës bëhet me kafshë pune janë rritur, 

ndërkohë që është ulur numri i fermave ku plugimi i tokës bëhej me mekanikë 

bujqësore. Një situatë e tillë evidentohet dhe në rënien e rendimentit dhe prodhimit të 

bimëve të arave në qark nga 1125.3 kv/ha në 2005, në 911 kv/ha në vitin 2011. Kjo 

situatë komplekse është krijuar nga një sërë faktorësh që kanë të bëjnë me 

fragmentarizmin e tokës (zbatimi i ligjit 7501), dhe pamundësinë e aplikimit të 

mekanikës bujqësore. Në numrin e mjeteve të mekanikës bujqësore nga të dhënat në 

tabelën e mëposhtme, shikojmë se është rritur numri i makinave mbjellëse me 76 të 

tilla për periudhën 2005-2011, por të dhënat nuk janë të qarta dhe si rrjedhim nuk 

pasqyrojnë mirë tendencën e shkallës së mekanizimit në qark.  

 Megjithë problemet teknike që mund të ekzistojnë në këtë fushë, përsëri 

diferenca në punimin e tokës me mekanike bujqësore është e dukshme.  

 

Tabela nr. 5.9. Numri i mjeteve të mekanikës bujqësore 

Qarku

Fier 

Traktor 

me rrota 

Makinë 

mbjellëse 
Minitraktor Motokorrëse Kultivator 

2005 2595 757 ------ ------- 726 

2011 2376 833 935 557 ----- 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 77, Tiranë 2012, fq. 92 

 

Ujitja është një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e bimëve bujqësore, por dhe 

në përmirësimin e pjellorisë së tokës. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 7846, dt 

21.7.1994 për ndërtimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin e sistemeve 

ujitëse dhe kulluese, mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe ndotjet e burimeve ujore
166

, 

ka filluar të ndihet përmirësimi i strukturës së ujitjes dhe kullimit në qark. Si rrjedhim, 

aftësia ujitëse, si ajo potenciale dhe ajo aktuale janë rritur përkatësisht me 1.35% dhe 

10.9% dhe aftësia ujitëse nga 34.3% që ishte në vitin 2005, në vitin 2011 ka qenë 

38.1%, ndërkohë që vendi e ka 29.4%.  

 

Tabela nr. 5.10. Aftësia ujitëse në ha ( 2005, 2011 ) 

Qarku 

Fier 

Tokë 

bujqësore 
Potenciale Aktuale  % 

2005
167

 122234 75355 41885 34.3 

2011
168

 121961 76387 46432 38.1 
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 Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 72  
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 Vjetari statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq .88  
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 Fletore Zyrtare, nr. 10, gusht 1994. 
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 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 78 
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 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq. 92 
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Brenda qarkut aftësinë potenciale ujitëse më të madhe e ka rrethi i Lushnjës 

me 39602 ha dhe atë aktuale 25257 ha.
169

  

Për të siguruar ujitjen e fushës së Myzeqesë gjatë stinës së thatë u ndërtuan 14 liqene 

artificial, si ai i Kurjanit, si dhe një sërë veprash ujitëse, si: kanali ujitës Vjosë-Levan-

Fier, se bashku me 4 degët kryesore te tij (Fier-Pojan-Ndërmënas-Martinë
170

) bartës i 

ujërave cilësore, me aftësi ujitëse 15000 ha si dhe burim i fuqishëm ekonomik për 

qarkun. Ashtu si ujitja, rëndësi të madhe për bujqësinë ka dhe sistemi i kullimit.  

Për përmirësimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit janë ndërmarrë 

investime të ndryshme, si për rehabilitimin e rreth 6500 ha tokë bujqësore në 

Roskovec.  

 

 Struktura e bujqësisë 

 

Kushtet e favorshme klimatike tokësore lejojnë kultivimin e një game të gjerë 

të kulturave bujqësore duke filluar nga drithërat e bukës, kulturat perimore si në sera 

dhe në fushë të hapur, të kulturave foragjere, pemëve frutore, ullishtave, vreshtave e 

agrumeve. Po t’i referohemi rezultateve përfundimtare të kulturave të arave për vitin 

2011 del se sipërfaqja e mbjellë me drithëra buke ka qenë më e lartë se në vitin 2005, 

rrjedhojë kjo e përmirësimit të teknologjisë së kultivimit për kulturat bujqësore.  

Deri në vitin 1990, struktura e mbjellë me bimë arash ka qenë e diktuar nga 

shteti. Vetëm pas këtij viti u vërejtën ndryshime të dukshme në strukturat e mbjelljeve 

ku fshatarët vendosnin vetë se çfarë do të mbillnin në tokat e tyre. Ndryshimet në 

strukturën e mbjelljeve janë si rezultat i përparësisë që mori zhvillimi i blegtorisë dhe 

industrisë agropërpunuese në qark. Gjatë periudhës 2005-2011, sipërfaqja e mbjellë 

me drithëra buke, perime dhe luledielli kanë pësuar rritje respektivisht 51.4%, 6.2% 

dhe 30.6%. Rritje e dukshme e sipërfaqes së mbjellë me këto kultura u shoqërua edhe 

me rritjen e ndjeshme të rendimenteve. Sipërfaqja e patateve, fasuleve dhe duhanit 

është ulur respektivisht me 11.5%, 6.9% dhe 458.8% (ulje drastike) ose rreth 6 herë 

me pak.  

 

Tabela nr. 5.11. Struktura e mbjelljeve të bimëve të arave në ha (2005, 2011) 

Rrethet 
Drithëra 

buke 
Perime Patate Fasule Duhan Luledielli Foragj. 

Fieri 14506 2215 604 2464 58 121 21673 

Lushnja 12108 3375 531 1390 22 900 25408 

Mallakastër 4943 439 200 180 15 -- 2524 

Qarku (2005) 31557 6029 1335 4034 95 1021 49605 

Fieri 14977 1968 469 2122 4 6 22209 

Lushnja 15231 4152 614 1487 12 1465 22215 

Mallakastër 2281 311 114 164 1 -- 4948 

Qarku (2011) 64978 6430 1197 3773 17 1471 49372 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 52-54, Tiranë 2012, fq. 

59-61. 
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 DRBUMK: Drejtoria e statistikës, Treguesit kryesor të zhvillimit të bujqësisë në rrethin e Lushnjes 

për 2011, Lushnje 2012, fq. 95  
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Këshilli i qarkut Fier, Drejtoria e shërbimeve dhe përkujdesjes shoqërore, Plan Rajonal Mjedisor, 

Fier 2004, fq. 17 
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Prioritet po marrin kulturat foragjere dhe këtë e tregon sipërfaqja e mbjellë me 

këto kultura që mbulojnë 49372 ha të tokës bujqësore dhe ndërkohë, prodhimi dhe 

rendimenti i tyre është mjaft i lartë. Në periudha të veçanta është rritur ndjeshëm dhe 

rëndësia e bimëve të tjera industriale si e lulediellit etj. 

Kjo shpjegohet si me rritjen e interesimit për blegtorinë, ashtu edhe me 

orientimin më të mirë të fermerëve me nevojat e tregut. 

 

Tabela nr. 5.12. Prodhimi i bimëve të arave në ton (1990, 2005, 2011) 

Qarku 
Drithëra 

buke 
Perime Patate Fasule Duhan Luledielli 

Foragjere 

(000 ton) 

1990
171

 194000 74700 5200 2900 200 2000 109000 

2005 113978 175820 21989 4945 133 1836 1419000 

2011 154324 279184 35182 5991 26 3017 1664000 

Burimi: Ministria e Ekonomisë, Vjetari statistikor i Shqipërisë 1990,Tiranë 1991, fq. 

193; Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 52-54, Tiranë 

2012, fq. 63-65 

 

Për sa i përket sektorit të pemëtarisë, ai po bëhet një sektor mjaft fitimprurës, 

megjithë dëmtimin e frutikulturës për motive nga më të ndryshmet, gjatë tranzicionit 

u dëmtuan mjaft plantacionet e drufrutorëve, duke filluar nga pemët frutore dhe deri te 

vreshtaria. Nga tabela e mëposhtme (5.13) evidentohet qartë rritja e numrit të 

drufrutorëve në prodhim nga viti 1990 në vitin 2011. Një zhvillim të shpejtë po merr 

shtimi i sipërfaqes me drufrutorë, dhe vreshta. Kjo sidomos në zonat kodrinore, që 

ndikojnë në rritjen e mirëqenies dhe të të ardhurave të fermerëve në qarkun e Fierit. 

Për këtë flasin rezultatet e prodhimeve të marra nga fermat aktivë, që kultivojnë pemë 

frutore, ullishte, agrume dhe vreshta. Në shkallë vendi, qarku i Fierit ka numrin më të 

madh te ullinjve (24.1% të numrit total të rrënjëve të ullinjve), ndërsa për pemët 

frutore renditet në vend të dytë pas qarkut të Korçës, me 1.2 milionë rrënjë pemë 

frutore nga 2.6 milionë që ka qarku i Korçës. Vreshtaria është përqendruar kryesisht 

në rrethin e Fierit dhe më pak në atë të Lushnjës dhe Mallakastrës. 

Fieri mund të japë 1/5 e ofertës së mollëve për tregun e vendit, ¼ e ofertës së 

kumbullës, ⅓ e ofertës së dardhës dhe rreth ½ e ofertës së pjeshkës.
172

 Pra, duket qartë 

se qarku i Fierit ka potenciale shumë të mëdha në këtë sektor mjaft premtues dhe 

fitimprurës.  

Këta tregues dëshmojnë se zhvillimi i ekonomisë bujqësore në qarkun e Fierit 

është mbështetur në Strategjinë Sektoriale të Bujqësisë dhe Ushqimit, rekomanduar 

nga MBUMK, duke dhënë përparësi: Prodhimit të pemëve frutore ullirit dhe rrushit; 

Prodhimit të perimeve; Prodhimit të produkteve blegtorale. 

Këto produkte bujqësore kanë nxitur dhe stimuluar zhvillimin e degëve të 

agroindustrisë, si: 

 Përpunimi industrial i fruta perimeve 

 Përpunimi industrial i rrushit 

 Përpunimi industrial i qumështit dhe mishit 
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 Në vitin 1990, rrethi i Mallakastër, ishte i përfshirë në rrethin e Fierit. 
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 Qarku Fier, Studim mbi tregun e agrobiznesit, Fier 2008, fq. 26. 
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Tabela Nr.5.13. Numri i drufrutorëve në prodhim (1000 rrënjë, 1990, 2005, 

2011)
173

 

Emërtimi Pemë frutore Ullinj Agrume Pjergulla Vreshta(ha) 

Fier 420 567 21 - 1179 

Lushnje 220 190 27 - 384 

Mallakastër - - - - - 

Qarku 1990 640 757 48 - 1563 

Fier 253 354 42 298 566 

Lushnje 229 236 53 195 495 

Mallakastër 89 185 1 36 183 

Qarku 2005 571 775 96 529 1244 

Fier 414 575 105 368 912 

Lushnje 477 278 87 294 664 

Mallakastër 117 246 2 41 239 

Qarku 2011 1008 1099 194 703 1815 

 

Këto procese zhvillimi janë shoqëruar edhe me efekte sociale që lidhen me 

rikthimin e popullsisë fshatare të larguar. Në tokat e braktisura janë mbjellë 

drufrutorë, proces i cili është mbështetur edhe nga subvencionet e shtetit. Zhvillimi i 

orientuar i vreshtarisë, pemëtarisë dhe ullishtave, nëpërmjet drejtimit të skemës së 

subvencionimit në zonat më tipike dhe më të përshtatshme për kultivimin e tyre ka 

krijuar rajone dhe mikrorajone bujqësore të specializuara në përputhje me prioritetet e 

zhvillimit të bujqësisë.  

Një ndikim shumë pozitiv në këtë drejtim, kanë pasur edhe zbatimet e 

projekteve të ndryshme si: projekti Ceral, me punën e mirë në mbështetje për ngritjen 

e kooperativës agrare “pilot” në Këmishtaj të Lushnjës; projekti HPI (Programi 

ndërkombëtar i mëshqerrave), në Fier dhe Lushnje; projekti SNV (Organizatat 

Holandeze për zhvillim), në aftësimin e stafit në DRBUMK, Fier, për monitorimin e 

skemave të subvencionimit në bujqësi; projekti i USAID-it dhe projekti PSHM 

(Partneri Shqiptar për Mikrokredi) në drejtim të kreditimit të bizneseve bujqësore etj. 

Në vitin 2007 në qarkun e Fierit u realizua për financimet e fermerëve për mbjelljet e 

reja fondi prej 46 milionë lekë, ku aplikuan me projekte 693 fermerë, me një sipërfaqe 

prej 458 ha,
174

 prej të cilëve përfituan gjithsej 179 fermerë në rrethet Fier, Lushnje 

dhe Mallakastër. Zbatimi i kësaj skeme të subvencionit në pemëtari, vreshtari dhe 

ullishte dha rezultate konkrete në përfitimin e financimeve direkt, si një ndihmë 

konkrete për fermerët, si dhe në zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm me prioritet 

në qarkun e Fierit, gjithashtu edhe për aplikantët e rinj, të kthyer nga emigracioni me 

dëshirën për të investuar në pemëtari, vreshtari dhe ullishte. 

Në sektorin e pemëtarisë po evidentohen ritme të mira të mbjelljeve të reja në 

pemë frutore, vreshta dhe ullinj, kryesisht në ngastra me kritere teknike dhe fidanë 

cilësorë. Çdo vit, në qarkun e Fierit, mbillen sipërfaqe me vreshta, si dhe po rriten 

sipërfaqet e mbjella me pemëtore intensive, sepse këto prodhime janë më të kërkuarat 

për tregun dhe agroindustrinë. Gjithashtu kërkohet që këto prodhime të jenë më të 

kontrolluara e certifikuara sipas standardeve bashkëkohore.  

Kulturat drufrutore zënë 15.1 % të tokës bujqësore ose 18450 ha dhe në vitin 

2011 janë realizuar mbjellje të reja me ullinj në 848 ha, pemë frutore, vreshta dhe 
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 Burimi: Ministria e Ekonomisë, Vjetari statistikor i Shqipërisë 1991, fq. 203-205-206; Republika e 

Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari statistikor i 

Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 68, Tiranë 2012, fq. 84. 
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 Mbi strategjinë dhe perspektivën e zhvillimit të bujqësisë në qarkun e Fierit, Fier 2007, fq. 4  
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agrume në 930 ha
175

. Ka një tendencë pozitive në zhvillimin e pemëtarisë dhe, 

sidomos, të ullirit në veçanti. Duke prodhuar rreth 21202
176

 ton fruta çdo vit arrihet të 

sigurohet furnizimi i tregjeve me mollë, kumbulla, dardhë, pjeshkë etj. Qarku i Fierit 

ka sipërfaqen e vreshtave (2021 ha) dhe prodhimin e rrushit (36900 ton) më të madh 

në shkallë vendi. Specifike është se kërkesat e tregut të brendshëm për rrushin e 

tavolinës janë duke u rritur në mënyrë të ndjeshme dhe aktualisht ¼ e fermave kanë 

prodhim rrushi për treg.  

Zona më e rëndësishme është zona e Myzeqesë si zona me prodhimtari më të 

mirë bujqësore, në distance 15-20 km larg qytetit, e cila kërkon ndërhyrje të 

mëtejshme në infrastrukturë, pasi të gjitha prodhimet tentojnë të sillen në qytet në 

mënyrë spontane dhe jo në mënyrë të organizuar. Në lokacionin e kulturave bujqësore 

bazuar në logjikën e kostos së transportit dhe tregjeve të shitjes janë aplikuar teori të 

njohura lokacionale, si ajo e rrathëve koncentrik të Thunen. Nga analiza e mësipërme 

nxjerrim si përfundim se qarku i Fierit zë vendin kryesor në prodhimin bujqësor dhe 

aktualisht, edhe pas më shumë se dy dekadash tranzicioni mbetet furnizuesi kryesor 

me prodhime dhe nënprodukte bujqësore në shkallë vendi.  

 

 Blegtoria 

 

Sipërfaqja e madhe e kulturave bujqësore që ka qarku Fier si dhe prodhimi i 

konsiderueshëm i foragjereve të njoma flasin për shkallën e lartë të efektivitetit dhe 

për prioritetin që i jep fermeri i qarkut zhvillimit të blegtorisë.  

Ky sektor ka njohur rritje, si rezultat i shtimit të numrit të krerëve dhe i 

prodhimit, por edhe rritjes së sipërfaqeve të mbjella me foragjere, gjë që pasqyrohet 

në të dhënat e mëposhtme:  

 

Tabela nr. 5.14. Numri i bagëtive (në 1000) 1990
177

, 2005,
 178

 2011
179

 

Emërtimet Gjedhe Lopë Të imta Të leshta Dele Të dhirta Dhi 

Fier 56 25.7 - 98.5 - 31.9 - 

Lushnja 47.7 20.4 - 59.9 - 2.7 - 

Mallakastër - - - - - - - 

Qarku 1990 103.7 46.1 - 158.4 - 34.6 - 

Fier 55 35 79 72 52 8 6 

Lushnja 35 28 60 56 46 4 3 

Mallakastër 8 4 47 33 26 14 10 

Qarku 2005 97 67 186 161 124 26 19 

Fier 35 25 104 96 74 9 7 

Lushnja 34 25 81 73 58 8 6 

Mallakastër 3 2 39 28 25 11 10 

Qarku 2011 72 52 224 197 157 28 23 
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 DRBUMK: Të dhëna për qarkun e Fierit, Për të tri rrethet, Fier 2011, fq. 2  
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 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq. 85  
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 Ministria e Ekonomisë,Vjetari statistikor i Shqipërisë 1990, Tiranë 1991, fq. 215- 220  
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 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikori Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 83 
179

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari 

statistikori Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq. 99 
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Tabela nr. 5.15. Numri i bagëtive ( në 1000) 1990, 2005, 2011 

Emërtimet Derra Njethund. Kuaj 
Shpendë Bletë 

Totali Pula  

Fier 18.3 11.5 - 492.7 - 3.6 

Lushnja 31.4 3.0 - 231.5 - 2.1 

Mallakastër - - - - - - 

Qarku 1990 49.7 14.5 - 724.2 - 5.7 

Fier 8.6 9.6 3.4 719.2 336.2 4.4 

Lushnja 8.5 4.4 1.9 329.0 223.0 1.9 

Mallakastër - 2.7 0.3 118.9 70.2 1.9 

Qarku 2005 17.1 16.7 5.6 1167.1 629.4 8.2 

Fier 11 6 - 1787 296 8 

Lushnja 12 5 - 896 439 5 

Mallakastër 0 2 - 92 59 3 

Qarku 2011 23 13 - 2775 794 16 

Burimi: Ministria e Ekonomisë,Vjetari statistikor i Shqipërisë 1990, Tiranë1991, fq. 221- 224 

Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, 

Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 84, Tiranë 2012, fq. 100 

 

Nga të dhënat shihet qartë se, duke përjashtuar grupin e gjedhit, derrave dhe 

njëthundrakëve, llojet e tjera të kafshëve kanë rritje të numrit të tyre në krahasim me 

vitin 1990, madje, te të leshtat dhe bletët kjo rritje është shumë e madhe. Arsyet duhen 

kërkuar në sukseset e nismës private, e cila në zhvillimin e blegtorisë jo vetëm që 

ripërtërin vazhdimisht traditën e hershme, por ka ndryshuar më shpejt nivelin e jetesës 

së familjeve fshatare. Fermerët në qark, mbarështojnë në blegtori 72000 krerë gjedhë, 

nga të cilat 52000 janë lopë, duke u renditur në vendin e parë në shkallë vendi.  

Në rajon kanë aktivitet 83 ferma të prodhimit të qumështit me mbi 10 krerë 

lopë dhe rreth 420 ferma që mbarështojnë 5-10 krerë lopë, 800 ferma me mbi 50 krerë 

dele, 150 ferma me mbi 50 krerë dhi, si dhe 380 ferma me mbi 30 koshere blete
180

. 

Janë ngritur 19 stabilimente shpendësh, që mbarështojnë rreth 3 milionë krerë. Nga 

numri total i krerëve të gjesë së gjallë, rritje nga viti 2005 në 2011 kanë shënuar numri 

i të imtave me 38000 krerë, numri i të leshtave me 36000 krerë, i deleve me 33000 

krerë dhe i të dhirtave me 2000 krerë. Rritja e numrit të krerëve ka bërë që dhe 

prodhimi vjetor i qumështit të arrijë në 213054 ton në vitin 2011, ai i mishit në 22677 

ton dhe leshit në 403 ton
181

. Pozicioni i qarkut në rang kombëtar është një pozicion 

elitë, pasi qarku për këto prodhime renditet në vendin e parë. Ai zë, gjithashtu, vendin 

e parë në rang vendi edhe për sa i përket numrit të lopëve të qumështit. Shtimi i sasisë 

së produkteve blegtorale kërkon marrjen e masave për përpunimin e tyre. Emri i mirë 

që ka marrë në rang republike kërkon jo vetëm mbrojtjen e këtij emri, por edhe rritjen 

e sasisë së produkteve cilësore blegtorale. Që të stimulohet prodhimi i produkteve 

blegtorale del e nevojshme tërheqja e këtyre produkteve jo vetëm për konsum direkt 

tek konsumatorët, por edhe për përpunim industrial. Qarku i Fierit ofron potenciale 

me vlera kombëtare për zhvillimin e agroindustrisë, përpunimit dhe prodhimit të 

nënprodukteve të qumështit. 
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DRBUMK: Të dhëna për qarkun e Fierit, Për të tri rrethet, Fier 2011, fq. 2  
181

 Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Vjetari 

statistikor i Shqipërisë 2011, Tiranë 2012, fq. 104  
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Tabela nr. 5.16. Prodhime blegtorale ( në ton) 1990,2005, 2011 

 

Emërtimet 

Qumësht Prodhime blegtorale në ton 

Totali Lope Dele Dhie 
Vezë 

(Milion/kokrra) 
Lesh Mjaltë 

Fier 43600 - - - 32100000 218 - 

Lushnja 42200 - - - 14800000 162 - 

Mallakastër - - - - - - - 

Qarku 1990 85800 - - - 46900000 380 - 

Fier 87932 84994 2464 474 30046000 159 43 

Lushnja 88339 84927 2776 636 24570000 130 22 

Mallakastër 7508 5349 1433 726 6300000 50 19 

Qarku 2005 183779 175270 6673 1836 60916000 339 84 

Fier 96284 91820 3816 649 38866000 174 92 

Lushnja 109780 104279 3661 1839 52072000 188 53 

Mallakastër 6990 4939 1291 761 6271000 41 33 

Qarku 2011 213054 201038 8768 3248 97209000 403 178 

Burimi: Ministria e Ekonomisë, Vjetari statistikor i Shqipërisë 1990, Tiranë 1991,fq. 233-236 

Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, 

Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 86-88, Tiranë 2012, fq. 102-104 

 

Nëse rritja e numrit të krerëve është e dukshme, rritja e prodhimeve kryesore 

blegtorale është përgjithësisht e dyfishuar dhe e mbi dyfishuar. Kështu në vitin 2011, 

u prodhua 213054 ton qumësht në krahasim me 85800 ton qumësht që u prodhuan në 

vitin 1990, dmth, mbi 2 herë më shumë. Prodhimi i qumështit të lopës u rrit 1.2 herë, i 

deleve 1.3 herë, i dhive 1.8 herë, i vezëve 2 herë dhe i leshit 1.1 herë.  

 

Figura nr. 5.6. Prodhime blegtorale (qumësht në ton ) 

 
Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 86-88, Tiranë 2012, fq. 

102-104 

 

Këtë analizë e shpjegojnë shumë qartë edhe grafikët dhe tabelat e mëposhtme, 

të cilat evidentojnë më së miri peshën e rëndësishme që zë qarku, për sa i përket 

prodhimeve blegtorale. Prodhimi i mishit është një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm 

për qarkun e Fierit. Në vitin 2011 u prodhua mish-peshë e gjallë, 22677 ton, nga 

14300 ton që u prodhuan në vitin 1990 ose një rritje prej 1.6 herë. Gjatë periudhës 
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2005-2011, mishi i gjedhit u rrit 1 herë, i të imtave 1.2 herë, i derrit 1.4 herë dhe i 

shpendëve 1.8 herë. Qarku jep 1/6 (15.3%) të prodhimit të mishit në shkallë 

republike. Prodhimi i mishit, sidomos mishi i gjedhit dhe shpendit është shumë i 

rëndësishëm, pasi jep më shumë se 15.4% të mishit të gjedhit dhe 1/3 (32.34%) të 

mishit të shpendit në shkallë vendi. Prodhimet e mishit nga të imtat dhe derrat janë më 

të ulëta përkatësisht 9.3% dhe 14%. 

 

Tabela nr. 5.17.
182

 Prodhim mishi, peshë e gjallë ( në ton) 1990, 2005, 2011 

 

Emërtimet 

Mish 

Totali Gjedhi Të imta Derri Shpendë 

Fier 7500 - - - - 

Lushnja 6800 - - - - 

Mallakastër - - - - - 

Qarku 1990 14300 - - - - 

Fier 8107 4513 1399 778 1417 

Lushnja 9645 5421 1627 919 1678 

Mallakastër 662 273 359 - 30 

Qarku 2005 18414 10207 3385 1697 3125 

Fier 10886 4477 2057 1119 3234 

Lushnja 10668 5811 1482 1227 2147 

Mallakastër 1122 314 663 4 142 

Qarku 2011 22677 10603 4201 2350 5523` 

 

Figura nr. 5.7. Prodhim mishi, peshë e gjallë (në ton) 

 
Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 87, Tiranë 2012, fq. 103 

 

Ecuria e prodhimit bujqësor (si atij bujqësor edhe atij blegtoral) tregon se janë 

të gjitha mundësitë për zhvillime edhe më të suksesshme në këtë sektor të ekonomisë. 

Cilësia përgjithësisht e mirë e tokës, klima e favorshme që lejon të kultivohen kultura 

të ndryshme bujqësore, lloje të ndryshme të pemëve frutore dhe blegtoria, janë dëshmi 

e pakundërshtueshme në këtë drejtim.  
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 Ministria e Ekonomisë,Vjetari statistikor i Shqipërisë 1990,Tiranë 1991, fq. 234; RSh, MBUMK, 

Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005,Tiranë,  2006, fq. 87, Tiranë 2012, fq. 103 
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Tabela nr. 5.18. Fermat blegtorale në qarkun e Fierit ( 2005, 2011) 

Qarku 
Me 

blegtori 

Me 

gjedh 

Me të 

leshta 

Me të 

dhirta 

Me kuaj 

Gomerë/mushk 

Me 

shpendë/pul 

Me 

derra 

Me 

koshere 

2005 45258 34408 6473 1992 23192 43688 1059 3820 

2011 44062 24764 3952 1812 12030 42426 --- 1244 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 80, Tiranë 2012, fq. 96 

 

Struktura e gjerë e prodhimit të lëndëve të para bujqësore dhe blegtorale ku 

përparësi kanë dhe do të kenë edhe në të ardhmen, prodhimi i frutave, ullirit, rrushit, 

perimeve dhe produkteve blegtorale, është një mbështetje dhe bazë e fuqishme për 

zhvillimin e industrisë agropërpunuese. 

Një element i rëndësishëm për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e të ardhurave 

të fermerëve janë tregjet bujqësore, pasi një nga problemet me të cilat përballen 

fermerët, është mungesa e tregut për prodhimet e tyre. Një infrastrukturë më e mirë e 

tregjeve bujqësore mund të ndihmojë fermerët të kenë më shumë akses në treg. Numri 

i tregjeve të shumicës në tregtimin e prodhimeve bujqësore është rritur nga 3 në 2005, 

në 11 në vitin 2011. (4 në Fier, 5 në Lushnje, 2 në Mallakastër). Ndërsa numri i 

tregjeve me pakicë bujqësore është më i madh 65 (20 në Fier, 30 në Lushnje dhe 15 

në Mallakastër). Numri i pikave të grumbullimit për shitje të produkteve 

agrobujqësore në vitin 2011 kapte shifrën 2
183

 (Fieri 1 dhe Lushnja 1).  

Si përfundim, problemet e organizimit të lidhura me parcelimin e bujqësisë, 

kanë ndryshuar mënyrën e organizimit dhe drejtimit të saj. Copëzimi i tokës në 

parcela të vogla (mesatarisht, më pak se 1 ha) objektivisht e frenon mekanizimin dhe 

kimizimin e bujqësisë dhe i çon, pothuajse, në zero mundësitë e punimeve për 

sistemimin e tokës dhe krijimin e një sistemi ujitjeje dhe kullimi të saj sipas 

standardeve bashkëkohore, të cilat janë të lidhura drejtpërsëdrejti me nivelin e 

prodhimit, me efektivitetin dhe aftësitë konkurruese të produkteve bujqësore të 

qarkut. Që bujqësia e qarkut të bëhet konkurruese në tregun rajonal dhe më gjerë, 

është e domosdoshme që të kapërcehet sa më shpejt stadi i parcelimit të tokës, të 

krijohen ferma bashkëkohore, të cilat të kenë mundësi dhe leverdi të përdorin 

teknologjinë dhe teknikën më të avancuar të prodhimit.  

Kjo përbën një nismë në drejtim të zhvillimit vertikal të agroindustrisë në 

rrugën e organizimit të këtij sektori të rëndësishëm në “klastera”, duke evituar kostot 

e transaksionit dhe duke siguruar marketingun për tregun e brendshëm dhe të jashtëm. 

 

 

5.2. Industria ushqimore agropërpunuese, bazë e zhvillimit progresiv të 

ekonomisë 

 

5.2.1. Tipologjia e organizimit strukturor dhe territorial i industrisë 

agropërpunuese 

 

Zhvillimi i bujqësisë dhe prodhimi i lëndëve të para përbën një premisë dhe 

bazë të rëndësishme për sigurimin e imputeve të industrisë agropërpunuese. Kjo degë 

e industrisë përbën një bazë të rëndësishme që siguron rritjen e punësimit, zhvillimin 

e tregjeve dhe zhvillimin e ekonomisë në tërësi.  
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 Drejtoria rajonale e bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit. Sektori i statistikës 2011, 

Fier 2012, fq.  6  
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Pas viteve 1990, ashtu si në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe në agroindustri 

investimet e reja krijuan një mori biznesesh, kryesisht të vogla e të mesme, të cilat 

rritën numrin dhe përmirësuan strukturën e prodhimit të kësaj dege të industrisë. Në 

vitin 2005, numri i ndërmarrjeve të industrisë agropërpunuese për gjithë vendin ishte 

2060, në vitin 2010 ishte 2156 njësi prodhuese,
184

 nga të cilat 46 % në industrinë e 

miellit e të bukës, ndërsa në vitin 2011 ky numër arriti në 2273 njësi prodhimi
185

. 

Vlera e prodhimit të industrisë agropërpunuese rezulton të jetë 18% e vlerës së 

prodhimit të përgjithshëm agroushqimor në rang vendi. 

Në industrinë agropërpunuese mbizotërojnë bizneset e vogla ku janë të 

punësuar 1-5 punëtorë. Këto subjekte industriale përbëjnë afro 90 % të ndërmarrjeve 

të industrisë agropërpunuese. Ndërsa subjektet ku punojnë 6-10 punëtorë përbëjnë 

rreth 6 % të ndërmarrjeve në industrinë ushqimore
186

.  

Në qarkun e Fierit numri i njësive prodhuese në vitin 2005 rezultonte 294, 

ndërsa në vitin 2011, 298 njësi. Kjo e radhit të dytin pas qarkut të Tiranës me 574 

njësi.
187

 

Nga tabela e mëposhtme vërehet një rritje e lehtë e ndërmarrjeve në vitin 2011 

(298), në krahasim me vitin 2005 (294), por e kundërta ndodh me numrin e të 

punësuarve ku evidentohet një rënie e lehtë në vitin 2011. Rritja e numrit të 

ndërmarrjeve tregon se llojet e aktiviteteve agropërpunuese janë shtuar dhe premtojnë 

për të ardhmen e kësaj dege të rëndësishme. 

 

Tabela nr. 5.19. Numri i ndërmarrjeve dhe i të punësuarve në qark (2005, 2011) 

Emërtimet 
Punonjës Ndërmarrje Punonjës Ndërmarrje 

2005 2005 2011 2011 

Qarku 982 294 978 298 

Rrethi Fieri 475 147 486 147 

Qytetet 243 60 239 61 

Komunë 232 87 247 86 

Lushnja 393 112 372 124 

Qytet 149 39 135 53 

Komunë 244 73 237 71 

Mallakastra 114 35 120 27 

Qytet 54 20 53 9 

Komunë 60 15 67 18 

Burimi: Drejtoria rajonale e bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Sektori i 

statistikës 2011, Lista e subjekteve agropërpunuese, Fier 2012. 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 97,Tiranë 2012 fq.117. 

 

Në vitin 2011 në sektorin e agropërpunimit ushtrojnë aktivitetin e tyre 44 linja 

të përpunimit të vajit, 61 linja të përpunimit të qumështit, 97 fabrika përpunuese të 

miellrave dhe furra buke, 17 linja të pijeve alkoolike dhe birrës, 4 linja të përpunimit 
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 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2010, 

Tiranë 2011, fq. 117  
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 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2011, 

Tiranë 2012, fq. 115  
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 INSTAT – Strategjia afatmesme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme. v. 2011 
187

 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2011, 

Tiranë 2012, fq. 117  
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të frutave dhe perimeve, 9 linja të përpunimit të mishit, 2 linja të prodhimit të pijeve 

freskuese dhe ujë, 6 komplekse blegtorale (mishi, shpendësh, vezësh) dhe 58 punishte 

prodhimi ëmbëlsirash të përqendruara në të gjithë qarkun. Sipas listës së subjekteve të 

agroindustrisë për vitin 2011, në qarkun Fier, rritja më madhe e numrit të bizneseve 

ka rezultuar në industrinë e përpunimit të qumështit, të prodhimit të bukës dhe të 

prodhimit të vajit të ullirit. Këto biznese janë të shtrira në të gjithë hapësirën e qarkut. 

Rrethet me prodhim më të madh janë Fieri dhe Lushnja, të cilat plotësojnë nevojat jo 

vetëm në rang rajonal, por edhe më gjerë, në atë kombëtar.  

Numrin më të madh të subjekteve agropërpunuese e ka rrethi i Fierit me 147 

subjekte, Lushnja me 124 subjekte dhe Mallakastra me 27 subjekte. Komunat me 

numrin më të madh të subjekteve janë komuna e Cakranit me 17 subjekte (Fier), 

komuna e Tërbufit me 9 subjekte (Lushnje) dhe komuna Qendër (Mallakastër) me 5 

subjekte të agroindustrisë. Në krahasim me vitin 2005, në qytetet e rretheve Fier dhe 

Lushnje numri i bizneseve është rritur, ndërsa në komuna është ulur. Përjashtim bën 

vetëm rrethi i Mallakastrës ku kemi rritje të bizneseve agropërpunuese në komuna dhe 

ulje në qytet. Kjo ka ndodhur sepse kanë lulëzuar aktivitete për prodhimin e vajit të 

ullirit, prodhimit të bukës së freskët, djathit të butë, ujit mineral etj, në komuna si: 

Qendër, Fratar, Aranitas, Hekal dhe Kutë. Për sa i përket komunave Cakran, Tërbuf 

dhe Qendër shikojmë se në dy të parat nuk ka ndryshuar numri i subjekteve, ndërsa në 

komunën Qendër të rrethit Mallakastër vihet re se në vitin 2005 nuk kishte asnjë 

subjekt, ndërsa në vitin 2011 numri i tyre arriti në 5 subjekte çka tregon një lëvizje 

pozitive në sektorin e agroindustrisë duke rritur të ardhurat e komunitetit të kësaj 

komune.  

Subjektet agroindustriale me numrin më të madh në rrethin e Fierit ishin 

baxhot (31) në vitin 2005 dhe në 2011 ky numër rezulton më i ulët me 23 baxho, 

megjithëse me prodhimtari të lartë të qumështit me 8352 ton më shumë. Në këtë vit 

numër të madh kanë dhe subjektet e përpunimit të ullirit (30), çka tregon se në rrethin 

e Fierit janë ngritur subjekte të reja, si rezultat i rritjes së prodhimit të ullinjve me 

3679 ton më shumë, si dhe të prodhimit të bukës me 44 subjekte (prodhim e shërbim) 

Në rrethin e Lushnjës në vitin 2005 rezultonin me numrin më të lartë, objektet e 

përpunimit të qumështit (32 baxho), ndërsa në vitin 2011 ky numër është rritur në 35 

baxho si pasojë e rritjes së prodhimit të lartë të qumështit me 21441 ton, por dhe e 

numrit më të lartë të bagëtive me 12000 krerë, si dhe subjekte të prodhimit të bukës 

me rreth 46 të tilla dhe si dhe 7 linja të përpunimit të vajit. Në rrethin e Mallakastrës 

në vitin 2005 kishte rreth 12 subjekte të përpunimit të ullirit, 9 prodhim buke, 3 

baxho, ndërsa në vitin 2011 ky numër rezulton i ulët: 7 subjekte të përpunimit të 

ullirit, 3 objekte të përpunimit qumështit, 7 objekte prodhim buke, kjo si rezultat i 

uljes së prodhimit të bimëve të arave, me 3833 ton më pak. 

Tabelat e mëposhtme pasqyrojnë qartë ecurinë e kësaj industrie në qarkun e 

Fierit. Produktet më të rëndësishme janë mielli, buka, qumështi, kosi, djathi, gjalpi, 

sallami etj. Fabrikat e përpunimit të sallamit janë 5 në qytetin e Fierit, 3 fabrika në 

Lushnje dhe 1 në komunën e Kolonjës. Produktet më të qëndrueshme në treg kanë 

mbetur prodhimi i bukës, qumështit, kosit, djathit dhe gjalpit, duke dëshmuar edhe 

njehëre se sektori i blegtorisë mbetet sektori më eficent në rajon, edhe pse me shifra 

disi më të ulëta, krahasur me vitin 2005, i cili ka qenë viti më i suksesshëm në këtë 

drejtim.  
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Tabela nr. 5.20. Përpunimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale në ton (2005, 2011) 

Q. Fier Miell
188

 Bukë* Qumësh Kos Djath Gjalp Sallam Cigar 
Kons. 

perime 
Sheqer 

2005 17023 33735 47746 3128 2389 115 1414 --- 199 --- 

2011 ---- ---- 12318 4110 2273 122 ---- --- ---- 212 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 98, Tiranë 2012, fq. 118 

 

 Industria e blojës është një aktivitet i rëndësishëm. Fabrikat që operojnë në 

fushën e industrisë së blojës janë të përqendruara në rrethin e Fierit (15) dhe 

në të Lushnjes 11, ndërsa fabrikat e prodhimit të bukës janë të përqëndruara në 

të gjithë qarkun. (Fieri 44, Lushnja 46, Mallakastra 7).
189

 

 

Pamje nga Mulliri i Artë në Fier 

 
Foto: A. Dhromaj 

 

Tabela nr. 5.21. Përpunimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale në hektolitër 

(2005, 2011) 

Qarku Birrë Verë 
Pije 

alkolike 

Pije 

freskuese 

Ujë 

mineral 

Vajra 

në ton 

2005 4116 2504 820 34228 4446 4967 

2011 - 1498 - - 17029 7624 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 99, Tiranë 2012, fq. 119 

 

Një ecuri të ngjashme kanë edhe prodhimet e verës, ujit mineral dhe vajrave, 

ku rritje ka pasur kryesisht prodhimi i ujit mineral “Fontana” në Poçem (Ballsh) dhe 

komuna Dushk (Lushnje). Pra, agroindustria përbën një nga drejtimet më të 

rëndësishme të zhvillimit ekonomik jo vetëm në qark, por dhe në rang vendi.  
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Tabela nr. 5.22. Prodhimi i produkteve të përpunuara nga ferma në ton ( 2005, 

2011) 

Qarku Fier Bukë Verë Raki 
Ullinj 

/kripje 
Gjalp Djath Gjizë Kos 

2005 30310 14059 17914 1698 365 1963 1079 12421 

2011 17343 21171 16562 ------- 148 974 360 ----- 

Burimi: Republika e Shqipërisë, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

konsumatorit, Vjetari statistikor i Shqipërisë 2005, Tiranë 2006, fq. 71, Tiranë 2012, fq. 87 

 

Në bazë të Strategjisë Sektoriale të Bujqësisë dhe Ushqimit zhvillimi i 

ekonomisë bujqësore dhe agroindustria është mbështetur dhe do të mbështetet edhe në 

të ardhmen në këta sektorë prioritarë, ndër të cilat mund të përmendim:
190

 

 

 Industria e prodhimit të verës 

 

Në industrinë e prodhimit të verës dhe produkteve të tjera alkoolike me bazë 

rrushin, Fieri zë vendin e tretë pas Shkodrës dhe Vlorës. Lidhur me ofertën që 

prezanton ky qark për prodhimet e verës, ekzistojnë kushte të përshtatshme për 

prodhimin e rrushit. Me rreth 1/5 e sipërfaqes së vreshtave në shkallë vendi, qarku 

Fier zë vendin e parë për sipërfaqen dhe prodhimin e rrushit (38577 ton) megjithëse 

prodhimi i verës në qarkun e Fierit ka qenë i konsiderueshëm. Afërsisht ¼ e fermave 

të qarkut të Fierit kanë prodhim rrushi për treg.
191

  

Megjithëse prodhimi i rrushit është rritur, në industrinë e verës vihen re mjaft 

kapacitete të papërdorura. Tregu i brendshëm kërkon sasi të konsiderueshme vere në 

rritje. Ndërkaq, duket se qarku Fieri nuk po e përcjell siç duhet këtë kërkesë të tregut, 

përderisa sasia e verës së prodhuar ka pasur një periudhë stanacioni dhe më pas ka 

rezultuar me rënie prej 1006 hl gjatë periudhës 2005-2011.  

Duhet pranuar se kërkesa për verën e cilësisë së ulët dhe mesatare në Shqipëri 

është e rëndësishme, mjafton që konsumatorët të besojnë se ajo është e besueshme. 

Kërkesa për verën e prodhuar në Fier është e ulët, sidomos për shkak të marketingut të 

papërshtatshëm së këtij produkti kaq të kërkuar në treg.  

Cilësia e verës së prodhuar në qarkun Fier është me cilësi të ulët deri mesatare 

dhe më e ulët se cilësia e verës së importit. Vetëm në rrethin e Fierit janë 13 fabrika të 

e prodhimit të verës dhe pijeve alkoolike. Fabrika e verës “SARA” në qytetin e Fierit 

e bën furnizimin me lëndë të parë nga Maqedonia.
192

 Ndërsa në Lushnje këto fabrika 

janë 3 (1 në qytetin e Lushnjës dhe 2 në komunën Allkaj dhe Fiershegan). Krahas 

industrisë së verës dhe pijeve alkoolike, industria e birrës me fabrikë në Portëz (Fier) 

ka krijuar një traditë të mire në funksion të konsumatorëve. 

Problemet e produkteve të përpunuara në këtë sektor janë: 

 Sasitë e vogla dhe mungesa e standardizimit. 

 Teknologjia e prodhimit të verës. 

 Mjediset e papërshtatshme. 

 Mungesa e njohurive dhe pervoja e paket e përpunuesve mbi ciklin tërësor 

të prodhimit dhe magazinimit të verës. 

 Mungesa e kontakteve profesionale me tregun bashkekohor. 
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Për këtë arsye: 

 Shfrytëzimi i potencialeve në prodhimin dhe tregtimin e rrushit dhe të 

verës do të kërkonte mbështetjen e projekteve të përmirësimit të 

kualifikimit të kultivuesve të vreshtit, përmirësimit të teknologjisë dhe 

uljes së kostos së prodhimit të rrushit dhe prodhimit të verës, si dhe 

përmirësimit të lidhjes mes fermës dhe tregut, përfshirë lidhjen e fermës 

me biznesin e përpunimit dhe përmirësimit të marketingut agroushqimor.  

 Në këtë kontekst politikat publike duhet të mbështesin krijimin e fermave, 

ku do të prodhohej sipas kërkesave të tregut si dhe të industrisë së 

prodhimit të verës, me një teknologji bashkëkohore dhe duke zhvilluar 

grupe prodhuesish të vegjël edhe ne kete drejtim.  

 Duhen investime të konsiderueshme private në industrinë e prodhimit të 

verës, megjithëse një mbështetje më e madhe në sektorin e përpunimit të 

verës është tëpër e domosdoshme per qarkun. 

 Sektori i përpunimit të fruta-perimeve është edhe ky një sektor mjaft i 

rëndësishëm. Qarku i Fierit ka potenciale për prodhimin e perimeve të 

përpunuara për të synuar edhe eksportin, sidomos në vendet e rajonit. Në 

vitin 2011, qarku zinte vendin e parë në shkallë vendi në prodhimin e 

perimeve, ku në 6430 ha prodhonte 279184 ton nga të cilat 212697 ton i 

jepte Lushnja
193

.  

Në qarkun Fier janë ndërtuar sera të llojeve të ndryshme si: sera me xham dhe 

plastike me ngrohje, sera me xham dhe plastike diellore, por dhe tunele të ulëta. Ky 

rajon kontribuon me afërsisht ½ (34863 ton) ose 49.1 % e prodhimit të perimeve në 

sera në shkallë vendi, ku rrethi i Lushnjës përbën zonën më potenciale për prodhimin 

e perimeve në sera sidomos të domateve.  

 

Pamje nga serat e Divjakës 

 
 Foto: A. Dhromaj 
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Në këtë drejtim është e dukshme rritja e sipërfaqeve të mbjella me perime në 

sera, në 420.7 ha
194

 dhe të perimeve bostanore në tunele të ulëta në 611 ha.
195

 

Prodhimi i perimeve në sera diellore është më fitimprurës se ato të prodhuara në 

fusha, për shkak të shpejtësisë së pjekjes së tyre dhe mbërritjes më parë te 

konsumatori. Në komunën Levan dhe Qendër, të rrethit Fier, dominon prodhimi i 

perimeve të freskëta nga serat e fushat. Bashkia Divjakë përbën zonën më të 

përshtatshme për prodhimin e perimeve në fushë të hapur, veçanërisht, të shalqirit si 

dhe të patates.  

Gjatë ekonomisë së centralizuar, eksportohej një sasi e konsiderueshme 

perimesh, në të cilën Shqipëria arriti të konkurrojë me sukses importin e konservave 

të perimeve. Kërkesa e tregut të brendshëm për perime të përpunuara (perime të 

konservuara, salcë domate etj) dhe fruta të thara është e madhe, sepse edhe konsumi 

për to është më i gjerë. Në nivelin e tregut të brendshëm, domatja, kastraveci, 

lulelakra, patëllxhani etj, vijnë kryesisht nga qarku i Fierit. 

Sektori i përpunimit të fruta-perimeve përfaqësohet nga 4 fabrika të 

përpunimit të fruta-perimeve në funksionim, ku 1 fabrikë është në komunën Portëz 

(Fier), 1 në Ballsh dhe 2 në Lushnje.  

Industria e përpunimit të perimeve në qarkun e Fierit është pamjaftueshmërish 

e zhvilluar për pritshmërinë që ai ka, ndërsa fermerët janë të pakonsoliduar, 

teknologjia është e prapambetur, kushtet higjeno-sanitare janë të papërshtatshme dhe 

marketingu është primitiv. E vetmja fabrikë që prodhon sasi të vogla reçeli është 

fabrika e Ballshit, ndërsa fabrikat e tjera merren kryesisht me konservimin e fruta 

perimeve (komuna Portëz e rrethit Fier).  

Fermat që prodhojnë perime në qarkun e Fierit, mund të kategorizohen në 

ferma që prodhojnë kryesisht për nevojat e veta dhe në fermat që prodhojnë për treg.  

Cilat janë problemet që dalin për zhvillimin e sektorit të përpunimit të fruta-

perimeve në të ardhmen?. 

 Ulja e kostos së lartë të prodhimit. 

 Zbatimi i teknologjive të përparuara nëpërmjet riorganizimit të ekonomive 

fermerë. 

 Ngritja dhe funksionimi i sistemit publik të ujitjes dhe kullimit. 

 Ulja e kostos së lartë të mekanikës bujqësore. 

 Rritja e investimeve dhe pajisja e industrisë përpunuese me teknologji 

bashkëkohore. 

 Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit, ruajtjes dhe marketingut të 

produkteve të kësaj dege të industrisë. 

 Promovimi nëpërmjet organizimit të panaireve, reklamës dhe markës 

rajonale. 

Industria e përpunimit të frutave është e lidhur ngushtë me industrinë e 

përpunimit të perimeve. Madje, aktiviteti i tyre konsiderohet si aktivitet i frutave-

perimeve. Mbështetja e industrisë së përpunimit të frutave është e ngjashme me 

mbështetjen e industrisë së përpunimit të perimeve.  

Fermerët e qarkut të Fierit po mbjellin sipërfaqe të konsiderueshme pemësh 

frutore, sidomos pemë frutore intensive, rendimenti i të cilave shkon 21.0 kg/rrënje
196

. 
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Problem kryesor për fermerët e frutave është marketingu i produktit, si dhe mbajtja në 

ambiente të përshtatshme e frutave pas vjeljes. Për zgjidhjen e këtyre problemeve në 

qark janë ngritur dhe kanë aktivitet gjithëvjetor 16 dhoma frigoriferike me kapacitet 

8000 ton, ku ruhen kryesisht prodhimet bujqësore si: patatja, qepa, lulelakra, molla, 

domatja, trangulli etj, dhe produkte me origjinë shtazore.
197

 Për këtë arsye, investimi 

në këto mjedise magazinimi, pajisje ftohjeje, frigoriferike, pastrimi, seleksionimi, 

ambalazhimi dhe etiketimi është i shumë i rëndësishëm. 

Sektori i përpunimit të vajit të ullirit. Qarku i Fierit ka, 44 linja të përpunimit 

të vajit të ullirit, nga të cilat 30 janë në Fier (8 në komunën Cakran, 5 në Kurjan, 2 në 

Rruzhdie, 5 në bashkinë Patos, 2 në Portës, 2 në Frakull, 1 në Strum, 3 në Levan, 1 në 

Fier dhe 1 në Libofshë). Në rrethin e Lushnjës janë 7 punishte (2 në qytetin e 

Lushnjës, 2 në komunën Golem, 2 në Dushk dhe 1 në Ballagat). Ndërsa në rrethin 

Mallakastër janë të përqendruara 7 punishte, 2 në komunën Fratar, 2 në Hekal, 2 në 

Aranitas dhe 1 në komunën Qendër. Nga ky numër në rritje tregohet qartë potenciali i 

lartë që ka qarku në këtë sektor, duke i dhënë rëndësi sidomos rritjes së rendimenteve.  

Kërkesa për vajin e ullirit po rritet në mënyrë të vazhdueshme, megjithatë 

konsumi i vajit të ullirit është akoma në nivele të ulëta, për shkak të çmimit të lartë. 

Qarku i Fierit prodhon ullinj më pak se qarku i Beratit dhe Vlorës, për shkak të 

rendimenteve të ulëta të prodhimit të ullirit. Rendimenti mesatar shkon deri në 11.1 

kg për rrënjë. Ai është më i lartë për Lushnjën (19.6 kg për rrënjë) dhe shumë i ulët 

për Mallakastrën (6.4 kg për rrënjë). Qarku i Fierit prodhoi 12192 ton ullinj në vitin 

2011, krahasuar me 4145 ton në vitin 2005. Me afro ¼ e prodhimit të ullinjve të 

kripur në rang vendi (1698 ton), qarku i Fierit zë vendin e parë në shkallë vendi.  

Probleme që vërehen në industrinë e përpunimit dhe marketingut në këtë degë 

janë; 

 Niveli mjaft i prapambetur i teknologjisë 

 Oferta nuk i përgjigjet kapaciteteve të industrisë së prodhimit të vajit të 

ullirit, të cilat, ndryshe nga sektorët e tjerë të përpunimit, janë relativisht të 

zhvilluara. 

 Fermerët ankohen për mungesën e mekanikës bujqësore, gjë e cila pengon 

mekanizmin e proceseve të spërkatjes dhe vjeljes. 

 Në industrinë e prodhimit të vajit ka pasur investime në nivelin e fermës 

(ullishtet), por kanë qenë të pamjaftueshme. 

 Kapacitet prodhuese të fabrikave të prodhimit të vajit janë të kufizuara. 

 Niveli i marketingut të vajit është i ulët. 

 Teknologjia e kultivimit të ullishtave është e prapambetur. 

 Infrastruktura e rrugëve të brendshme dhe e sistemit të ujitjes është e 

dëmtuar dhe shpesh jofunksionale. 

 

 Industria e prodhimit të produkteve blegtorale. 

Përpunimi i qumështit. Privatizimi i sektorit të bujqësisë bëri që blegtoria të 

zhvillohej me ritme të shpejta. Në vitin 2011 qarku i Fierit zinte vendin e parë në rang 

vendi me rreth 19.4% të prodhimit të qumështit ( me 213054 ton). Ndër produktet 

kryesore të kësaj industrie është djathi. Prodhimi i djathit lidhet me konkurrencën e 

ulët të industrisë tradicionale, ndërsa kërkesa për qumësht është në rritje. Oferta e 

qumështit në qarkun e Fierit është e rëndësishme jo vetëm për rajonin, por edhe për 

vendin në tërësi. Qarku i Fierit ka një sektor të konsiderueshëm të përpunimit të 

qumështit. Në këtë rajon funksionojnë aktualisht 61 baxho dhe fabrika për përpunimin 
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e qumështit (23 në Fier, 35 në Lushnje dhe 3 në Mallakastër). Por produktet e 

përpunuara që vijnë nga baxhot janë të një cilësie më të ulët, ndërsa ato që 

përpunohen nga fabrikat moderne, siç është fabrikat “Lufra”, “Soal” në rrethin e 

Lushnjës, janë të një cilësie të lartë dhe konkurruese në treg. Prandaj po vërehet 

gjithnjë e më shumë një tendencë për një industri moderne të përpunimit të qumështit 

dhe me teknologji moderne. 

 

Pamje nga fabrika “Lufra”, e përpunimit të qumështit në Gore 

 
 Foto A. Dhromaj 

 

Problemet në fermat e prodhimit të qumështit vijnë për shkak të një sërë 

faktorësh: 

1. Fermerët e vegjël të prodhimit të qumështit nuk kanë mundësi të 

investojnë në kapacitetet e magazinimit të qumështit para blerjes nga 

grumbulluesit. 

2. Siguri e cilësi e ulët dhe kosto e lartë e ofertës së qumështit. 

3. Teknologji primitive dhe kushtet e papërshtatshme të higjenës në 

industrinë tradicionale të përpunimit të qumështit. 

4. Konkurrencë e padrejtë nga baxhot, për industrinë moderne të përpunimit 

të qumështit. 

5. Humbje e tregut nga fabrikat e përpunimit, si rezultat i kushteve të 

papërshtatshme të tregtimit në rrjetin e tregtisë me pakicë. 

Prodhimi i mishit të pulës. Në kushtet e një ekonomie të hapur, prodhimi i 

mishit të shpendit ka konkurruar me sukses importin. Pritet që tregu i mishit të zogut 

të rritet me kohë, për shkak të problemeve të lidhura në ndryshimin e të ushqyerit të 

shqiptarëve. Qarku i Fierit, me 5523 ton ose 32.34% të prodhimit për vitin 2011,
198

 zë 

vendin e parë për prodhimin e mishit të shpendit në rang vendi. Zgjerimi i aktivitetit 

të rritjes së shpendëve në kushtet e fermave individuale përbën një mundësi për rritjen 

e ofertës së mishit të shpendëve në qarkun e Fierit, jo vetëm me pula, por dhe me 

gjela deti, rosa, pata, fazanë etj. Rritja e shpendit industrial zhvillohet në pulari të 
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mëdha, të mesme e të vogla. Linjat e prodhimit të vezëve përfaqësohen nga 2 subjekte 

të ngritura në komunën Libofshë, rrethi Fier.  

Potenciali për zhvillimin e këtij sektori është i madh, pasi investimet e bëra në 

pularitë industriale, thertore, fabrika të përpunimit të ushqimit të shpendëve përbëjnë 

premisa të forta për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori. Vendin e parë për 

prodhimin e mishit të shpendit në qark e zë rrethi i Fierit. Një pulari me përmasa 

kombëtare është pularia e qytetit të Patosit “Driza”, dhe ajo e Radostinës (komuna 

Dermenas) e pasuar nga Lushnja, me dy linja të prodhimit të mishit të shpendëve në 

Grabian, dhe Klubi i Shoferit. 

 

Pamje nga pularia “Driza” Patos 

 
    Foto A. Dhromaj 

 

Qarku jep 15.3% të prodhimit të mishit në nivel vendi dhe 32.3% të mishit të 

shpendëve (me 5523 ton). Vendin e parë e zë rrethi i Fierit, i pasuar nga rrethi i 

Lushnjës dhe ai i Mallakastrës që prodhojnë sasi më të vogla
199

. Ajo që është e 

rëndësishme të nënvizohet është se biznesi në qarkun e Fierit në fushën e industrisë 

agroushqimore ka ditur të kapë mundësitë që ofron tregu në plotësimin e kërkesës për 

mishin e pulës. Arsyeja që ndikon në rritjen e çmimit të mishit është importimi i 

ushqimit të shpendëve nga pularitë e mëdha ose nëpërmjet bizneseve që e importojnë 

atë. Aktiviteti i rritjes së zogjve zhvillohet në stalla me kapacitet nga 6 deri në 15 mijë 

krerë
200

. Pularitë e mëdha kanë teknologji bashkëkohore të kompjuterizuar të rritjes së 

shpendit me ajër të kondicionuar, ventilim, transport ushqimi në stallë në mënyrë 

automatike, por edhe shërbim veterinar të specializuar. Pularitë e mëdha kanë thertore 

dhe therja bëhet në kushte të përshtatshme higjienike. Potenciali për zhvillimin e këtij 

sektori është i madh. Investimet e bëra në pularitë industriale, por edhe në industrinë e 

lidhur me të, në fabrika të prodhimit të ushqimit, si dhe projektet për investime në 

industrinë e çeljes së zogjve, përbëjnë premisa për zhvillimin e mëtejshëm të këtij 

sektori. 

Detyra më kryesore është identifikimi dhe formulimi i zgjidhjeve dhe 

projekteve konkrete për realizimin e potencialeve të mëdha në zhvillimin e 

agrobiznesit në qarkun Fier. 
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5.3. Lëndët e para, struktura dhe lokacioni i industrisë nxjerrëse e 

përpunuese jo ushqimore  

 

Nëntoka e qarkut të Fierit është e pasur me burime nëntokësore, sidomos me 

naftë dhe gaz natyror, ekzistenca e të cilave ka mundësuar krijimin e një poli 

industrial energjetik. Resurset natyrore të përsëritshme dhe të papërsëritshme 

(mineralet, resurset klimatike, ato hidrike, pedologjike etj), kushtëzojnë në masë të 

konsiderueshme lokacionin industrial, shpërndarjen gjeografike, strukturën e degëve, 

ndërtimin e infrastrukturës. 

 Një rëndësi të madhe ka shpërndarja gjeografike e resurseve humane, 

dinamika dhe struktura e fuqisë punëtore, kualifikimi dhe kostoja e saj, si dhe shkalla 

e përdorimit në degë të ndryshme të industrisë. Burimet financiare në investime dhe 

kërkimi shkencor, tregu me kostot e transaksionit, si dhe faktorë të tjerë politikë e 

shoqëror janë faktorë të rëndësishme në lokacionin industrial. Lënda e parë përbën 

bazën e shpërndarjes gjeografike të industrisë dhe prodhimit industrial. 

Qarku i Fierit zotëron lëndë të para për zhvillimin e industrisë së naftës dhe 

gazit, energjisë elektrike dhe asaj kimike, industrisë së tekstileve dhe materialeve të 

ndërtimit e tjerë. Gjithashtu, ai ofron kushte të favorshme tregu, si për atë industrial 

dhe për atë të konsumit, pasi në këtë territor ushtrojnë aktivitetet e tyre ndërmarje 

industriale me lidhje funksionale me biznese brenda dhe jashtë vendit. 

Kostot e ulëta të punës janë faktorë të rëndësishëm lokacionalë, por me 

rëndësi është dhe rentabiliteti në punë, shkalla e formimit profesional të punëtorëve, 

ku qarku i Fierit dhe në këtë aspekt ofron kushte të favorshme. Përsa i përket 

transportit qarku i Fierit, i pozicionuar kryesisht në territor fushor, ofron kushte ideale 

për ngritjen e një infrastrukture të përshtatshme rrugore, gjë që po realizohet me akset 

kryesore që janë ndërtuar dhe ato në ndërtim e sipër në këtë aspekt (By Passi Fier). 

Rajoni është i pasur me burime hidrike. Lumenjtë që përshkojnë këtë territor 

në rrjedhën e tyre të poshtme (Vjosë, Shkumbin, Seman) dhe ujërat e detit Adriatik që 

lagin gjithë pjesën perëndimore, paraqesin një rezervë të konsiderueshme, e cila duhet 

të vihet në shfrytëzim. Ky qark ofron kushte të mira dhe për ngritjen e parqeve 

energjetike, duke siguruar energji elektrike me kosto të ulët. Hapësira në studim 

disponon dhe toka të përshtatshme nga pikëpamja topografike për ndërtimin e 

ndërmarrjeve të mëdha industriale.  

Prania e qendrave urbane me aktivitet terciar (tregtia, shërbimet, arsimi, 

kultura, shëndetësia etj.), është një faktor pozitiv për zhvillimin industrial. Statusi i 

zonave të lira industriale u siguron avantazhe kompanive të huaja dhe atyre vendase, 

prandaj në këtë aspekt duhet t’i kushtohet një rëndësi më e madhe krijimit të një zone 

të lirë industriale, me vlerë jo vetëm për rajonin, por për të gjithë vendin. 

Uniteti gjeografik i një lokacioni industrial përcaktohet nga homogjeniteti dhe 

kohezioni që shpreh lidhjet strukturore brenda lokacionit dhe ku përcaktohet roli 

gjenerues dhe koordinues i një qendre urbane. Këtë rol mund ta luajë qyteti i Fierit që, 

së bashku me Lushnjën, Patosin dhe Ballshin, përbëjnë boshtin linear me potenciale 

optimale për ngritjen e një industrie përpunuese me strukturë të gjerë të degëve të saj. 

Rajoni i Fierit u projektua si një qendër e rritjes ekonomike pas Luftës së Dytë 

Botërore. Në periudhën e socializmit ky pol përfaqësonte një rrjet ndërmarrjesh 

industriale, i cili gjeneronte zhvillimin e veprimtarive ekonomiko-shoqërore brenda 

hapësirës së rajonit të Myzeqe - Mallakastër.  
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Para viteve 1990, rajoni kishte tiparet e një boshti linear të zhvillimit industrial 

rajonal (Fier - Patos - Ballsh), i cili përbënte një sistem zhvillimi të territorit, ku 

përfshiheshin veprimtari ekonomike dhe joekonomike.  

Në rajon si kudo në vendin tonë gjatë viteve 1945 - 1990 u bë shtetëzimi i 

ekonomisë dhe planifikimi shtetëror i saj. U krijuan disnivele në zhvillimin hapësinor 

midis pjesëve të ndryshme të rajonit dhe midis degëve të industrisë.  

Pas viteve 1990 kemi një sërë reformash si liberalizimin e plotë të ekonomisë, 

privatizimin si dhe hapjen e plotë të rrugës për investime të huaja. Si rezultat i këtyre 

reformave, ky rajon industrial pësoi ndryshime të mëdha strukturore, që u shoqëruan 

me mbylljen e shumë aktiviteteve ekonomike që nuk i rezistuan kushteve të reja të 

tregut, por dhe me hapjen e shumë bizneseve të reja. Sipas të dhënave të marra nga 

zyra rajonale të tatimeve rezulton se, deri në fund të vitit 2013 janë hapur 8486 

biznese të vogla e të mëdha. Sipas analizës së tri viteve 1993, 2003, 2013 numri i 

bizneseve të hapura në vite, është respektivisht 29, 1701, 764.
 201

  

 

Tabela nr. 5.23. Bizneset e hapura në përqindje në qarkun Fier
 202

 (1993 2003, 

2013) 

RRETHET FR LU MA FR LU MA FR LU MA QARKU Q. Q. 

Vitet 1993 1993 1993 2003 2003 2003 2013 2013 2013 1993 2003 2013 

Biznes 

madh 

14 21 7 3 2 0.2 9 5 1 42 5 15 

Biznes 

vogël 

0 3 55 50 44 1 49 30 4 58 95 83 

OJF         2   2 

Burimi: Zyra Rajonale Tatimore, Fier 2014 

 

Figura nr. 5.8. Bizneset e hapura në numër në qarkun Fier (1993, 2003, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas tabelës dhe grafikut të mësipërm rezulton se në qark mbizotëron hapja e 

bizneseve të vogla, ku për vitin 2003 rezultojnë 95% e tyre, ndërsa në 2013 kjo ka 

rënë në 84%. Kjo rënie është si rezultat i falimentimit të shumë bizneseve të vogla si 

rrjedhojë e krizës ekonomike që ka përfshirë dhe vendin tonë.  

                                                 
201

 Në vitin 2013 janë regjistruar 12 OJF 
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 Të dhëna të marra nga Zyra Rajonale Tatimore, Fier 2014 
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Në rrethin e Fierit ky numër është më i madh, sesa në Lushnje dhe 

Mallakastër. Ndërsa numrin më të vogël të bizneseve të mëdha e të vogla, të hapura 

për vitin 2013, e ka Mallakastra. Kjo si rezultat i numrit të vogël të popullsisë dhe 

fuqisë së ulët blerëse. Sa më i madh të jetë numri i bizneseve, aq më i madh do të jetë 

dhe numri i punëtorëve, dhe si rezultat, dhe zhvillimi ekonomik do të jetë në rritje. 

Pjesa më e madhe e bizneseve shtrihet përgjatë autostradës Lushnje-Fier dhe rrugës 

Fier-Patos-Ballsh. Ndërsa ndarjen sipas sektorëve të ekonomisë dhe peshës që ata 

zënë reflektohet në tabelën dhe hartën e mëposhtme. 

 

Tabela nr. 5.24. Përqindja e bizneseve sipas sektorëve të ekonomisë 
RRETHET FR LU MA FR LU MA FR LU MA Qarku Qarku Qarku 

Vitet 1993 1993 1993 2003 2003 2003 2013 2013 2013 1993 2003 2013 

Prodhim 6.9 6.9 10.34 4.70 5.23 0.29 2.09 3.93 0.39 24.14 10.23 6.41 

Sherbim - - 17.24 12.11 11.24 0.18 15.59 10.86 1.83 17.24 23.52 28.27 

Transport - 6.9 6.9 7.29 4.29 0.12 5.5 2.88 0.52 13.79 11.7 8.91 

Tregti 6.9 10.34 24.13 26.16 22.16 0.47 26.31 13.75 1.96 41.38 48.78 42.02 

Ndërtim - - - 0.59 0.35 0.06 1.57 1.44 0.13 - 1.0 3.14 

Profesione - - - 0.18 - - 0.13 0.13 - - 0.18 0.26 

Të tjera - - 3.45 2.23 2.29 0.06 7.98 2.75 0.26 3.45 4.59 10.99 

Burimi: Zyra Rajonale e Tatimeve, Fier 2014 

 

Përsa i përket tabelës dhe hartës së bizneseve në përqindje rezulton se, në vitin 

’93, numri i bizneseve prodhuese ishte i lartë në rang qarku 24.14% dhe erdhi duke u 

ulur në vitin 2003 në 13.91%, dhe në 2013, me 17.73%. Vendin e parë për numrin e 

madh të bizneseve të hapura prodhuese, e kishte Mallakastra, kryesisht me fabrikimin 

e bukës dhe ëmbëlsirave të fresketa, si dhe me fabrikimin e elementeve me beton për 

ndërtim. Rezulton se bizneset që merren me shërbimet janë rritur ndjeshëm nga ’93, 

në 2003 me 6.28% dhe në 2013 me 11.3% më shumë. Numri i bizneseve që merren 

me transport në qark është ulur si rezultat i zhvillimit të transportit privat. Bizneset që 

merren me tregti vetëm në vitin 2003 kanë shënuar rritje me rreth 7%, ndërsa për 2 

vitet e tjera, numri i tyre është i njëjtë. Numrin më të madh të bizneseve të hapura, që 

merren me tregti e ka rrethi i Fierit si qendra më e madhe urbane. Bizneset që merren 

me ndërtim kanë shënuar rritje me 2.14% nga 2003 në 2013.  
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Figura nr. 5.9. Harta e bizneseve sipas kategorive në qarkun Fier 

 
Punoi: Adela Dhromaj 

 

 

5.3.1. Industria e energjetikës, degë strategjike me rëndësi kombëtare. 

 

 Industria elektro-energjetike 

 

Industria elektro-energjetike është motori që bën të mundur të lëvizë gjithë 

aparati ekonomiko- industrial i një vendi. Burimet energjetike përbëjnë bazën e 

zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë kombëtare dhe rajonale. “Një rajon quhet i 
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pasur me burime primare të energjisë, nëse ai disponon rezerva të konsiderueshme për 

shfrytëzimin industrial, jo vetëm për kushtet aktuale, por dhe për perspektivën e afërt 

dhe të largët.”
203

 

Rajoni i Fierit është i pasur me burime të lëndëve të djegshme, siç janë 

hidrokarburet, por dhe me burime të energjisë natyrore ose të rinovueshme, si: rrjedha 

e poshtme e tre lumenjve (Shkumbin,Seman,Vjosë), të cilët kanë mundësi të 

shfrytëzohen; rrezatimi diellor ( 2841orë me diell), që mundëson ngritjen e paneleve 

diellore, pasi kjo është teknologjia më me leverdi dhe më premtuese për shfrytëzimin 

e energjisë diellore; energjia e erës e cila është një mundësi potenciale për 

shfrytëzimin, e prodhimin e energjisë elektrike në zonën tonë të studimit (duhet të 

bëhen matje shumëvjeçare për shpejtësinë dhe kohëzgjatjen e erës), si dhe biomasa. 

Biomasa është e lidhur me pyjet që zënë peshën kryesore, bujqësinë, industrinë 

ushqimore, mbetjet urbane etj, për të cilat duhet një vlerësim i potencialit të këtyre 

sektorëve për t’u shfrytëzuar. Kërkesat gjithnjë e në rritje për energji, si për popullsinë 

ashtu dhe për degë të ndryshme të ekonomisë, kërkojnë zhvillimin e burimeve 

ekzistuese si dhe ndërtimin e burimeve të reja duke zhvilluar potencialin e lartë 

rajonal. 

Furnizimi me burime primare energjetike ka pësuar ndryshime të ndjeshme që 

nga fillimi i viteve 90-të, duke rënë nga 2,75 Mtoe në vitin 1990 në 1,49 Mtoe në vitin 

1992.
204

 Pas vitit 1992 furnizimi me burime primare energjetike është rritur në 

mënyrë graduale por të qëndrueshme duke arritur në 2.3 Mtoe në vitin 2005.  

Burimet kryesore energjetike që kanë zënë peshën më të madhe të konsumit 

deri në mesin e viteve 90-të, kanë qenë qymyri, gazi natyror, energjia elektrike, 

diezeli dhe mazuti. Krejt ndryshe paraqitet gjendja në vitin 2008, kur peshën kryesore 

e mbajnë produktet hidrokarbure, energjia elektrike dhe drutë e zjarrit. Rritja më e 

lartë konstatohet në sektorin e transportit dhe në sektorin rezidencial (bujqësi dhe 

industri). 

Megjithëse furnizimi me produkte primare vjen duke u rritur, tregu i vendit 

tonë ka mbetur deficitar përsa i përket furnizimit me energji elektrike, me 

hidrokarbure dhe akoma i palidhur me rrjetin ndërkombëtar të gazit natyror 

(gazsjellësi AMBO). Me ndërtimin e gazsjellësit “TAP”, Shqipëria dhe, veçanërisht 

qarku i Fierit, do të sigurojnë bazën e lëndës së parë për dezertifikimin e burimeve të 

energjisë. 

Shfrytëzimi i energjisë nëpërmjet termocentralit i dha këtij qarku një rëndësi të 

veçantë në aspektin ekonomik, sidomos para viteve 1990. Termocentrali më i madh 

në vend u ndërtua në rajonin e Fierit në vitet 1970. Ai furnizonte me energji elektrike 

industrinë kimike të ngritur në qytetin e Fierit në vitet “60. Por nga mesi i viteve 90, 

prodhimi i energjisë elektrike nga ky termocentral pësoi ulje të ndjeshme, deri sa 

pushoi së funksionuari në fillim të vitit 2006. Projektet për të tërhequr investitorë të 

huaj për ta rinovuar atë kanë qenë të pasuksesshme.  

Në strategjinë sektoriale të energjisë 2006-2020 pritet që ky termocentral të 

jepet me koncesion të formës ROT/BOT nga qeveria Shqiptare për rehabilitimin e 

plotë të tij me një fuqi të instaluar deri në 200MV.
205

 Me qëllim që ky termocentral të 

jetë rentabël, synohet ndryshimi i teknologjisë, ku si lëndë e parë të përdoret gazi 

natyror dhe jo më mazuti. 
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 Sheme, S.: Gjeografia e Industrisë, Tiranë 2012, fq. 231  
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 Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Departamenti i energjive të rinovueshme, Strategjia 

Sektoriale e Energjisë 2006-2020, Tiranë 2007, fq. 16  
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 Po aty fq.18 
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Gjithashtu, është planifikuar ngritja e një termocentrali të ri në bregdetin e 

Semanit, i cili do të furnizohet me lëndë të parë nga naftë-gazësjellësi AMBO, i 

planifikuar për tu ndërtuar së afërmi dhe do të përshkojë dhe zonën tonë të studimit. 

Prodhimi i energjisë elektrike, deri në vitin ’81 ka njohur një rritje të 

qëndrueshme. Në 30 vitet e fundit ky prodhim ka pasur luhatje sipas nivelit të 

shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese. Prodhimi i energjisë elektrike në vitin 2000 

pësoi një rënie të ndjeshme, në rreth 13 % në krahasim me vitin 1999.  

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike dhe zhvillimi ekonomiko-shoqëror i 

vendit, në tërësi dhe rajoneve në veçanti, ka përcaktuar edhe dinamikën e strukturën e 

konsumit të energjisë elektrike. Deri në vitin 1985 konsumi i përgjithshëm mbeti 

relativisht konstant, në një nivel 2200 milion kw/h. Në vitet 1985-1989 konsumi i 

energjisë elektrike njohu një rritje në masën rreth 8%, duke arritur në 2932 milion 

kw/h. Në vitet 1989-1992 vërehet një ulje e përdorimit të energjisë elektrike, kryesisht 

pasi në këtë periudhë dolën nga puna përdoruesit e mëdhenj të industrisë jorentabël. 

Në vitin 1992, kërkesa për energji u ul në vlerën 1654 milion kw/h. Rënia e vlerës së 

konsumit total të energjisë elektrike u kushtëzua nga rënia drastike e konsumit të 

energjisë, nga dy sektorë të rëndësishëm të ekonomisë siç ishin, industria e rëndë dhe 

ajo minerare. Këta sektorë, para vitit 1990 shfrytëzonin 50% të konsumit total të 

energjisë elektrike. 

Që nga viti 1990 përdorimi i energjisë elektrike për nevoja të industrisë pësoi 

rënie të ndjeshme, duke arritur në 21% të konsumit në vitin 2000. Në ekonominë 

bujqësore konsumi i energjisë elektrike arriti në 16% të nivelit të vitit 1982.  

Pas vitit 1992 përdorimi i energjisë elektrike për nevoja familjare dhe 

shërbime të tjera u rrit dukshëm. Kjo rritje e ndjeshme u kushtëzua kryesisht nga këta 

faktorë: 

- Së pari, importi në një numër të konsiderueshëm i pajisjeve 

elektroshtëpiake dhe përdorimi i tyre në familje, pavarësisht nga rënia 

drastike e të ardhurave për frymë të popullsisë.  

- Së dyti, përdorimi i energjisë për ngrohje dhe gatim si rrjedhojë e 

furnizimit të pamjaftueshëm me lëndë zjarri, apo lëndë të tjera djegëse. 

- Së treti, çmimi i ulët i energjisë elektrike favorizonte përdorimin masiv të 

saj.
206

 

- Megjithëse futja e pajisjeve elektroshtëpiake këto 20 vitet e fundit ka qenë 

shumë e madhe, familjet shqiptare edhe në qarkun e Fierit, vijojnë të jenë 

pajisur me to, nën nivelin e standardeve evropiane. Kondicionerët 

zotërohen vetëm nga një numër i kufizuar i familjeve në qytetin e Fierit, 

Lushnjës, Patosit dhe Ballshit, ndërsa pajisjet për larjen e enëve rezultojnë 

kryesisht në familjet e zonave urbane.  
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 Sheme, S.: Gjeografia e Industrisë, Tiranë 2012, fq. 252-257 
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Tabela nr. 5.25. Pajisjet afatgjate dhe shërbime sipas njësive ekonomike familjare
207

 

Bashki / 

Komuna 

 

Frigoriferë 

 

Ngrirëse 

 

Lavatrice 

Tharëse 

rrobash 

 

Pjatalarëse 

Bolier 

elektrik 

 

Mikrovale 

 

TV 

Gjithsej  76788 3689 65228 1515 1438 32447 9100 76108 

Ballsh 1917 91 1842 26 21 1086 217 1895 

Divjake 2172 84 1933 29 30 1299 110 2084 

Fier  15577 954 14915 487 805 9206 4202 14970 

Lushnje 8435 493 7781 158 215 4959 1638 8273 

Patos 4009 348 3698 114 75 1657 837 3912 

Roskovec  1290 41 1045 17 14 343 86 1286 

Komuna 43788 2011 31214 831 1160 18550 7090 32420 

 

Rritja në mënyrë të ndjeshme e përdorimit të energjisë elektrike për ngrohje ka 

shkaktuar mbingarkesë në sistemin e shpërndarjes së energjisë, i cili përbëhet nga 

pajisje mjaft të konsumuara në vite. Humbjet në rrjet arrijnë në 21 % të prodhimit të 

përgjithshëm.  

Për të zëvendësuar përdorimin e energjisë elektrike për qëllime ngrohjeje me 

lëndë të tjera djegëse alternative, si qymyri, druri, gazi etj, që nga viti 1994 qeveria ka 

zbatuar rritjen e tarifave për konsumin e energjisë elektrike. Rritja e tarifave krijoi 

mjedisin për përvetësimin në mënyre të paligjshme të energjisë elektrike nga 

qytetarët.  

Deri në vitin 1988 faturimi i energjisë për konsumatorët ishte i barabartë me 

konsumit total. Në 25 vitet e fundit humbjet joteknike, përcaktuar si diferenca mes 

konsumit total dhe totalit të energjisë së faturuar janë rritur në mënyrë të ndjeshme, 

duke arritur në rreth 20% të prodhimit. Rritja e humbjeve joteknike ka shkaktuar 

mbingarkesën e sistemit dhe si rrjedhojë, dëmtimin e konsumatorëve, të rrjetit 

elektrik, kabllove e pajisjeve matëse.  

Përdorimi i energjisë elektrike nga popullsia ose konsumi komunal i energjisë 

zë një peshë të konsiderueshme të përdorimit të energjisë, rreth 63.5% përkundrejt 56 

% të përdorimit komunal në vitin 1999.  

 

Tabela nr. 5.26. Njësitë ekonomike familjare sipas bashkive dhe komunave,  

si dhe llojet kryesore të energjisë të përdorura për ngrohje
208

 

Bashkia / 

Komuna 
 

Gjithsej 

 

Dru 

Energji 

elektrike 

 

Gaz 

Lloj 

tjetër 

energjie 

Pa 

ngrohje 

Totali  82074 42574 10434 19242 365 9459 

Ballsh 2004 506 548 602 17 331 

Divjake 2284 1295 187 646 12 144 

Fier 16309 1756 5105 6664 115 2669 

Lushnje 8920 1554 1753 4158 42 1413 

Patos 4251 815 975 1799 29 633 

Roskovec 1381 611 85 420 6 259 

Komuna 46925 36037 1783 4953 144 4010 

 

                                                 
207

 INSTAT, Censusi i popullsisë dhe banesave, Fier 2011, fq. 94 
208

 Po aty, fq. 95 
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Bazuar në llojin kryesor të energjisë së përdorur për ngrohje, vendin e parë e 

zënë drutë e zjarrit, me rreth 51% të njësive ekonomike familjare. 12.5 % e familjeve 

përdorin për ngrohje energjinë elektrike, ndërsa 23 % gazin natyror.  

Siç vërehet në tabelën e mësipërme, në bashkitë e qarkut, lloji kryesor i 

energjisë së përdorur për ngrohje është ajo elektrike, në rreth 83 % të familjeve. 

Ndërsa në komuna lloji kryesor i energjisë për ngrohje janë drutë e zjarrit, në rreth 90 

% të familjeve.  

Vendin e dytë, në konsumin e energjisë elektrike, e zë sektori i industrisë me 

rreth 21 % të produktit të përgjithshëm të energjisë, ndërsa ekonomia bujqësore 

konsumon vetem 1.5 % të prodhimit të përgjithshëm të energjisë.   

Kjo strukturë e konsumit të energjisë elektrike është tregues i rëndësishëm i 

karakterit ekstensiv të ekonomisë sonë në zhvillim.  

Nëse analizojmë hartën e konsumit të energjisë elektrike, në vitin 1990, sipas 

rajoneve elektroenergjetike, vërehet qartë se konsumatorët më të mëdhenj janë rajoni 

jug-perëndimor (Fier-Vlorë), me rreth 25.7 % të prodhimit, rajoni qendror (Tiranë-

Durrës), me rreth 23.8 % të prodhimit dhe rajoni i Elbasanit me rreth 18 % të 

prodhimit. Në këto rajone ishin vendosur përdoruesit më të mëdhenj industrialë të 

energjisë elektrike. Megjithëse pesha specifike e konsumit industrial të energjisë 

elektrike, në vitin 2000 ra në 21 %, si rezultat i lëvizjes migruese të popullsisë në 

drejtim të ultësirës perëndimore. Rajoni jugperëndimor, Fier-Vlorë dhe rajoni qendror 

Tiranë-Durrës vazhdojnë të mbeten konsumatorët kryesorë të energjisë elektrike. 

Sfidë e rëndësishme në sektorin energjetik është që çmimi i elektricitetit të 

pasqyrojë koston e prodhimit, pasi aktualisht kostoja e prodhimit dhe importit është 

më e lartë. Kosto e elektricitetit përfshin: koston në sistemin energjetik shqiptar, 

koston e importit të energjisë, riskun hidrologjik, transmetimin dhe shpërndarjen.  

Në vitet e ardhshme, si rezultat i rishikimit të strategjisë së energjetikës, në 

Shqipëri do të reformohet struktura e prodhimit të energjisë elektrike. Prodhimi i 

energjisë elektrike nga burimet hidrike ka kosto të ulët, por nuk është i qëndrueshëm, 

pasi cenohet nga kapriçot e klimës, nga sasia dhe shpërndarja hapësinore dhe stinore e 

reshjeve. 

Një burim natyror që do të konkretizohet së shpejti është i lidhur me 

gazsjellësin TAP, që vjen nga deti Kaspik dhe do të furnizojë me gaz Evropën 

Perëndimore. Aktualisht projekti është në fazën e zbatimit dhe po bëhen përgatitje për 

ndërtimin e gazsjellësit, funksionimi i të cilit parashikohet të nisë në vitin 2016.  

Ky gazsjellës, për afro 200 km do të kalojë në territorin e vendit tonë dhe një 

pjesë e tij, në qarkun e Fierit. Kapaciteti fillestar i TAP-it, prej 10 miliardë m
3 

në vit, 

është i barabartë me konsumin vjetor energjetik të rreth 7 milion familjeve në Evropë. 

Llogaritet se me zhvillimin e këtij projekti do të krijohen 2000 vende të reja pune në 

Shqipëri. Ky projekt përfaqëson një mundësi të madhe për vendin tonë dhe 

veçanërisht për rajonin e Fierit, për investimet e huaja, rritjen e punësimit, zhvillimin 

urban dhe rural të vendit.  

TAP-i është një mundësi e mirë për diversifikimin e burimeve të energjisë në 

vendin tonë. Një pjesë e gazit që do të vijë përmes TAP-it, që do të mbesë për 

konsumatorët shqiptarë do të përdoret si gaz për energji. Për këtë qëllim po hartohet 

edhe një masterplan për gazin, ku do të përcaktohen kapacitetet termoenergjetike. 

Në këtë mënyre do të harmonizohen raportet në prodhimin e hidroenergjisë 

me termoenergjinë, midis veriut dhe jugut të Shqipërisë, duke rregulluar prodhimin 

sistematik vjetor të energjisë. Ka projekte për ngritjen e parkut energjetik të Fierit, i 

cili në bazë do të ketë rehabilitimin e TEC-it ekzistues dhe ndërtimin e 

termocentraleve të reja.  
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 Industria e naftës dhe gazit 

 

Kjo pasuri kombëtare, e zbuluar qysh në vitin 1918, fillon të shfrytëzohet në 

vitet 30 të shekullit të kaluar, duke e bërë industrinë e naftës një degë të rëndësishme 

të ekonomisë jo vetëm për qarkun por edhe për ekonominë kombëtare në tërësi. 

Ndryshimet e ndodhura në sistemin politoko-ekonomik, në fillim të viteve '90 sollën, 

mbylljen për shkak të reformave strukturuese si dhe privatizimin e shumë 

ndërmarrjeve të naftës. Hapja ekonomike drejt tregut të lirë krijoi mundësinë e rritjes 

së investimeve të huaja në kërkim të hidrokarbureve, duke u parë si e vetmja 

alternativë për ekonominë e re që po krijohej, ndërsa sektori i naftës u transformua në 

shoqëri anonime me kapital shtetëror. 

Epiqendra e industrisë së naftës ndodhet në qytetin e vogël të Patosit, i cili 

është quajtur ndryshe “Qyteti i Naftëtarëve”, ku çdo ditë me dhjetëra punëtorë iu 

drejtohen qendrave të naftës si: Marinëz, Ballsh, Visok, Sheqishte etj.  

Këtu ndodhet dhe ish-Drejtoria e Përgjithshme e Naftës, sot Albpetrol sh.a. e 

cila ka nën administrim 6 qendra të prodhimit të naftës, 1 qendër gazi, 1 transporti për 

naftën e gazin si dhe disa qendra të tjera ndihmëse, siç janë në tabelën më poshtë: 
 

Tabela nr. 5.27. Qendrat e prodhimit të naftës dhe gazit që administrohen nga 

“Albpetrol” 

ALBPETROL 

Q.P.N. Marinëz (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.N. Patos (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.N. Sheqishte (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.N. Ballsh (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.N. Kuçovë (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.N. Gorisht (qendra e prodhimit të naftës) 

Q.P.G Patos (qendra e prodhimit të gazit) 

Q.T.N.G. Patos (qendra e transportit të naftës e gazit) 

Q.SH.E.T. Patos (qendra e shërbimit elektrik telefonik) 

Q.P.R.B. Kasnicë (qendra e prodhimit të rërave bituminoze) 

Q.I.SH.N.G. Patos(qendra e inspektim shpëtimit naftës dhe gazit) 

Nafta Impex Patos 

Q.SH.N.G. Patos (qendra e shërbimit të naftës dhe gazit)) 

Q.SH.P.N.G. Kuçovë (qendra e shpetimit të puseve të naftës dhe gazit) 

Q.T.M.N.G. Patos (qendra e transportit të makinave të naftës dhe gazit) 

Burimi: Statusi dhe struktura e Albpetrol “Përshkrimi i projektit teknologjik”. 2010, fq. 3 

 

Prodhimi i naftës para çlirimit arriti deri në 148.012 ton/vit (1941) nën 

administrimin e shoqërisë italiane AIPA.
209

(Azienda Italiana Petroli Albania) Ndërsa 

pas çlirimit të vendit, industria e naftës u ringrit si rezultat i investimeve të 

rëndësishme sidomos për kërkimin e vendburimeve të reja.  

Nëpërmjet një shfrytëzimi intensiv të vendburimeve të zbuluara, prodhimi i 

naftës pati nje rritje të ndjeshme, duke arritur nivelin më të lartë në vitin 1974 me 

                                                 
209

 Bane, M., Ranxha, S., Bano, V.: Vështrim historik ,statistikor dhe informues, për industrinë e naftës 

në Shqipëri, Fier 1998, fq. 21/1 
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rreth 2.25 milion ton nafte bruto.
210

 Ndërsa në vitet 1980, prodhimi i naftës bruto 

zbriti rreth 1.4 milion ton dhe kjo rënie vazhdoi deri në 1990 në rreth 1.1 milion 

ton.
211

 Periudha mbas vitit 1991 e deri më sot karakterizohet nga dy faza kryesore në 

ecurinë e treguesve të industrisë së naftës: 

Faza e parë i përket periudhës 1991 deri në trazirat e pranverës së vitit 1997. 

Kjo periudhë ka pasur shumë pak investime rreth 10129000 lekë nga ‘92-‘94
212

. Duke 

mos patur investimet e duhura, nuk u bë rinovimi i pajisjeve sipërfaqësore dhe i 

masave për rivënien e puseve në punë. Rezultati i kësaj ishte zvogëlimi i 

vazhdueshëm i fondit të puseve aktive dhe rënia e menjëhershme e në vazhdimësi e 

prodhimit të naftës nga të gjitha vendburimet. Tendenca kryesore e Albpetrolit gjatë 

kësaj periudhe ka qenë lidhja e marrëveshjeve me shoqëritë e huaja të naftës, për të 

siguruar fonde e mundësi për rritjen e nxjerrjes së naftës. E tillë është kompania 

angleze “Premier oil” e cila ka filluar si shoqëri e përbashkët me “Albpetrolin”, në 

objektin Driza- Patos, që në vitin 1994. Shoqëria ekonomike “Albpetrol” e linçensuar 

për kërkimin dhe prodhimin e naftës, përpunimin e marketingun e nënpodukteve të 

saj, e zhvilloi veprimtarinë e saj deri në mars 1999. Ndërsa në prill të vitit 1999 u 

themelua shoqëria e sotme “Albpetrol”sh.a. Sot “Albpetrol” sh.a është shoqëri 

aksionere me kapital 100% shtetëror. 

Faza e dytë i përket periudhës mbas qershorit 1997 e deri më sot. Kjo fazë 

lidhet me shkatërrimet e bëra në vendburimet e naftës dhe gazit, fenomen ky që nxori 

jashtë pune mjaft puse dhe uli më tej nxjerrjen e prodhimit të tyre. Si rezultat i 

gjendjes së krijuar u cënua jo vetëm ana organizative, por edhe ajo tekniko-shkencore 

dhe teknologjike e vet ndërmarrjeve të naftës. Kësaj fazë i përket një përpjekje e re e 

futjes së firmave të huaja pas vitit 2002 si: kompania “Kitar Oil”, “Fontan Oil” me 

qëllim investimin për rehabilitimin e vendburimeve të naftës, futjen e teknikës dhe 

teknologjive të përparuara si dhe për rritjen e nxjerrjes së naftës. 

Ecurinë e nxjerrjes së naftës dhe gazit në vite e reflekton tabela dhe grafiku i 

mëposhtëm. Pas viteve 1990 prodhimi pësoi një rënie drastike, duke arritur 

minimumin në vitin 2000 në kuotën 0.315 milion ton, ndërsa pas këtij viti është 

shënuar një rritje graduale, duke arritur në vitin 2002 në 0.357 milion ton.
213

 Kjo rënie 

u shkaktua dhe nga faktorë të tillë si; mungesa e mirëmbajtjes së pajisjeve, mungesa e 

teknologjive të reja në kërkimin e vendburimeve të reja, në nxjerrjen e naftës si dhe 

mungesa e madhe e investimeve në kompanitë private. Pas ristrukturimit të sektorit të 

naftës ndodhi shpërbërja e monopolit shtetëror “Albpetrol” dhe krijimi i tri shoqërive 

“Albpetrol” sh.a, “ARMO” dhe “Servcom”. 

 

Tabela nr. 5.28. Ecuria e nxjerrjes së naftës dhe gazit në vite
214

 

Vitet 1990 1992 1994 1996 1998
215

 2000 2002 2003
216

 

Nafta (Qn.Ton) 1067000 585400 535000 488000 365000 314304 350038 359253 

Gazi (Nm
3 
000) 243100 102400 52120 23000 17000 12000 10317 11617 

                                                 
210

 Aktivitet shkencor i Q.K.SH.H, në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, “Referat shkencor 

mbajtur me rastin e 40-vjetorit të krijimit të saj”, Fier, maj 2005, fq. 22 
211

 Po aty 
212

 Bane, M., Ranxha, S., Bano, V.: Vështrim historik statistikor dhe informues për industrinë e naftës 

në Shqipëri, Fier 1998, fq. 78/2 
213

 Aktivitet shkencor i Q.K.SH.H, në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, “Referat shkencor 

mbajtur me rastin e 40-vjetorit të krijimit të saj”, Fier maj 2005, fq. 22 
214

 Bane, M., Ranxha, S., Bano, V.: Vështrim historik statistikor dhe informues për industrinë e naftës 

në Shqipëri” Fier 1998, fq. 75/19 
215

 Albpetrol sh.a. Zyra e Projektim Zhvillimit, Patos 2014 
216

 INSTAT, Vjetari Statistikor 1993-2001, Tiranë 2003, fq. 212 
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Figura nr. 5.10. Ecuria e nxjerrjes së naftës dhe gazit në vite 

 
 

Nga tabela dhe grafiku i mësipërm rezulton se nga viti 1990 deri 2003 nxjerrja 

e naftës ka rënë në më shumë se ½ e nxjerrjes së saj. Ndërsa shumë më e fortë është 

dhe rënia e prodhimi të gazit natyror me 95.2%. Treguesit kryesorë që kanë 

përcaktuar rënien e ndjeshme të nivelit të prodhimit e nxjerrjes së naftës dhe gazit për 

këtë periudhë janë:
217

  

 zvogëlimi i ndjeshëm i numrit të puseve të shfrytëzimit në punë 

 zvogëlimi i ndjeshëm i numrit të puseve të reja të shfrytëzimit 

 pakësim deri në ndërprerje i punimeve intensifikuese 

 ulja e ndjeshme e prodhimit të naftës nga metodat e veprimit në shtresë 

 investime tepër të kufizuara për sektorin e nxjerrjes së naftës 

Ndërsa krahasuar me vitin 2000 nxjerrja e naftës në vitin 2003 është rritur me 

rreth 14.3 %. Pas vitit 2000 prodhimi i naftës ka ardhur duke u rritur, si pasojë e 

zhvillimit të projekteve e marrëveshjes për zonën Patos-Marinëz me partnerë të huaj. 

Këto investime të bëra në këtë periudhë ndikuan ne uljen e papunësisë dhe rritjen e 

mirëqenies së komunitetit, pasi kompanitë e huaja punësuan shume punëtorë dhe 

pagat ishin më të larta se ato të kompanisë Albpetrol sh.a.
218

 

Periudha 2000-2003 karakterizohet nga: 

 Puna intensive për rehabilitimin dhe shtimin e puseve të naftës në punë. 

 Ristrukturimi i skemës organizative të administratës qendrore të 

Albpetrolit 

 Zhvillimi i projekteve të marrëveshjeve për zonën Patos-Marinëz me 

partnerë të huaj. 

Marrëveshjet me partnerë të huaj vazhduan. Kështu, në vitin 2004, kompania 

kanadeze “Saxon Petrolium Oil (sot“Bankers Petrolium” Ltd për vendburimin Patos-

Marinëz, “Strim Oil $ Gas” Ltd për vendburimet gëlqerore Cakran –Mollaj, Ballsh- 

Hekal dhe IEC Ltd për vendburimin gëlqeror të Visokës,
219

 intesifikuan punën për 

shpim-kërkimin, zbulimin dhe rehabilitimin e puseve të naftës, duke i kthyer ata në 

punë. Kompania “Bankers Petrolium” Ltd ka zgjeruar nga viti në vit operacionet 

hidrokarbure duke marre 100-120 puse në vit. Zhvillim ky, që lidhet me efektivitetin e 

teknologjisë së re të shpimit të puseve të reja, bërë nga kjo kompani ku prodhimi i 

                                                 
217

 Aktivitet shkencor i Q.K.SH.H, në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve,“Referat shkencor 

mbajtur me rastin e 40-vjetorit të krijimit të saj”, Fier maj 2005, fq. 22 
218

 Albpetrol sh.a. Zyra e Projektim- Zhvillimit, Patos 2014. 
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Albpetrol sh.a., Revistë shkencore “Nafta Shqiptare”, Numri 1, viti 2011, Patos, fq. 4 
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naftës për pus ka arritur dhe 60 m
3
 në ditë,

220
e cila dëshmon se rezervat e naftës janë 

akoma të larta. 

Si rrjedhojë, nxjerrja e naftës nga operacionet hidrokarbure të Albpetrol sh.a 

me kompanitë e huaja nga viti në vit kanë ardhur duke u rritur. Më konkretisht 

treguesit e rritjes jepen në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm. 

 

Tabela nr. 5.29. Treguesit e prodhimit të naftës në ton për vitet 2004-2013
221

 
Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013prog 

Prodh.komb. naftës 423633 448040 518699 563208 577333 576576 739363 891136 1020740 1218597 

Çmimi mes.për 1vit222 38.23 54.42 65.15 72.46 96.85 61.49 79.32 111.10 111.73 108.66 

Shuma n ë mil dollar 16.2 24.4 33.8 40.8 55.9 35.5 58.6 99 114.05 132.4 

Totali Albpetrol 386882 360334 342852 325936 291964 260149 223104 177134 158163 146228 

Vet Albpetroli 385873 349116 316075 281147 215557 179723 132047 59886 44432 40852 

Nga M -H 1009 11218 26777 44789 76407 80426 91057 117248 113731 105376 

Totali M- H 37760 98924 202624 282061 361776 481320 607316 831250 976308 1177745 

Pjesa e vet M - H 36751 877706 175847 237272 285369 316427 516259 714002 862577 1072369 

Numri punëtoreve 4065 4025 4032 4638223 4104 3984 4010 3072 2936 2976 

Burimi: Albpetrol sh.a., Zyra e Projektim- Zhvillimit, Patos 2014 

 

Figura nr. 5.11. Treguesit e prodhimit të naftës në ton për vitet 2004-2012 

 
 

 

Nga tabela dhe grafiku shikojmë se nga 2004 deri në 2013 prodhimi kombëtar 

i naftës është rritur ndjeshëm me 794964 ton. Ky është një tregues mjaft pozitiv për 

vendin tonë. Ndërsa është shënuar rritje e konsiderueshme nga viti në vit i prodhimit 

të naftës nga totali i M-H me kompani të huaja dhe nga ana tjetër kemi rënie të 

prodhimit të naftës të kompanisë Albpetrol sh.a me 345021 ton ose 89.4 %. Kjo 

dukuri është rrjedhojë e rënies natyrale të prodhimit si dhe dorëzimit të puseve 

kompanive të huaja ku Bankersit i janë dorëzuar në vitin 2010, 748 puse nga të cilët 

579 janë aktiv, Stream Oil 378 puse 198 aktiv dhe IEC Visoka 11 nga të cilët 3 

                                                 
220

 Po aty, fq 10  
221

 Burimi: Albpetrol sh.a., Zyra e Projektim- Zhvillimit, Patos 2014 
222

 www.clal.it/index.php ( 1962 merret me analizat e tregut) 
223

 Duke qenë se viti 2007, ka qënë vit elektoral kjo mund të shpjegojë faktin e një rritje të madhe të 

numrit të punëtoreve. 
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aktiv.
224

 Nga ana tjetër kjo rënie është pasojë e teknologjisë së fazës së tretë të 

standardizimit gjë që e bën këtë aktivitet ekonomik të amortizuar fizikisht dhe 

moralisht. Përsa i përket impaktit të ardhurave në GDP kombëtare, ato japin një 

impakt të mirë në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Albpetrol sh.a administron gjithë infrastrukturën sipërfaqësore të nevojshme 

për grumbullimin, trajtimin dhe përgatitjen e naftës për transportim si dhe riparimin e 

prodhimin e pajisjeve e makinerive të ndryshme të naftës e gazit që lidhin 

vendburimet ekzistuese me Uzinat e Përpunimit dhe konsumatorët e tjerë. 

Rigjallërimi i sektorit të naftës do të kishte ndikim pozitiv për zhvillimin e 

qarkut të Fierit si në aspektin e punësimit, ashtu dhe duke shtuar eksportin dhe të 

ardhurat (çmimi i hidrokarbureve është i lartë në tregun kombëtar), si dhe zhvillimi i 

industrisë petrokimike. 

 

 5.3.2. Industria përpunuese joushqimore 

 

 Industria kimike  

 

Para vitit 1990 industria kimike ishte ndërtuar për përmbushjen e kërkesave të 

vendit me plehra kimike azotike e fosforite, prodhimin e polivinil-kloritit, pesticideve, 

acidit sulfurik, acidit klorhidrik, acidit nitrik, sodës kaustike, lëndëve larëse etj. Këto 

aktivitete kanë qenë të përqendruara në disa uzina kryesore të vendit siç ishte Uzina e 

Plehrave Azotike në Fier, Uzina e Superfosfatit në Laç, Uzina e Sodës Kaostike në 

Vlorë, Ndërmarrja Kimike në Tiranë, Uzina e Pesticideve dhe Kimikateve në Durrës, 

etj. Këto uzina punonin, kryesisht, duke shfrytëzuar dhe përpunuar lëndët e para të 

vendit.  

Deri në fillimin e viteve ‘90 rrethi i Fierit ishte qendër e madhe e prodhimit të 

plehrave kimike për bujqësinë, veçanërisht për nitrat amonin dhe uren. Mungesa e 

furnizimit me gaz, e mirëmbajtjes dhe e investimeve në teknologji, bëri që çmimi i 

prodhimit të plehrave kimike të dilte me kosto më të lartë sesa ai i tregut 

ndërkombëtar, prandaj dhe uzina u mbyll në vitin 1993. Të njëjtin fat pati dhe uzina e 

plastmasit në jug të qytetit të Lushnjës. Kjo fabrikë prodhonte kryesisht fletë plastike 

për bujqësinë, linoleume etj. 

Pas viteve ’90, në qarkun e Fierit, disa firma private investuan në ndërtimin e 

ndërmarrjeve të vogla të industrisë kimike të profilizuara në prodhimin e oksigjenit, 

vajrave lubrifikante, bojërave, letrës, narkozës etj. Në Ballsh firma“Astir”sh.a 

funksionon që nga viti 2002 për prodhimin e bojërave të ndryshme plastike dhe 

fraksioneve të saj, si dhe “Ariol” sh.p.k. për përpunim kimikatesh dhe prodhim 

detergjentesh dhe nënproduktesh të tjera. 
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Tabela nr. 5.30. Ndërmarrjet e industrisë kimike të ngritura pas viteve ‘90 

 

Emërtimi i firmës 

 

Lloji i aktivitetit 

Investimi  

(ml lek) 

 

Nr. i punëtoreve 

“2 Gimet O2” (Fier) Prodhim oksigjeni 3.7 4 

“Hermes” (Fier) -/- letre 168 84 

“Vital Z&D” (Fier) -/- narkoze 4.5 10 

“Astir” (Ballsh) -/- bojrash 630 70 

“Merieme Haxhiu”Lushnje) -/- detergjentesh - - 

“Casa plast” (Divjake) -/- veshje plastike, bojra - - 

“Ga-Ve” (Fier) -/- detergjentesh - - 

“A3” (Fier) -/- vajrash lubrifikante 5.2 6 

Burimi: Arkivi i Ministrisë së Industrise dhe Energjetikës (METE), pamje e 

përgjithshme e industrisë joushqimore, viti 2010, fq. 24 

 

Në vitin 2013 në ambientet e uzinës së plastmasit në Lushnje firma 

“Alpen”shpk ngriti biznesin e saj, për prodhim panelesh sanduiç prej alumini dhe 

plastikë për dyert.
225

 Ndërsa në po këtë vit në Lushnje subjekti “Merjeme Haxhia” 

hapi fabrikën për përpunimin dhe ambalazhimin e detergjenteve. Subjekti “Italian 

Casa Plast” në Divjakë për prodhimin e veshjeve plastike, bojëra, varak etj. Ndërsa në 

rrethin e Fierit në fshatin Ndërmënas firma “Ga-ve” hapi linjë prodhimi detergjentesh 

për tregti me shumicë dhe pakicë.  

 

 Industria mekanike  

 

Industria mekanike, deri në vitin 1990, zinte një peshë specifike të 

rëndësishme, duke realizuar 15% të PBB-së (Prodhimit te Brendshëm Bruto). Ajo 

përfaqësohej nga 50 uzina dhe ofiçina të mëdha dhe mbi 400 baza mekanike. Industria 

mekanike realizonte mbi 20.000 lloje pjesë këmbimi dhe 5000 zëra makinerish dhe 

pajisjesh për sektorë të ndryshëm të ekonomisë, si: bujqësia, transporti, industria, 

minierat, energjetika etj. Në këtë degë ishin punësuar 45 000 punonjës.  

Teknologjia (kryesisht kineze) ishte e nivelit mesatar e njëjtë me atë të 

teknikës dhe makinerive të vendeve të Lindjes të viteve ’70.
226

 Në qarkun e Fierit 

baza mekanike përbëhej nga Uzina Mekanike Bujqësore në Fier dhe uzinat mekanike 

në Patos dhe Lushnje. Këto uzina kanë mbështetur kryesisht industrinë e naftës dhe të 

gazit në rajon, si dhe kanë furnizuar me mjete mekanike ekonominë bujqësore. Pjesa 

më e madhe e kësaj industrie, pas vitit 1990, u privatizua dhe ka ndryshuar profilin e 

aktiviteteve të tyre, duke punuar si reparte të vogla të prodhimit mekanik.  

Vitet e fundit janë importuar një numër i paktë makinerish, të cilat janë 

lokalizuar në ambientet e ish uzinave mekanike. Sot në vendin tonë funksionojnë mbi 

60 ndërmarrje mekanike.  

Duke marrë në konsideratë edhe SME-të, ku janë punësuar 2-5 punonjës, që 

kryesisht prodhojnë konstruksione metalike dhe ventrata, numri i përgjithshëm i 

ndërmarrjeve të industrisë mekanike shkon në rreth 700. Shpërndarja e kësaj industrie 

është kryesisht në rajonin që shtrihet ndërmjet Tiranës, Durrësit, Fierit dhe Elbasanit.  
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Firmat që veprojnë në fushën e grumbullim-përpunimit të skrapit janë subjekte 

të vogla ku punojnë 5-10 punëtorë e që përbëjnë një bazë të rëndësishme lëndësh të 

para me të cilat prodhohen pjesë këmbimi dhe pajisje për ndërmarrjet e industrisë.  

 

Tabela nr. 5.31. Lista e subjekteve që veprojnë në fushën e grumbullim-

përpunimit të skrapit* 

 

 Emri i firmës 

 

Investimet 

në lek 

Kapaciteti i 

prodhimit të 

skrapit 

 

Nr. punonjësve 

“ED-AL” (Fier) 8.650.000 6.000 ton/vit 10 

“DMEN” (Fier) 20.500.000 1000 ton/vit 10 

“TRADEING” (Fr) 14.000.000 1000 ton/vit 7 

“PERJUCI” sh.p.k (Fr) 8.000.000 1010 ton/vit 5 

“MUSTAFARAJ” (Fr) 500.000 600 ton/vit 6 

*Arkivi i Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, (METE) Pamje e përgjithshme e 

industrisë joushqimore, viti 2010, fq. 1-12 

 

Në qarkun e Fierit, mbi bazën e skrapit të siguruar nga subjektet që 

pasqyrohen në tabelën e mësipërme, janë ngritur ndërmarrje të vogla që prodhojnë 

konstruksione metalike dhe ventrata, si: “Novares-Al” sh.p.k ne Patos, “ATM” sh.p.k, 

që merret me prodhimin e materialeve metalike në Fier, “ALB-STAR” në Patos e cila 

është nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri në fushën e shërbimeve inxhinjerike.  

Kjo bazë industriale mekanike merret me prodhimin e tankiereve metalike, 

strukturave metalike, pajisjeve për industrinë e naftës dhe të gazit etj.  

Industria mekanike përbën një bazë modeste që mbështet zhvillimin e degëve të tjera 

të industrisë në rajon.  

 

 Industria e materialeve të ndërtimit 

 

  Pas vitit 1990, industria e materialeve të ndërtimit ka pasur zhvillimin më të 

shpejtë në raport me degët e tjera të ekonomisë. Kjo është kushtëzuar nga nevoja në 

rritje e popullsisë, veçanërisht në zonat urbane, për shtëpi banimi, por edhe objekte të 

tjera të ndryshme të aktivitetit ekonomik.  

Lëvizja migruese e popullsisë drejt ultësirës perëndimore, në rajonin qendror, 

Tiranë-Durrës dhe atë jugperendimor Fier-Vlorë, u shoqërua me fluksin e madh të 

ndërtimeve, veçanërisht në zonat urbane dhe periurbane.  

Në këtë proces mori një zhvillim të shpejtë, industria e prodhimit të çimentos, 

tullave, tjegullave, allçisë etj.  

Qarku i Fierit me potencialet natyrore që disponon i plotëson kushtet për 

zhvillimin e të gjitha degëve të industrisë së materialeve të ndërtimit. Bazuar në këto 

lëndë të para, pas vitit 1990, është ngritur dhe funksionon industria e prodhimit të 

tullave, tjegullave, betonit, përpunimit të mermerit, qeramikës etj.  

Në Lushnjë është ngritur një fabrikë e re, e specializuar në prodhimin e tullave 

“Lusi sh.p.k”
227

, sipërmarrje shqiptare, e pajisur me teknologji bashkëkohore, 

prodhimet e së cilës shpërndahen në të gjithë vendin.  

Në Radostinë (Fier), firma “Lushaku-09” merret me prodhim dhe tregtim 

betoni dhe inertesh, po ashtu edhe firma “M. Rapsomanikis” në Brostar-Ura. Në 
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sektorin e ndërtimit pjesën më të madhe të nevojave e plotësojnë materialet e 

importuara nga jashtë vendit. Një dukuri negative që vihet re në prodhimin e inerteve 

është shfrytëzimi i rërës dhe i zhavorrit nga shtretërit e lumenjve. 

Në qark funksionojnë edhe disa pika të prodhimit të gëlqeres, si; në 

Mallakastër, Lushnje e Fier, si dhe disa punishte të përpunimit të mermerit, kryesisht, 

biznese të vogla që gjenden në Golem, Dushk dhe Bubullim, subjekti “Andryus –

Arsen” përgjatë autostradës Levan–Fier etj, por dhe të prodhimit të qeramikës, 

“Qeramika Apollon” në Sheq të Madh (Fier) etj. 

Për sektorin e ndërtimit në vendin tonë është përdorur tradicionalisht edhe 

lënda drusore. Sipërfaqet e mëdha pyjore dhe afërsia e tyre me qendrat e banuara ka 

mundësuar shfrytëzimin e lëndës drusore për nevoja të ndërtimit.  

Industria e përpunimit të drurit ka qenë një degë relativisht e fuqishme e cila 

megjithë disa probleme të kostos, të cilësisë etj, plotësonte gati 100 % kërkesat e 

tregut të vendit me produkte druri. Kjo degë përbëhej nga 11 subjekte prodhimi, ku 

ishin vendosur 90 reparte me profile të ndryshme të shpërndara në të gjithë vendin.  

Në kombinatet, fabrikat e repartet e përpunimit të drurit ishin punësuar rreth 

12.000 punonjës. Prodhimet bazë të kësaj dege kanë qenë: gjysmëfabrikate, lëndet e 

sharruara, rimeso, kompesatë, pllaka zdrukthi e fibra, voza dhe kade, artikuj të 

mobilerisë etj.
228

 

Industria e përpunimit të drurit aktualisht ka një zhvillim normal. Ajo po 

plotëson gjithnjë e më mirë kërkesat e konsumatorit vendas me prodhime druri dhe po 

bëhet edhe më e pranishme edhe në tregjet e huaja. Privatizimi masiv i ndërmarrjeve 

shtetërore të përpunimit të drurit dhe lindja e subjekteve të vogla prodhuese private, 

SME-ve, kanë bërë që sot të kemi një industri të përpunimit të drurit më rentabël dhe 

konkurruese të përshtatur tërësisht kushteve të ekonomisë së tregut. Një faktor tjetër 

që ka ndikuar fuqimisht në zhvillimin e kësaj dege është ndryshimi i teknologjisë së 

prodhimit, si rrjedhojë e shpërbërjes së ish ndërmarrjeve të mëdha prodhuese, duke 

krijuar njësi të vogla prodhuese me linja teknologjike, makineri dhe fuqi punëtore të 

reduktuar. Industria e përpunimit të drurit numëron mbi 700 subjekte në shkallë vendi, 

nga të cilat 200 subjekte prodhojnë lëndë të sharruara dhe 500 të tjera merren me 

prodhimin e artikujve të mobilierisë, ku janë punësuar rreth 5 mijë punonjës.  

Qendrat më të mëdha dhe më të rëndësishme të industrisë së përpunimit të 

drurit janë; Tirana, Shkodra, Vlora, Durrësi, Elbasani, Puka, Korça etj.  

Kjo degë është zhvilluar edhe në qarkun e Fierit. Në këtë rajon janë ngritur 

dhe funksionojnë linjat e prodhimit të mobiljeve, dyerve dhe dritareve, nga firma 

“N.P.T vektor-B” dhe “Alb-kofin”sh.p.k. në Fier dhe firma “TLM BALI” sh.p.k. në 

Lushnje.  

Në qarkun e Fierit, si në të gjithë vendin tonë, industria e materialeve të 

ndërtimit do të vijojë të jetë një sektor me rëndësi në ekonomi, pasi rajoni gjendet në 

një fazë zhvillimi ekonomik, e cila duhet të mbështetet nga ndërtime të shumta. 

Realizimi i projekteve të mëdha të infrastrukturës dhe nevojat në rritje të popullsisë 

për banesa, do të nxisin zhvillimin e industrisë së materialeve të ndërtimit në të 

ardhmen. 

 

 Industria tekstile 

 

Industria tekstile përfaqësohet nga prezenca e disa fabrikave të prodhimit të 

konfeksioneve. Industria e konfeksioneve në këto vite të tranzicionit ka njohur një 
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zhvillim të konsiderueshëm duke siguruar të ardhura në valutë për ekonominë e 

vendit. Njëherësh ajo ka ndihmuar ndjeshëm në zgjidhjen e problemit të madh social 

të vënies në punë të forcave të lira, kryesisht, gra e vajza.  

Ky problem social filloi të zbutet me aktivizimin e subjekteve private që 

filluan të ushtrojnë firmat vendase dhe të huaja, kryesisht italiane, greke, gjermane etj, 

të cilat sollën edhe teknologjinë bashkëkohore. Krijimi i subjekteve private për 

prodhimin e konfeksioneve u stimulua nga një sërë faktorësh, si: 

 Kostoja e ulët e fuqisë punëtore dhe e investimeve për një vend pune. Kjo 

kosto, krahasuar me disa degë të tjera të industrisë, është disa herë më e 

ulët. 

 Ekzistenca e një fuqie punëtore të kualifikuar.  

 Industria e konfeksioneve bën pjesë në ato degë të industrisë ku zhurma 

dhe ndotja e mjedisit janë të papërfillshme.  

 Kjo degë e industrisë ka nevoja të vogla për energji. 

 Kërkesa në rritje e tregut për konfeksione. 

 Cikli i shkurtër prodhues-porositës përbën një oportunitet për zhvillimin e 

kësaj dege.  

 Pozicioni gjeografik në vendin tonë është shumë favorizues për 

transferimin e aktivitetit prodhues të shumë firmave perëndimore.  

 Këto firma në vendin e tyre nuk e kanë konkurrues këtë aktivitet për 

koston e lartë, veçanërisht të fuqisë punëtore.  

Në kushtet kur prodhimi i tekstileve në vend, thuajse, nuk ekziston, plotësimi i 

nevojave të tregut të brendshëm me konfeksione të prodhuara në vend me tekstil 

importi është një zgjidhje oportune për fazën që po kalon ekonomia e vendit tonë.  

Industria e konfeksioneve është e shpërndarë në të gjithë vendin, por qendrat 

me të mëdha janë: Tirana, Korça, Elbasani, Durrësi, Shkodra, Vlora, Fieri etj. 

Në qarkun Fier shumë ndërmarrje konfeksionesh punojnë me material 

porositës për eksport si: Konfeksione “Mogi” (ish ushqimorja Fier), “O$M”, 

“Decorartec-Albania” shpk në Lushnje, “Tur teksil”, “Arbena $ Valentina,, shpk në 

Fier” etj. 

 

Pamje nga puna në një fabrikë fasone, “Tur teksil” sh.p.k., Patos 

 
Foto A. Dhromaj 
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Industria e prodhimit të lëkurë këpucëve më pare, ka qenë e përqendruar në 

fabrika të mëdha në disa qytete (Gjirokastër, Shkodër Tiranë etj), të cilat siguronin 

nevojat e vendit për këpucë, sandale etj. Ndërsa sot, me hapjen e tregut këto fabrika 

janë përhapur në të gjithë vendin. Një fabrikë e tillë është ngritur në qytetin e Patosit 

“Picari”, në Komunën Mbyet (Fier) firma “Agaj E$B”, firma “Marlet 2012” “Ital 

Mec” në Fier etj. Në këto fabrika kryet vetem montimi, sepse ato punojnë me 

produkte lëkure gjysmë të gatshme.  

 

Pamje nga fabrika e lëkurë- këpucëve “Picari”, Patos 

 
Foto A. Dhromaj 

Arritjet në zhvillimin e industrisë përpunuese joushqimore, privatizimi, 

ristrukturimet dhe rilokalizimi (decentralizimi territorial) kanë krijuar kushte të 

përshtatshme për hartimin e një strategjie të plotë për zhvillimin e kësaj dege të 

rëndësishme të ekonomisë së vendit. Për këtë qëllim, ndërtimi i “parqeve industriale”, 

ku industria të zhvillohet në harmoni me mjedisin, është një drejtim i rëndësishëm për 

të ardhmen.  
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Figura nr.5.12. Harta e lokacionit të industrisë së qarkut Fier 

 
                                                                                Punoi: Adela Dhromaj 

 

 

 5.3.3. Parku industrial i Fierit-vizion i së ardhmes 

 

“Parqet industriale”, si një ndër variantet e njohura të zonave të lira 

ekonomike, janë të përhapura me shpejtësi në vendet në zhvillim gjatë tri dekadave të 

fundit, duke filluar nga vitet ’80. Ato krijojnë punësim, gjenerojnë të ardhura valutore 

dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Tipari kryesor i parqeve industriale është krijimi 

i “ishujve” ose enklavave brenda një vendi, në të cilat nuk aplikohen politikat e 

zakonshme vendase, si p.sh.: procedurat burokratike, taksimi, liçensimi, rregullat dhe 

barrierat e tjera të tregtisë së lirë. Ato ofrojnë avantazhe të konsiderueshme në lidhje 

me cilësinë e infrastrukturës, furnizimit me shërbime utilitare dhe administrimit.  
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Në një “park” të tillë garantohen në mënyre ligjore kushtet optimal për të 

tërhequr investimet dhe sipërmarrjet, me qëllim zhvillimin e aktiviteteve konkurruese 

industriale.
229

  

Vendi ynë sot synon të realizojë një sërë ndërmarrjesh dhe aktivitetesh 

moderne industriale, në mënyrë që të mbështesë aspiratat e veta ekonomike dhe të 

përfitojë nga oportunitetet e reja të tregut, por industritë tradicionale ose janë mbyllur 

ose janë në krizë, ndërsa industritë e reja sapo kanë filluar të krijohen.  

Do të ishte një hap në drejtimin e duhur mbështetja e rilindjes ekonomike të 

sektorit industrial, ngritja e një industrie efikase, ambientalisht të pranueshme, të 

pajisur me teknologji të avancuar, që punon me standarde të kohës, që shfrytëzon në 

maksimum lëndët e para të vendit, nxit punësimin dhe rrit mirëqenien e njerëzve. 

Për t’i dhënë fund spontanitetit të deritanishëm të zhvillimit industrial dhe për 

t’i orientuar dhe organizuar përpjekjet për tërheqjen e investimeve të huaja, sidomos 

atyre prodhuese, shteti shqiptar prej kohësh po mbështet iniciativën e ngritjes së 

“parqeve industriale”. Krijimi i “parqeve industriale”, duke shfrytëzuar përvojën e 

vendeve të tjera të zhvilluara, do të përbënte një formë zhvillimi dhe menaxhimi, që 

do të mundësonte ofrimin e shërbimeve industriale dhe infrastrukturore në standardet 

me të mira, gjë që do të nxiste grupet e interesit dhe të sipërmarrësve të huaj të 

kërkojnë dhe realizojnë forma të reja të prodhimit në vend.  

Në vitin 2007 u miratua Ligji nr. 9789 “Për krijimin dhe funksionimin e 

zonave ekonomike” në bazë të të cilit u ngrit, Drejtoria e Zhvillimit të Parqeve 

Industriale dhe Zonave të Lira pranë METE. (Ligji nr. 9789, datë 9.07.2007 “Për 

krijimin dhe funksionimin e zonave të lira”.)  

Përsa i takon objektivave që qëndrojnë në themel të iniciativës së krijimit të 

“parqeve industrial” në Shqipëri, ato mund të kategorizohen si më poshtë: 

 

1. Objektiva ekonomike: 

 Përfshirja sa më e thellë e tregut kombëtar në sistemin ekonomik botëror.  

 Tërheqja e investimeve të huaja dhe vendase.  

 Krijimi në vend të një sektori ndërkombëtar të punës.  

 Rritja e prurjeve në buxhetin e shtetit. 

2. Objektiva sociale: 

 Zhvillimi i rajoneve më pak të zhvilluara. 

 Rritja e numrit të vendeve të punës në raport me popullsinë. 

 Edukimi dhe trajnimi i ekspertëve vendas. 

 Rritja dhe zgjerimi i tregut vendas përmes shtimit të gamës së produkteve 

me cilësi të lartë.  

3. Objektiva shkencore dhe teknike: 

 Përdorimi i teknologjive të reja vendore dhe të huaja. 

 Implementimi i formave të reja të menaxhimit.  

 Përdorimi i risive inxhinierie dhe teknologjive, bazuar mbi 

eksperimentimin shkencor. 

 Rritjen e efiçensës në shfrytëzimin e mundësive të reja prodhuese, 

infrastrukturës dhe shndërrimeve komplekse.  

Aktualisht është shpallur krijimi i 7(shtatë) zonave ekonomike me status “Park 

industrial”, ndër të cilët dy janë identifikuar dhe propozuar nga METE dhe 5 (pesë) të 

tjerët janë propozime të pakërkuara, të identifikuara nga investitorë privatë ose nga 

pushteti vendor. Këto parqe janë: 
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1. Parku i Koplikut, zonë e lirë me statusin e Parkut Industrial (sip 61ha). 

Parashikohet të jetë qendër industriale, prodhim konfeksionesh, tregtimi, 

shërbimi etj. (AIIOA, Nuova oppturnita per la imprese in Albania: ”II 

distrito industriale di Koplik”, 2007. 

2. Parku i Shkodrës, zonë e lirë me statusin e parkut industrial (sip 130 ha). 

Rivitalizim i ish zonës industriale. (Kurth,U.,GTZ, Rigjallërimi i zonës 

industriale në Shkodër: Situata dhe hapat e parë për rigjallërim, 2006. 

3. Parku i Shëngjinit, zonë e lirë me statusin e Parkut Industrial (sip 3.2 ha). 

Linja të prodhimit të industrisë së lehtë dhe përpunuese. (METE, Raport 

mbi vlerësimin e projektit “Parku industrial” Shëngjin, Lezhë, 2008). 

4. Parku Spitallë-Durrës, zonë e lire me statusin e Parkut industrial,(sip 850 

ha).Qendër industriale, tregtare (propozuar nga METE). 

5. Parku i Durrësit, propozim për shpalljen zonë e lirë në portin e Durrësit. 

Zgjerim i aktivitetit për prodhimin e mjeteve të reja lundruese dhe 

riparimin e anijeve. (GTZ, Propozim Projekti: Zona Industriale Durrës si 

partnership publik-privat, 2008).  

6. Parku Elbasan, zonë ekonomike me statusin e Parkut Industrial, (sip 254.7 

ha). Rivitalizim i zonës industriale të ish metalurgjikut, (propozuar nga 

METE).  

7. Parku Vlorë, zonë e lirë me statusin e Parkut Industrial (sip. 125 ha). 

Qendër industriale, industri e lehtë, industri ushqimore etj.  

Përveç këtyre 7 parqeve janë bërë propozime për ndërtimin e një porti 

kontenierësh në Triport të Vlorës (Arkivi METE).  

Për të analizuar eksperiencën e Parqeve Industriale, sidomos, në rajonin e 

Evropës Qendrore dhe Evropës Juglindore janë marrë në shqyrtim . 

 Pozita gjeografike dhe resurset natyrore. 

 Burimet njerëzore. 

 Infrastruktura e zonës dhe ajo ndërlidhëse. 

 Kostot. 

 Avantazhet fiskale dhe shërbimet mbështetëse.  

 Lehtësitë që i ofrohen investitorëve në zonat industriale etj.
230

 

Në vijim do të identifikojmë faktorët kryesorë që çojnë në suksesin e 

iniciativave të tilla edhe në qarkun e Fierit.  

Pozicioni gjeografik i qarkut të Fierit është mjaft i favorshëm, pasi ndodhet në 

afërsi të porteve, të Vlorës dhe Durrësit, në veri do të kalojë Korridori 8-të, si lidhja 

kryesore e Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian. Në gjeohapësirën e rajonit të 

Fierit do të kalojë gazsjellësi TAP, i cili do të shërbejë si bazë e rëndësishme 

energjike për parkun e ardhshëm industrial në Fier.  

Qarku i Fierit mund të përbëjë një dislokim mjaft interesant për një park 

industrial atraktiv dhe konkurrues, për shkak të afërsisë me tregun më të madh të 

vendit tonë, siç është rajoni qendror Tiranë-Durrës, si dhe me tregjet e vendeve të 

Ballkanit, apo të vendeve anëtare të BE-së, siç janë Italia dhe Greqia.  

Prania e një popullsie aktive me moshe të re, kostoja e ulët e punës dhe niveli i 

kënaqshëm arsimor dhe i kualifikimit profesional përbëjnë një pikë tjetër të fortë që 

nxit dhe favorizon ngritjen e parkut industrial.  

Me interes për zhvillimin e industrisë në këtë rajon është ngritja dhe zhvillimi 

i atyre degëve të industrisë që janë pjesë e rëndësishme e strategjisë së zhvillimit të 

qëndrueshëm. Në këtë mënyrë do të shmanget heterogjeniteti i tepruar i strukturës së 
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degëve të industrisë, proces i cili do të ndihmonte në krijimin e “klasterave” 

industriale brenda zonës.  

Për të arritur deri në projektimin dhe implementimin e parkut industrial në Fier 

ka një mori problemesh serioze: 

Së pari, situata e paqartë e pronave në sipërfaqet e identifikuara për zhvillim 

janë pronë shtetërore të okupuara në mënyrë abuzive ose janë aglomerat pronash 

industriale të privatizuara. Kjo situatë duhet zgjidhur, pasi do të vonojë realizimin e 

projekteve të zbatimit për investitorët vendas dhe të huaj.  

Së dyti, nga propozimi për ngritjen e parkut industrial në Fier e deri në 

projektimin dhe implementimin e tij, një fushë e rëndësishme ku duhet ndërhyrë është 

marketingu. Drejtoritë për zona ekonomike, agjencitë shtetërore, sektorët shkencorë të 

universiteteve qendrore dhe rajonale, duhet të vënë në dispozicion me anë të faqeve të 

internetit, një sasi të konsiderueshme informacioni në lidhje me veçoritë dhe impaktet 

e pozitës gjeografike, resurset natyrore dhe humane, lehtësitë fiskale, llojin e 

industrisë që parashikohet të zhvillohet në park, avantazhet që ofron zona etj.  

Parku industrial i Fierit mund të këtë destinacion ndërtimin dhe zhvillimin e 

fabrikave të industrisë ushqimore agropërpunuese, linja tregtare dhe të shërbimeve etj. 

Avantazhet e qarkut të Fierit, si dislokim strategjik i industrisë energjetike dhe treg 

emergjent i produkteve industriale agropërpunuese, përbëjnë lehtësi për investitorët e 

brendshëm dhe kapitalin e huaj, si dhe premisë të rëndësishme që ngritja e parkut 

industrial të rezultojë e suksesshme. 
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KAPITULLI VI 
 

 

INDUSTRIA DHE IMPAKTET E SAJ NË HAPËSIRËN 

GJEOGRAFIKE 
 

 

6.1. Faktorët gjenerues të ndotjes dhe niveli i cilësisë së mjedisit 

 

Zhvillimi i industrisë në qarkun Fier krahas impakteve pozitive, ka shkaktuar 

dhe impakte negative, të shfaqura nëpërmjet ndotjes mjedisore. Ndër problematikat e 

evidentuara si më emergjente në çështjet mjedisore janë: 
 

1. Ndotja nga industria e naftës 

2. Magazinimi i arsenikut  

3. Ndotja nga TEC-i 

4. Administrimi i mbetjeve të ngurta dhe urbane  

5. Kanalizimet e ujërave të zeza 

6. Kufizimi i sipërfaqeve të gjelbra 

 

Si gjenerues kryesorë të këtyre problematikave të mësipërme janë: 

 

 Impianti i plehërimit të nitrateve në Fier. Ky impiant ka funksionuar 

nga 1967- 1992, duke përdorur si lëndë të parë naftë të papërpunuar me përmbajtje të 

lartë squfuri. Mbas ndryshimeve strukturore ekonomike të viteve 1990, industria e 

plehërimit, e ndikuar si nga tranzicioni socio-ekonomik e politik ashtu dhe nga 

mungesa e furnizimit me lëndë të parë, (si pasojë e vështirësive në furnizimin me 

gazit natyror) nuk ishte më konkuruese në treg dhe, rrjedhimisht, nuk funksionoi në 

vazhdimësi. Aktualisht kjo degë e rëndësishme e industrisë kimike (plehut azotik me 

cilësi të lartë) konsiderohet e falimentuar. Mosfunksionimi i këtij impianti i cili 

furnizoi me pleh për shumë vite bujqësinë u shoqërua me mosmirëmbajtje dhe 

abandonim të tij, duke mbetur nga ky gjigant me emrin “Azotik” vetëm 3 kullat e 

mëdha dhe një mori hekurishtesh. Kjo gjë solli shfaqjen e një problemi të mprehtë, me 

rrezikshmëri të lartë mjedisore, që lidhej me depozitat e arsenikut, të cilat shërbenin si 

lëndë e parë për prodhimin e plehrave azotike. Arseniku në këtë impiant ishte i 

depozituar në fuçi çeliku. Nga mostrat e ujit që u morën nga rrjedhjet e bazamentit, u 

gjet arsenik me përqendrim 97.7 mg/l e në mostrat e tokës kishin përqendrime të 

arsenikut nga 830 – 172.300 mg/kg
231

 (në Gjermani niveli i lejuar i arsenikut në zonat 

industriale është 140 mg/kg.). Për shkak të problemeve nga amortizimi në vitin 2005, 

nëpërmjet një projekti, u angazhua firma italiane “Selca”. Sipas këtij projekti 850 m
3
 

arsenik, duhet të asgjësoheshin me fondin prej 1 milion eurosh, të akorduar nga 

Komuniteti Evropian
232

. Por ky projekt nuk dha rezultat.  

Ambientalistët në këtë periudhë dhanë alarmin që nëse arseniku do të 

shpërbëhej, helmi do të shpërndahej në lumin e Gjanicës dhe më pas do të 

përfundonte në detin Adriatik. Kjo do të ishte një katastrofë e madhe ekologjike jo 

vetëm për Fierin, por dhe për gjithë vendin. 
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Sasia e arsenikut aktualisht është e 

depozituar në basen betoni, për ta ruajtur nga 

rrjedhjet në mjedis. 

Por kjo nuk është një zgjidhje e mirë 

pasi pranë impiantit janë ngritur shtëpi 

banimi. Megjithatë, ekspertët lokalë kanë 

hartuar një plan për reduktimin dhe 

depozitimin e arsenikut në landfill të sigurt. 

Por nivele të ulëta ndotjeje kanë kosto të 

lartë, kështu këtij plani i mungojnë 

investimet e duhura.  

Fieri është një qytet i rëndësishëm 

industrial, por dhe vatër ndotjeje e trashëguar 

nga e kaluara. Aty shtrihet lumi i Semanit 

dhe Gjanica, të cilët janë ndotur nga sasi të 

mëdha nafte, duke dëmtuar faunën e tyre. Në 

Fier dhe Ballsh gjenden dhe dy rafineritë që 

funksionojnë pjesërisht, si rrjedhojë e 

mungesës së lëndës së parë. Nënproduktet e 

naftës që prodhohen nga përpunimi i naftës bruto në U,P,N, – Fier janë: benzinë, 

gazoil, mazut plus bitum, ku mazuti shërben si lënde djegëse për TEC-in .  

Por ekzistojnë dhe zona të tjera të ndotura, të identifikuara nga UNDP si:
233

  

 Magazina e pesticideve në Lushnje- Pesticide të skaduara 

 Fabrika e plastmasit në Lushnje, 1700 ton kimikate toksike  

 Depoja e kimikateve të rrezikshme, spital Lushnje, 2 ton lindan dhe 13 fuçi 

me kimikate toksike 

 Fabrika e plehërimit, Fier- 25 tonë NH3 (amoniak) i lëngshëm. 

Në këto zona ndotjeje, rreziku paraqitet mesatar, ndërsa i lartë paraqitet në 

fabrikën e vajrave të papërpunuara në Fier. Prania e industrive që operojnë me 

teknologji të vjetruar e bëjnë qarkun e Fierit një nga zonat më ndotje të lartë duke e 

futur në hartën e “zonave të nxehta”. 

 Fushat e naftës së Patos – Marinzës . Patosi është një qytet i vogël, 

por me resurse të mëdha ekonomike, pasi përfaqëson qendrën e industrisë së naftës, 

bitumit dhe industrisë kimike në Shqipëri. Fushat e naftës së Patos – Marinzës me 

2000 puse, me prodhim prej 400 tonë/ditë naftë të papërpunuar, mbeten fushat më të 

mëdha të naftës në Shqipëri, me rezerva të llogaritura 500 milionë tonë
234

. Kjo fushë 

është burim ndotjeje për ajrin, tokën, ujërat dhe padiskutim dhe për banorët e 

Marinzës, të cilët janë të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze shëndetësore. Kjo për 

shkak të mirëmbajtjes së keqe të pompave, që shkaktojnë rrjedhje në mjedis. Industria 

deri diku e kontrolluar nga shteti është rikonstruktuar me qëllim privatizimin dhe 

tërheqjen e kapitalit të huaj.  

 Në bazë të marrëveshjeve për hidrokarburet të miratuara nga qeveria 

shqiptare një pjesë e aseteve të shoqërisë “Albpetrol” sh.a. i janë dhënë në përdorim 

tre kompanive të huaja që janë: 

1. Bankers Petroleum në vendburimin Patos- Marinëz;  
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Pamje nga Azotiku i Fierit 

(Foto A.Dhromaj) 
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2. Steam Oil and Gaz në vendburimet Gorisht-Kocul, Ballsh- Hekal dhe Cakran-

Mollaj;  

3. IEC-Visokë (Transoil grup sh.a) në vendburimin Visokë
235

  
 

 

Pamje nga fushat naftëmbajtëse Patos-Marinëz 
 

 

(Foto A.Dhromaj) 
 

Zonat naftënxjerrëse në këtë qark, ndonëse në një pjesë të tyre janë 

privatizuar, ende vazhdojnë të kenë probleme me ndotjen. Në puset e privatizuara nga 

kompania kanadeze “Bankers,” ka sërish rrjedhje, duke ndotur çdo ditë e më shumë 

mjedisin dhe terrenin bujqësor. Një nga qëllimet kryesore të privatizimit të puseve 

nga kompanitë private ka qenë, pikërisht, minimizimi i ndotjeve në këtë zonë, që 

shpeshherë është bërë shkak i protestave të banorëve. Nga bashkëbisedimet me 

banorët rezulton se gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë, ndonëse shpresonin se ndotja e 

mëparshme të minimizohej. Sipas tyre, kjo ndotje vazhdon, duke ndikuar edhe në 

cilësinë e tokave bujqësore.  

 Rafineria e Naftës në Ballsh prodhon 300000 tonë në vit naftë të 

përpunuar. Kjo rafineri shkarkon sasira të mëdha të naftës në mjedis rreth 22500 

ton/vit, duke ndikuar potencialisht në ndotjen e lumit Gjanicë.
236

 Rafineria sjell ndotje 

të madhe sidomos në puset e ujit të pijshëm përgjatë lumit. Teknollogjitë me të cilën 

janë të detyruar të punojnë vendburimet e naftës të kompanisë “Albpetrol” sh.a. janë 

të viteve ’50 – ’60, kurse ato të KPTHN, Ballsh, TEC Ballsh dhe UPN Fier, janë 

teknollogji të viteve ’60 –‘70 dhe si të tilla sjellin probleme të ndjeshme në lidhje me 

ndotjen e mjedisit, jo vetëm në territorin e tyre, por edhe për gjithë komunitetin 

përreth. TEC-i i Ballshit përdoret për të mbajtur me avull rafinerinë, mban me ujë 

teknologjik qytetin e Ballshit dhe rafinerinë dhe është linjë kryesore për kalimin e 

rrymës elektrike në Jug të vendit. Gjithashtu funksionimi i gjatë, si uzinë përpunuese 

e naftë së rëndë, me përmbajtje të lartë uji, mbeturina mekanike, kripëra dhe sasira të 

mëdha gazrash shoqërues të naftës, kanë bërë që pjesa më e madhe e linjave 

teknologjike dhe pajisjeve të çdo reparti apo objekti të jenë në gjendje të keqe teknike. 

Për rrjedhojë, niveli i ndotjes së mjedisit në K.P.TH.N. Ballsh, në UPN Fier, por dhe 

në të gjithë vendburimet e naftës, është i lartë. Si rezultat i teknologjisë për nxjerrjen e 
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naftës, burimet e ndotjeve fillojnë që nga pusi, vazhdojnë në grupet e grumbullimit të 

naftës dhe deri tek uzinat e përpunimit të saj. 

 

Pamje nga KPTHN - Ballsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjo uzinë përbën një nga shkaktarët kryesor në prishjen e ekuilibrit natyror. 

Prej saj në atmosferë shkarkohen dioksid squfuri, dioksid karboni etj. Me kalimin e 

viteve niveli i ndotjes së mjedisit ka rezultuar me rritje, pasi edhe pse gjithmonë është 

investuar, në drejtim të zëvendësimit ose riparimit të aparateve, linjave teknologjike 

etj., në tërësi uzina paraqitet në gjendje të amortizuar, duke përbërë një burim të madh 

të ndotjes së mjedisit. Kjo uzinë në gusht të vitit 2013 është vënë në funksionim nga 

një firmë azerbajxhanase.  

Rafineria e Ballshit me përpunimin e naftës bruto arrin të nxjerrë nënproduktet 

e saj, si: gazoil blu diesel (produkt shumë cilësor, me përqindje shumë të ulët të 

mikrosqufurit), virxhin nafta (produkt ky i papërpunuar plotësisht, gjysmë produkt), 

qymyr koksi (për djegie të furrave dhe për industri), squfur, solar. 

Ndonëse kjo uzinë përfaqëson një nga veprat më të rëndësishme industriale në 

rang vendi, ku janë të punësuar një numër i konsiderueshëm punëtorësh, ajo sërish 

përbën shkaktarin kryesor të ndotjes së mjedisit dhe të një sërë sëmundjesh mbi 

shendetin e banorëve, sidomos, në rrethet Ballsh e Fier. 

 

6. 2. Ndotja e ujit 

 

  Elementet kryesore hidrologjike të qarkut të Fierit janë lumenjtë Shkumbin, 

Vjosë, si dhe Semani me degën e vet Gjanicën. Këta lumenj rezultojnë të ndotur nga 

veprimtaria ekonomiko- industriale e njeriut. Ndërhyrja e njeriut në natyrë është mjaft 

komplekse duke prekur dhe ciklin natyror hidrologjik të lumenjve. Ata kanë qenë të 

parët që kanë ndjerë ndotjen që lidhet me veprimtarinë e industrisë ndër vite, si dhe 

me hedhjen e mbetjeve të papërpunuara nga banorët. Me fillimin e shfrytëzimit të 

zonës naftëmbajtëse të Ballshit si dhe me funksionimin e industrisë kimike, lumi 

Gjanica është kthyer në një burim ndotjesh për mjedisin. Prej shumë vitesh ky lum 

ndotet në mënyrë të vazhdueshme me naftë dhe ndotës të tjerë nga ujërat e 

shkarkimeve të industrisë së nxjerrjes dhe asaj të përpunimit të naftës, si dhe 

mbeturina të tjera urbane dhe inerte, të cilat shkaktohen, nga funksionimi i industrive 

të tjera private dhe shtetërore. Një shembull i tillë ndotjeje, ka qenë dhe funksionimi i 

tregut industrial që shtrihej përgjatë këtij lumi. Si rezultat i masave të marra në ketë 

drejtim, u bë shpërngulja e tij në një zonë tjetër. 
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Lumi Gjanicë rrjedh përmes qytetit të Fierit dhe rezulton i pajetë nga 

pikëpamja ekologjike. Tregues për ndotje shumë të lartë të ujit të lumit Gjanica është 

ndryshimi i dukshëm i cilësisë së tij menjëherë pas shkarkimeve të ujërave të ndotura 

nga nënproduktet e naftës me përmbajtje të lartë acidi dhe fenolesh, të cilat për një 

kohë të gjatë janë shkarkuar në natyrë. Këtu derdhen rreth 12.58-1891m³/muaj ujra 

me përmbajtje nafte që luhatet nga 0.2-6 mg/l,
237

 ndotja e të cilit ka çuar në dëmtimin 

e faunës dhe florës së këtij lumi, si dhe për gjithë komunitetin që shtrihet përgjatë tij.  

 

Pamje nga lumi Gjanica 
 

(Foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A. Dhromaj 

 

Një ndotje e tillë ka prekur dhe brigjet e bregdetit Adriatik, duke shkaktuar një 

problem mjaft kërcënues për turizmin detar. Shkaktarët për këtë janë impiantet e 

dekantimit, duke qenë në gjendje teknike tepër të amortizuara, si dhe puset e qendrave 

të prodhimit të naftës në Usojë, (Kash) Ballsh dhe Visokë, për shkak të dëmtimit të 

pajisjeve teknologjike dhe periudhës së gjatë të shfrytëzimit të tyre. Si pasoje niveli i 

ndotjes në këto qendra, dhe sidomos në lumin Gjanicë sa vjen e bëhet më i madh. 

Burimet kryesore të ndotjes së lumit Gjanicë nga aktiviteti industrial janë:
238

 

1. Mosfunksionimi i Impiantit të Elektro-Dehidro-Shkripëzimit (E, D, C) në 

KPTHN, Ballsh 

2. Mosfunksionimi i Skemës së Pastrimit të Ujërave në K.P.TH.N. Ballsh ku 

grumbullohen ujërat si më poshtë: 
 

 Shkarkimet e ujërave teknologjike që shkarkohen gjatë procesit të 

përpunimit KPTHN Ballsh. 

 Ujërat shoqëruese të naftës të impiantit të dekantimit të naftës në Usojë. 

 Ujërat sipërfaqësore të vendburimit të Visokës. 

 Ujërat shoqëruese të naftës të impiantit të dekantimit të naftës në Visokë. 

 Shkarkimet teknologjike të Uzinës së Përpunimit të Naftës Fier. 

 Shkarkimet e ujërave acide dhe bazike të TEC-it Fier 

 Shkarkimet e kompleksit industrial të Azotikut Fier 

 Ujërat urbane të qyteteve Ballsh dhe Fier. 
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 Co-PLAN, Strategjia e zhvillimit të qytetit të Fierit, Fier 2006, fq. 55 
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 Këshilli i Qarkut Fier, Auditimi mjedisor i lumit të Gjanicës, Fier 2007, fq. 2 
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Në lumin Gjanicë përveç ujërave shtresor që vijnë pas procesit të dekantimit 

derdhen edhe ujëra të tjera të pakontrolluara. Këto ujëra nga pikëpamja sasiore kanë 

vlera shumë të vogla dhe, pothuajse, të papërfillshme, ndërsa nga përmbajtja e 

lëndëve ndotëse ndikimi i tyre është shumë i madh. Kjo vjen si rezultat i vendosjes së 

një pjese të mirë të sektorëve të industrisë përgjatë tij, si: qendra e prodhimit të naftës 

në Ballsh, vendburimi i naftës Visokë, ai i ranorëve Patos dhe Kasnicë (rëra 

bituminoze), të cilat si pasojë e teknologjisë së vjetruar, nuk i përgjigjen kërkesave 

për mbrojtjen e mjedisit. Amortizimi i theksuar i pajisjeve ka sjellë si pasojë rrjedhjen 

e pakomanduar të naftës në sipërfaqen e tokës. 

Këto rrjedhje vijnë nga puset e nxjerrjes së naftës, tubacionet e transportit, 

grupet e grumbullimit të naftës të cilat nuk i nënshtrohen asnjë lloj trajtimi.  

Në vendndodhjen e këtyre sektorëve të naftës gjenden gropa të mbushura me naftë, 

për të cilat nuk janë marrë masa për eliminimin e tyre, pasi ato përbëjnë rrezik për 

rënie zjarri. (Sidomos përgjatë rrugës nacionale Ballsh-Gjirokastër). 
 

Pamje e një rezervuarit të ndotur nga industria e naftës (përgjatë rrugës Ballsh-Greshicë) 
 

 
 Foto A. Dhromaj 

 

Niveli i ndotjes në periudha të ndryshme të vitit rezulton i ndryshëm. Në 

stinën e verës niveli i ndotjes është më i theksuar se në stinën e dimrit, ku sa më e 

madhe të jetë prurja e ujërave, aq më i ulët është niveli i ndotjes. 

Zona që përfshin shtratin e lumit Gjanicë, nga Ura e Kasnicës, ku derdhen 

ujërat e dekantimit Visokë dhe deri para kompleksit industrial Fier karakterizohet nga 

një shtrat më i gjërë i lumit. Në këtë zonë rritet edhe numri i elementeve ndotëse, që 

sjellin ujërat e shkarkimit të vendburimit Visokë.  

Nafta në mjedisin ujor ka efekte negative, pasi ajo mund të gjendet: 

- Në formë cipash notuese. 

- Në formë emulsioni (të përzier). 

- Në gjendje të tretur. 

Cipa notuese në sipërfaqe të ujit është e kapshme në trashësinë 0.000125 

mm
239

. Kjo cipë, duke qëndruar sipër ujit, bën të pamundur depërtimin e rrezeve të 

diellit në mjedisin ujor, si dhe pengon kontaktin e oksigjenit të ajrit me ujin, duke 
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 Statusi dhe Struktura e Albpetrol sh.a., Përshkrimi i projektit teknologjik, viti 2010, fq. 18 
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sjellë pasoja në florën dhe faunën ujore. Gjatë kontaktit me naftën uji merr shije dhe 

erë karakteristike, duke ulur përmbajtjen e oksigjenit. Por uji është një element i 

rëndësishëm për njerëzit, për bujqësinë e blegtorinë. Ujërat për vaditje nuk duhet të 

përmbajë më shumë se 500 mg/l klorure.
240

 Rreziku i ndotjes së ujit të Poçemit në 

distancë 13 km nga industria e rafinerisë në Ballsh është aktualisht i kufizuar. Por e 

kundërta ndodh me puset e ushqyera nga rrjedha e poshtme e lumit të Gjanicës, pasi 

për fshatrat, të cilët përdorin këto puse, ekziston rreziku i ndotjes. Janë bërë 

propozime nga ndërmarrja e ujësjellësit për të furnizuar këto fshatra nga burime të 

tjera, por ende nuk janë gjetur financimet e duhura. 

Krahas ndotjes së lumit Gjanicë në qarkun e Fierit ekzistojnë dhe ndotje nga 

kanalizimet e ujërave të bardha dhe të zeza. Ashtu si dhe në rajonet e tjera të vendit, 

në qark ndeshet mungesa totale e pajisjeve të trajtimit për ujërat e zeza dhe 

përmirësimit të gjendjes së tubacioneve të ujit të pijshëm. Për shkak të rritjes së 

pakontrolluar demografike dhe lidhjeve të paligjshme me ujin, disa zona të reja të 

banimit në periferi të qyteteve dhe zona rurale nuk lidhen me sistemin e kanalizimeve. 

Deri në vitin 2010 në komunën Ruzhdie (Fier), në Hysgjokaj, Gradisht, Karbunarë, 

Ballagat (Lushnje) dhe në komunat Hekal, Greshicë (Ballshit) nuk kishte familje të 

lidhura me rrjetin e kanalizimeve. Kurse për Fierin, përqindja e familjeve të lidhura 

me rrjetin e kanalizimeve rezultonte 49.7%, për Lushnjën 34.3% dhe Mallakastrën 

46.6%.
241

 

Megjithëse ka sisteme ujërash të zeza të trashëguara nga e kaluara dhe të 

lidhura me kolektorët kryesorë, mbetjet derdhen kryesisht në lumenj. Gjithashtu 

mungesa e investimeve dhe amortizimi i rrjetit të ujësjellësit dhe mirëmbajtja 

periodike kanë shtuar ndotjen e shkaktuar nga tubacionet, të cilat shpesh herë 

mundësojnë përzierjen e ujërave të bardha me ato të zeza.  

Nga ujërat nëntokësore që janë të pranishëm dhe me shumicë në rajonin e 

Fierit, cilësisht dhe me rezerva të konsiderueshme për konsum popullsie, janë ato në 

luginën e lumit Vjosa, të cilat duhen ruajtur nga tendenca e ndotjeve (bregu i Vjosës). 

Problemi i mungesës së furnizimit të mjaftueshëm me ujë të pijshëm dhe në disa raste 

mungesa e plotë e tij, është një problem që merr një vlerë të veçantë në kushtet në të 

cilat ndodhet qarku i Fierit, ku përqindja e familjeve të lidhura me ujë të pijshëm 

brenda në banesë rezulton për vitin 2010, 93.7 % për rrethin e Fierit, 47.7 % për 

Lushnjën dhe 79.5% për Mallakastrën.
242

 Në komunën Remas (Lushnje) dhe 

komunën Ruzhdie (Fier) mungon furnizimi me ujë të pijshëm. 

Ky problem merr përmasa të mëdha në kushtet e një ndotje të theksuar nga 

industria e naftës, po ashtu dhe, nga mungesa e plotë e trajtimit të ujërave të zeza. 

Kanalet e ujërave të zeza janë dëmtuar mjaft edhe për shkak të ndërtimeve të 

paligjshme dhe sedimentimit. Kjo situatë e përkeqësuar ndikon në mjedis dhe në 

kushtet shëndetësore të popullsisë. Ujërat sipërfaqësore pranë zonave urbane janë të 

ndotura nga ujëra e zeza të papërpunuara. Ujërat sipërfaqësore dhe ato nëntokësore të 

fshatrave janë të ekspozuara ndaj ndotësve urbanë dhe industrialë, nga ujërat e zeza 

(pasi ujërat e zeza të patrajtuara derdhen në ujërat sipërfaqësore) dhe nga infiltrimi i 

kimikateve të përdorura në bujqësi etj.  

Ndonëse situata paraqitet kritike, ende mungojnë investimet për sistemin e 

ujërave të zeza në qarkun e Fierit.  
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 Po aty 
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 Këshili i qarkut, Raport progresi i zbatimit të Strategjisë rajonale të zhvillimit të qarkut të Fier, Fier 

2010, 2011, fq. 55 
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6. 3. Ndotja e ajrit nga industria dhe mbetjet urbane 

 

  Problemet e ndotjes së ajrit të identifikuara në zonën tonë të studimit vijnë nga 

këta faktorë:  

o TEC-i i Fierit, i cili nga djegia e lëndës së parë çliron gaz sulfurik të 

patrajtuar 3.5-6% 
243

  

o industria e naftës 

o mbetjet urbane dhe inerte  

o fluksi i automjeteve 

Industria që gjendet më afër zonave urbane ka ndikim të drejtpërdrejtë në 

cilësinë e ajrit të këtyre zonave. Një nga qendrat më të mëdha urbane të qarkut, siç 

është qyteti i Fierit rezulton me ndotjen më të lartë, për shkak të ndikimit më të lartë 

të faktorëve të sipërpërmendur. Pranë tij ndodhet TEC-i Fierit, i cili në të kaluarën ka 

qenë një nga ndotësit kryesor të ajrit. Vitet e fundit ky TEC po punon me ngarkesë 

minimale duke prodhuar 10-30 MW/orë dhe si lëndë të parë përdor mazutin e 

prodhuar nga Uzina e Përpunimit të naftës në Fier. Mazuti i përdorur përmban 3.5-

6%
244

 squfur, i cili gjatë djegies formon gazet sulfurore dhe më pas duke u bashkuar 

me avujt e ujit formon acidin sulfurik, i cili është gërryes.  

Një tjetër faktor me ndikim të madh në ndotjen e ajrit, sidomos në Ballsh e 

Fier, është industria e naftës. Nga vrojtimet në terren është vërejtur se si rezultat i 

gjendjes së rënduar të rezervuarve grumbullues në industrinë e naftës shkarkohen 

gazra shoqërues të naftës. Kjo situatë evidentohet dhe nga avullimet që ndodhin gjatë 

përpunimit të naftës në stacionet e dekantimit si në Usojë, Visokë, Zharrëz, Marinëz. 

Ndotje vërehet edhe në fushat naftëmbajtëse Patos- Marinëz, ku shkarkohen në ajër 

6400 m³ gaz, e barabartë me 115 tonë squfur në vit
245

. Pasi nafta ruhet në rezervuarë 

të hapur, nga të cilët avullojnë fraksione të lehta, duke çliruar një erë të rëndë në ajër. 

Por ndotja e ajrit ka sjellë efekte negative dhe në shëndetin e njeriut. Pasi 

elementet ndotëse që gjenden në ajër prekin organet e frymëmarrjes, ku ajri i thithur 

bashkohet me gjakun dhe përhapet në të gjithë trupin duke shkaktuar helmimin e tij. 

Ndotësit që përmban ajri depërtojnë në mushkëri, duke sjellë efekte negative në 

shëndetin e njeriut. Gjithashtu, niveli i lartë i ndotjes nga gazet ka ndikuar ndjeshëm 

në shtimin e të sëmurëve nga sëmundje të tjera të rënda, me probleme serioze për 

shëndetin, si: pneumonia, bronkiti, tuberkulozi, alergji, por dhe mutacione gjenetike 

et.
246

 E rëndësishme është ruajtja e shëndetit të punonjësve të industrisë nxjerrëse dhe 

përpunuese, ku shtimi i numrit të të prekurve nga sëmundjet profesionale përbën një 

shqetësim serioz. Në zonat naftëmbajtëse H2S (hidrogjeni sulfuror) është gaz i 

pranishëm dhe përqendrohet afër tokës.
247

 Ai është pa ngjyrë dhe me erë të keqe. (Si 

në rastin e qafës së Kashit, pranë qytetit të Ballsh) 

Menaxhimi i mbetjeve është thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm, por nuk 

mund të shihet i izoluar nga kushtet e përgjithshme ekonomike dhe politike të 

periudhës së tranzicionit. Kjo periudhë tranzicioni për në ekonominë e tregut solli 

rritjen e sasisë së mbetjeve të ngurta në këtë qark. Zonat ku grumbullohen këto 

depozitime mbetjesh janë të pamjaftueshme, pasi përditë shtohen mbetje të reja të 

ambalazhuara të konsumit të përditshëm, si: shishe plastike, plastmaset etj, të cilat 

kanë sjellë probleme në zonat e populluara e përreth tyre, mbi peizazhin dhe shëndetin 
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e komuniteteve. Në nivel prefekture prodhimi i mbetjeve të ngurta urbane për vitet 

1998 – 2000 rezultonte të ishte për Fierin 80.0 tonë në ditë, për Lushnjën po 80.0 tonë 

në ditë dhe për bashkinë Divjakë 7.0 tonë në ditë
248

. Në vitin 2012 sasia vjetore e 

mbetjeve në qarkun e Fierit ishte 0.221ton/ banor, me 115295 tonë mbetje urbane dhe 

8646 ton mbetje inerte.
249

 Sipas raportit të gjendjes së mjedisit 2012 ky qark radhitet i 

treti, pas Tiranës dhe Durrësit, për sa i përket gjenerimit të mbetjeve urbane. Për vitin 

2013 sipas informacionit të marrë nga këshilli qarkut Fier, gjendja paraqitet e tillë, si 

më poshtë (shih tabelën më poshtë): 

 

Tabela nr. 6.1. Informacion për mbetjet urbane dhe inerte nga  

njësitë vendore të qarkut Fier për vitin 2013 

Nr. Ndarja administrative 
Mbetje 

Urbane 

 

Mbetje 

inerte 

 

1.  Bashkia Ballsh 4600 ton 273 m3 

2.  Komuna Qendër Dukas -  

3.  Komuna Greshicë -  

4.  Komuna Aranitas 102 ton  

5.  Komuna Hekal --  

6.  Komuna Ngraçan --  

7.  Komuna Fratar --  

8.  Komuna Selitë --  

9.  Komuna Kutë --  

10.  Bashkia Lushnje 20440 ton 1200 m3 

11.  Bashkia Divjakë 16 ton 70 m3 

12.  Komuna Karbunarë 15 m3  

13.  Komuna Fier-Shegan -  

14.  Komuna Allkaj -  

15.  Komuna Bubullimë -  

16.  Komuna Kolonjë 3129 ton  

17.  Komuna Gradishtë 1000 ton 1000 m3 

18.  Komuna Rremas 980 ton  

19.  Komuna Tërbuf -  

20.  Komuna Dushk 2488 ton 140 ton 

21.  Komuna Golem 18 ton 25 ton 

22.  Komuna Grabian --  

23.  Komuna Hysgjokaj --  

24.  Komuna Ballagat --  

25.  Komuna Krutje --  

26.  Bashkia Fier 51063 ton 7863 m3 

27.  Bashkia Patos 11000 ton 3000 ton 

28.  Bashkia Roskovec 1300 ton 1400 ton 

29.  Komuna Cakran 6190 m
3
  

30.  Komuna Dërmenas 0  
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31.  Komuna Frakull 5000 m3 500 m3 

32.  Komuna Kuman Menaxh.komun  

33.  Komuna Kurjan -  

34.  Komuna Levan -  

35.  Komuna Libofsh 2100 ton  

36.  Komuna Mbrostar -  

37.  Komuna Portëz 45 m3  

38.  Komuna Qendër -  

39.  Komuna Ruzhdie -  

40.  Komuna Strum 400 ton  

41.  Komuna Topojë -  

42.  Komuna Zharrëz 1500 m3  

Burimi: Këshilli i Qarkut, Zyra e Mjedisit Fier 2013 

 

Sipas tabelës së mësipërme, prodhohen afërsisht 98636 tonë dhe 12750 m
3
 

mbetje urbane në vit. Ndërsa mbetjet inerte rezultojnë 4565 tonë dhe 10906 m
3
. Kjo 

tregon që gjenerohet më shumë mbetje nga konsumi i mallrave nga popullsia sesa nga 

sektori i ndërtimit. Sasinë më të madhe të këtyre mbetjeve e rrjedhimisht, edhe 

ndotjen më të madhe në hapësirën e qarkut e kanë qytetet, si rezultat i përqendrimit të 

madh të popullsisë dhe aktiviteteve të saj prodhuese. Qytetet e kanë transformuar më 

shumë natyrën, duke zëvendësuar bimësinë, me sipërfaqe të asfaltuara dhe 

ndërtime.
250

 Ndërtimet shërbejnë si burim ndotjeje në zonat ku ato bëhen, duke rritur 

sasinë e pluhurit dhe duke shkaktuar një stres urban.  

Materiale inerte përbëhen kryesisht nga: letër, tekstil, plastikë, qelq, substanca 

organike, materiale ndërtimi, hekur dhe metale të tjera etj. (shih tabelën më poshtë). 

 

Tabela nr. 6.2. Përmbledhje e rezultateve të përbërjes së mbetjeve inerte në 

përqindje. 

Bashkitë Fier Lushnje 

Organike 53.70 49.9 

Drusore 0.62 1.3 

Letër 4.64 4.1 

Karton 5.90 8.3 

Plastikë me dend.të ulët 4.59 10.9 

Plasikë me dens.të lartë 9.10 4.1 

Qelq 5.25 2.2 

Tekstile 4.99 6.9 

Metale-hekur 0.45 0.20 

Metale-jo-hekur 0.25 0.4 

Mbetje spitalore 0.07 0.1 

Inerte 6.35 5.9 

Produkte sanitare 3.21 4.5 

Burimi: Qarku Fier, Profili i zonës së mbetjeve, Fier 2010, fq. 7; Bashkia Fier. Co-

PLAN, Plani lokal i mbetjeve të ngurta bashkiake të qytetit Fier, Fier 2010, fq. 30 
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 Papathimiu, S.,Yzeiri, E.: Ndikimi i Industrializimit në zhvillimet social-kulturor e mjedisorë të 
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Figura nr. 6.1. Rezultatet e përbërjes së mbetjeve në përqindje  

për bashkitë Fier dhe Lushnje. 

 
Burimi:  Bashkia Fier; Bashkia Lushnje 

 

Sipas tabelës dhe grafikut të mësipërm për bashkitë Fier dhe Lushnje 

përqindjen më të madhe të mbetjeve e kanë ato organike. Sasia e madhe e tyre lidhet 

me numrin e madh të popullsisë në të dy bashkitë, si dhe shkallën e lartë të 

konsumimit të tyre. Fatkeqësisht nuk ekziston ndonjë metodë riciklimi për të 

reduktuar sasinë e mbetjeve organike që hidhen në venddepozitime. Aktualisht në 

qarkun e Fierit operojnë disa kompani riciklimi private, si “Ylli Petrol”sh.a në Plyk ( 

Lushnje), të cilat grumbullojnë dhe përpunojnë tipe të ndryshme mbetjesh: skrap, 

letër, materiale plastike, tekstile, goma të përdorura etj. Në hapësirën e marrë në 

studim ushtrojnë akivitetin këto subjekte për grumbullimin e skrapit si: “Al- Sidra” 

Sh.p.k. në Patos, Endri Haiku në Levan (Fier), Florent Canaj në Ballsh etj.
 251

 

Një problem i madh është dhe mungesa e ndarjes së mbetjeve që në burim, ku 

grumbulluesit individualë dhe kompanitë hasin vështirësi në gjetjen e mbetjeve të 

pastra dhe të ndara. Këto mbetje mbeten potencial për t’u ricikluar në të ardhmen nga 

biznese që do të merren me këtë veprimtari, pasi riciklimi i mbetjeve është në fazën 

fillestare. 

Një situatë kritike, sidomos në qytete paraqet edhe sasia e ndotësve në ajër. 

Këtë situatë alarmante e tregon edhe analiza e treguesve të nivelit të cilësisë së ajrit në 

qytetin e Fierit. 

 

Tabela nr. 6.3. Rezultatet mesatare të cilësisë së ajrit urban në qytetin e Fierit 

për vitin 2003
252

 

mikrogram (µg) / m³ LGS PM10 SO2 NO2 OZONI Pb 

Fieri 232 107 19 23 91 0.2 

Norma jonë ( ”03) 140 60 60 60 120 1.0 

Rekomandimi i OBSH 90 50 50 40 120 0.5 

Burimi: Gjeografia e Rregullimit të Territorit 
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 Sipas të dhënave të marra nga Zyra e Tatimeve, Fier 2014 
252

 Ziu, T.: Gjeografia e Rregullimit të Territorit, Kontrrolli dhe menaxhim i mbetjeve urbane, 

industriale e spitalore, Tiranë 2009, fq. 172  
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Figura nr. 6.2. Rezultatet mesatare të cilësisë së ajrit urban për vitin 2003 

 
Burimi: Gjeografia e Rregullimit të Territorit 

 

Sipas tabelës dhe grafikut të mësipërm, shikojmë se qyteti i Fierit e ka nivelin 

e cilësisë mesatare të ajrit shumë më të lartë (me përjashtim të Ozonit, Pb, NO2 

(dioksid azoti), SO2 ) se norma e lejuar në vendin tonë, por dhe shumë më të lartë nga 

norma e OBSH
253

-së. (me përjashtim të Ozonit, Pb, NO2 ). Po të shikojmë tabelën e 

mëposhtme dhe ta krahasojmë me atë të vitit 2003 normale ajrit është pothuajse në ato 

nivele, përjashtim bën norma e Ozonit, e cila është ulur. Kjo lidhet dhe me mbylljen 

ose me uljen e kapaciteteve prodhues të shumë ndërmarrjeve. 

 

Tabela nr. 6.4. Rezultatet e cilësisë së ajrit urban për vitin 2012
254

 

Microgram (µg) / m³ LNP PM10 SO2 NO2 OZONI 

Fieri 221 97 20 25 74 

Norma jonë ( ”12) 140 60 60 60 65 

Standarti i BE - 40 20 40 - 

Burimi: Ministria e Mjedisit, Agjensia Kombëtare e Mjedisit, 

“Raporti për gjëndjen e mjedisit 2012”, Tiranë, 2013 

 

Sipas tabelës, shikojmë se në bazë të monitorimeve të ajrit në një periudhë 3 

mujore në Fier, niveli i cilësisë së ajrit për 2012, duke u krahasuar me vitin 2003, 

rezulton për PM10 (grica të respirueshme 10 mikron) dhe Ozonin më e vogël, por më 

e lartë se norma e lejuar në vendin tonë, por dhe shumë më e lartë PM10, krahasuar 

me normën e BE. Niveli për Fierin i SO2 (dioksid squfuri) paraqitet i njëjtë me 

normën e BE. Prandaj duhet ndërhyrje urgjente në sistemin e informacionit mbi 

prodhimin, mbledhjen, transportimin dhe hedhjen e mbetjeve. Kjo do të mbështesë 

planifikimin e shërbimit dhe strategjinë për këto probleme të nxehta, për të 

përmirësuar kushtet e menaxhimit të të gjitha llojeve të mbetjeve. 

Në zonat urbane mbetjet mblidhen dhe transportohen nga kompani bashkiake 

ose private të mbledhjes së mbeturinave (si, p.sh, rasti i firmës “Leal Sh.P.K.” në 

Lushnje). Ndërsa në zonat rurale situata paraqitet paksa më e ndërlikuar. Ashtu si dhe 

në qytete edhe këtu një pjesë e mbetjeve menaxhohen nga komunat dhe një pjesë nga 

kompanitë private (si në komunën Gradisht ku operon një shoqëri italiane “B&B 

grup” apo në Kolonjë subjekti fizik “Ferdinant Kola”
255

), por disa komuna ende nuk 
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mbulohen nga shërbimet për menaxhimin e mbeturinave në format e përmendura më 

sipër dhe popullsia gjen zgjidhje individuale të tilla si: djegia ose hedhja jashtë 

vendeve të caktuara. Nuk ka vende të administruara nga pushteti lokal për hedhjen e 

plehrave. Mbeturinat zakonisht digjen në vende të hapura, duke shkaktuar ndotje të 

madhe në zonat përreth. 

 

Pamje e djegies së mbetjeve urbane pranë rrugës automobistike Ballsh-Greshicë 

 

      Foto A. Dhromaj 
 

Rrjedhojë e djegies se pakontrolluar të plehrave është ndotja e ajrit, pasi gazi 

dhe tymi të shkarkuar nga zjarret e shpeshta që ndodhin në vendet e grumbullimit të 

mbetjeve urbane shkaktojnë ekspozim ndaj substancave toksike te banorët lokalë dhe 

kafshët e tyre, duke përbërë rrezik për shëndetit e tyre. Në shumicën e rasteve 

mbeturinat industriale depozitohen në të njëjtat vende me mbetjet urbane, duke sjellë 

efekte negative në mjedis. Problem tjetër është grumbullimi në pikat e plehrave i 

sasive të mëdha të materialeve të ndërtimit, të cilat duhet të dërgohen nga vetë 

prodhuesit në fushën e depozitimit të mbeturinave dhe jo të vendosen përgjatë 

brigjeve të lumenjve. Mbetjet spitalore nuk kanë ndonjë trajtim të veçantë dhe nuk ka 

të dhëna për sasinë e këtyre mbetjeve në rajonin e Fierit.  

Pas viteve 1990, mjaft prezente janë parë dhe ndotjet e ajrit që lidhen me 

numrin e madh të automjeteve që ka ky qark (rreth 43922 automjete të tipeve të 

ndryshme
256

), por edhe të mjeteve që qarkullojnë transit përgjatë tij. Këto burime të 

lëvizshme gjenerojnë një kompleks ndotësish, pasi shumica e këtyre makinave janë të 

vjetra dhe sasia e tymit që ato nxjerrin është e madhe, duke i shkaktuar rajonit dëme 

ekologjike të konsiderueshme. Llogaritet që automjetet të jenë përgjegjëse për 

lëshimin në mjedis të 24% të gjithë sasisë së pluhurit (PM10-lëndës të grimcuar 

pezull), 77% të CO (monoksidit të karbonit), 49% të NOx (gazeve nitroze), afër 90% 

të Pb (plumbit).
257

 Një problem tjetër shqetësues është dhe zënia për një kohë të gjatë 
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 Drejtoria Rajonale e Transportit Rrugor, Fier 2014 
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 Ziu, T.:Gjeografia e Rregullimit të Territorit, “Kontrolli dhe menaxhimi i mbetjeve urbane, 

industriale e spitalore”, Tiranë 2009, fq. 170  
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e tokës përgjatë rrugëve kryesore nga këto makina të vjetra (rasti i varrezave të 

makinave përgjatë aksit automobilistik Fier- Levan). Vetëm përfundimi i By Passit në 

Fier do të zvogëlonte fluksin e madh të trafikut dhe do të minimizonte ndotësit e ajrit. 

Në mënyrë që të mbrohet mjedisi në tërësi dhe të plotësohen nevojat e komuniteteve, 

duhet që aktiviteti i njeriut të ecë drejt një zhvillimi të qëndrueshëm afatgjatë.  

 

6.4.  Ndotja e tokës 

 

Në rang qarku vërehen disa vatra problematike të tokave të ndotura, sigurisht 

një problem i lidhur me faktorë ekonomikë zhvillimorë të së shkuarës. 

Disa nga faktorët që kanë ndikuar negativisht mbi ndotjen e tokave janë: 

 

 Hidrokarburet 

Hidrokarburet paraqesin pasoja të drejtpërdrejta negative mbi strukturën e 

tokës dhe mbi bimësinë, duke ulur prodhimtarinë e kulturave bujqësore dhe të 

bimësisë në tërësi. Nga prania e lartë e hidrokarbureve në toka është vërejtur ulje e 

sasisë së elementeve ushqyese në tokë, sidomos e nitratit. Nitratet në nivel të lartë në 

toka ndikojnë në zverdhjen e gjetheve të bimëve dhe në mospjekjen e plotë të 

kulturave bujqësore. Si pasojë e viskozitetit të lartë dhe e dendësisë së madhe të 

naftës, por dhe e tipareve të strukturës së tokës, ndotja e tokave nga nafta, në 

vendburimet e Albpetrolit rezulton të mos ketë depërtuar në thellësi të madhe. Kjo 

ndotje ka dëmtuar dhe shumë toka që i përkasin fshatarëve të zonave naftëmbajtëse, 

për të cilat janë marë një sërë masash nëpërmjet zhdëmtimeve bujqësore që kanë 

kapur shifrën 2038697 lekë. Sipas të dhënave të kompanisë Albpetrol sh.a., rezulton 

se për vitin 2010, numri i rasteve për zhdëmtime bujqësore të fermerëve, tokat e të 

cilëve janë dëmtuar nga aktiviteti i nxjerrjes dhe transportit të naftës në të gjithë 

vendburimet, përbënin rreth 129 raste, nga 246 që ishin në 2009, me një tokë prej 

145590 m
2
.
258

 Kjo sipërfaqe është ulur si rezultat i kontrollit në kohë të departamentit 

të Mjedisit (QISHNG) në Patos, për të rehabilituar mjedisin në dekantimin e 

Sheqishtes, Visokë, si dhe në stacionin e transportit të naftës në Zharrëz etj.  

Në të gjitha vendburimet e naftës dhe të gazit, janë realizuar disa studime për 

vlerësimin e shkallës së ndotjes, si dhe ndikimin e saj në mjedisin ku ushtron 

aktivitetet kjo industri, por edhe më gjërë në shkallë vendi. Vitet e fundit nga 

strukturat e Ministrisë Energjitike janë marrë disa masa për të minimizuar ndotjet e 

mjedisit nga aktiviteti hidrokarbunar i industrisë së naftës. Këto masa kishin karakter 

organizativ e tekniko-profesional për ngritjen dhe funksionimin e strukturave 

përkatëse studimore, teknike dhe monitoruese.  

Si rezultat i këtyre vlerësimeve, por edhe mbi bazën e monitorimeve të 

vazhdueshme që janë kryer, janë hartuar programe dhe projekte të veçanta, me qëllim 

parandalimin e mëtejshëm të ndotjes së mjedisit, si dhe rehabilitimin gradual të tij. 

Megjithatë realizimi i këtyre projekteve, ashtu dhe ndërhyrjet me investime në 

objektet konkrete kanë qenë në nivele të ulëta. 

                                                 
258

 Raport Progresi i zbatimit të Strategjia Rajonale e Zhvillimit të qarkut Fier, Fier 2010, 2011, fq 52 



165 
 

Pamje nga tokat e ndotura nga aktiviteti i industrisë nxjerrëse të naftës (Marinëz) 

 
        Foto A. Dhromaj 

 

Për të evidentuar problemet që lidhen me ndotjen, sidomos, me atë që vjen nga 

sektori industrial në vitin 2001 në Qendrën Kombëtare Shkencore të Hidrokarbureve 

(Fier), u ngrit Sektori i Studimeve dhe Projekteve për Mjedisin në përbërje të 

Departamentit të Laboratoreve dhe Mjedisit. Njëkohësisht dhe shoqëria “Albpetrol” 

sh.a. ngriti një strukturë të veçantë për mbrojtjen dhe rehabilitimin e mjedisit. Njësi të 

veçanta për mbrojtjen e mjedisit u ngritën dhe në shoqëritë “ARMO”sh.a., “Servcom” 

sh.a. etj.  

 

Pamje nga masat e marra nga kompanitë e naftës për përmirësimin e ndotjes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto A.Dhromaj 

 

Një standard i ri për vlerësimin dhe mbrojtjen e mjedisit është futur në 

industrinë e naftës në punimet e kërkimit, shpimit dhe prodhimit, që po realizojnë 

shoqëritë e huaja. Në veprimtarinë e tyre këto shoqëri jo vetëm që respektojnë norma 

e standarde të larta për mbrojtjen e mjedisit, por edhe programojnë e realizojnë 

investime të konsiderueshme për rehabilitimin tij. Kështu është vepruar dhe nga 
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kompanitë e huaja të kërkimit (OXY, OMW, INA naftaplin etj.), por edhe nga 

operatori AAP,
259

 kompania kanadeze "Saxon Petrolium Albania"Ltd (sot “Bankers 

Petroleum”) në punimet që kryhen në vendburimin e Patos Marinzës (shih fotot më 

sipër). 

Liberalizimi i aktiviteteve në sektorin e hidrokarbureve ka qenë një hap i 

rëndësishëm për vendin tonë, që u shoqërua me një përfshirje me të madhe të 

investitorëve privatë. Nëpërmjet investimeve të reja do të sigurojnë standarde të larta 

për ruajtjen e mjedisit. 

Për të pasur një impakt sa më minimal negativ të industrisë së naftës mbi 

trashëgiminë kulturore dhe historike të qarkut, do të nevojiteshin politika të hartuara 

mirë nga shtetit shqiptar në lidhje me monitorimin mjedisor të aktivitetit të Albpetrol 

sh.a. Qarku i Fierit ka mjaft pasuri arkeologjike e historike të pozicionuara pranë 

vendburimeve të naftës e gazit. Si zona të tilla arkeologjike mund të përmendim: 

Bylisi, i cili ndodhet në afërsi të vendburimit Ballsh-Hekal apo Apolonia, e cila 

ndodhet pranë vendburimit të gazit Povelçë. 

 Zhvillimi kaotik urban 

Ashtu si në pjesën më të madhe të vendit edhe në qarkun e Fierit, zhvillimi i 

paplanifikuar urban dhe menaxhimi joefektiv i mjedisit kanë qenë disa nga faktorët 

kyç që e kanë përkeqësuar gjendjen e mjedisit. Degradimi mjedisor ka qenë rezultat i 

efekteve të grumbulluara në vite, shkaktuar kjo nga mungesa e një planifikimi të 

integruar në menaxhimin e mjedisit. Ndërtimet e paligjshme kanë zënë 10.5 ha tokë 

që i pëkasin komunave që shtrihen përgjatë rrugës nacionale.  

 Erozioni i tokave 

Si pasojë e faktorëve erozivë janë dëmtuar 15.7 ha
260

 tokë si rezultat i 

mungesës së masave mbrojtëse (pyllëzimet), të tokave të pjerrëta në zonat kodrinore.  

Nga të dhënat e marra nga IMT
261

, në qarkun Fier për 6- mujorin e parë të vitit 2009, 

rezultojnë dëmtime të ndryshme dhe ulje të shkallës së pjellorisë së tokës bujqësore 

me sipërfaqe 340 ha
262

. Kjo si rezultat i faktorëve klimatikë dhe humanë.  

 Braktisja e tokave 

Një fenomen i ri ka qenë dhe braktisja e tokës së punueshme. Kjo ka bërë që 

këto toka të përdoren jo në mënyrën e duhur, duke çuar në degradimin e saj. Këto 

sipërfaqe shtrihen në komunat Zharrëz, Strum, Cakran etj. 

 Përmbytjet dhe rrëshqitjet 

Përmbytjet dhe rrëshqitjet janë fenomene të tjera, që kanë ndikuar negativisht 

në degradimin e tokave. Rrëshqitjet më të mëdha kanë qenë në fshatin Gjerbs, Kraps, 

në Libofshë, Hysgjokaj, Hekal, Kuman, Kurjan etj. Si rezultat i mungesës së masave 

për largimin të ujërave të tepërta, janë dëmtuar 22.2 ha si dhe janë dëmtuar pyje, që i 

përkasin komunës Cakran Libofsh.
263

 Njëkohësisht dhe në komunat që shtrihen 

përgjatë lumenjve janë evidentuar dëmtime nga përmbytjet, për shkak të mungesës së 

masave mbrojtëse në brigjet e tyre, si dhe nga marrja e materialeve inerte nga shtrati i 

lumenjve, duke sjellë dëmtime të 40 banesave në Levan dhe Frakull
264

. Prandaj i 

domosdoshëm është pyllëzimi përgjatë brigjeve të lumenjve. Një element tjetër ka të 
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bëjë, dhe punimet e paligjshme të firmave të ndërtimit në komunën Frakull dhe 

Zharrëz, që kanë dëmtuar shtresën aktive të tokës në sipërfaqe 6.9 ha.
265

 

 Një panoramë mbi zonat më të ndotura të qarkut të Fierit jepet edhe në hartën 

e ngritur për këtë qëllim (shih më poshtë). Kjo hartë shërben për të interpretuar dhe 

analizuar zonat e ndotura nga njëra anë dhe nga ana tjetër vënien përballë faktorëve që 

i kanë shkaktuar këto ndotje. Nga ajo çka vrojtohet është se kemi një përkim të 

zonave me ndotje të lartë me ato ku është e zhvilluar industria (sidomos me zonat ku 

industria ka qenë ngritur gjatë viteve të komunizmit), si dhe me zonat me shkallë të 

lartë urbanizimi. Duket se humanizmi i hapësirës së marrë në studim është faktori 

bazë që ka shkaktuar edhe problemet më të mprehta me ndotjen e mjedisit. 

 

Figura nr. 6.3. Harta e zonave më të ndotura në qarkun e Fierit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoi: A. Dhromaj 
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6.5. Raportet shoqëri-mjedis natyror, bazë për një zhvillim të 

qëndrueshëm 

 

Praktika e derisotme ka treguar se kontraditat në relacionet zhvillim ekonomik 

e industrial-mjedis natyror nuk është një produkt fatal dhe i pashmangshëm i 

industrializimit apo zhvillimit në tërësi. 

Industria mund dhe duhet të bëhet më e “gjelbër”duke paguar me çmimin e një 

rritje ekonomike graduale me çmimin e një rritje ekonomike graduale dhe të 

përpjekjeve më të mëdha intelektuale dhe të ndërhyrjes racionale në këtë drejtim.  

Trazicioni ekonomik që po kalon Shqipëria, sigurisht do të lërë gjurmët e veta 

në mjedisin ku ne jetojmë. Tendencat e zhvillimit ekonomik të qarkut tregojnë se dhe 

për të ardhmen ky zhvillim do të jetë me ritme të larta. Teknologjitë e vjetra në 

prodhim me siguri do të vazhdojnë të përdoren edhe për një kohë të gjatë. Po ashtu 

dhe ndërgjegjësimi i popullsisë për problemet e mjedisit do të jetë në rritje, sepse 

pasojat do të kërkojnë ndërhyrje emergjente për përmirësimin e situatës. Në këtë 

proces mbrojtja e natyrës nuk duhet të merret thjesht në konsideratë, por duhet të jetë 

detyrim për të gjithë shoqërinë. Në të kundërt, ne do të vuajmë pasojat, si dhe do të 

shkatërojmë dhe cënojmë të ardhmen tonë. Qarku i Fierit është një nga hapësirat më 

të ndotura në Shqipëri. Ndotja e mjedisit në këtë qark në pjesën më të madhe lidhet 

me historinë e gjatë të veprimtarive industriale, por dhe me aktivitetin human. 

Problemet kryesore të mjedisit lidhen me ndotjen nga industria e naftës dhe 

termoenergjitika. Teknologjia e nxjerrjes së naftës dhe e përpunimit të saj, si dhe 

prodhimi i energjisë nga termocentrali kanë pasur ndikim të madh në mjedis, duke 

ndotur në shkallë të lartë tokën, ajrin dhe ujin. 

Në sektorin e industrisë së naftës rezultojnë mjaft probleme lidhur me 

trajtimin e gazeve që lëshojnë në ajër si dhe ujërave që përdorin në këtë sektor. 

Industria e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës ka ndotur rrjedhjet ujore të rajonit si: 

lumin e Semanit, lumin e Gjanicës, të cilin e konsiderojme lumë të vdekur, si pasojë e 

pakësimit dhe zhdukjes së botës së gjallë nga ndotja. Por ndotja është evidente edhe 

në lumin Shkumbin nga Kombinati Metalurgjik në Elbasan, objekte të tjera industriale 

si dhe nga mbetjet urbane dhe bujqësore etj. Për përmirësimin e kësaj situate 

mjedisore shtrohet si nevojë urgjente modernizimi i këtyre industrive dhe paralelisht 

kërkohet ndërmarrja e veprimtarive për rehabilitimin e zonave të ndotura. 

Kompania “Albpetrol” ka planifikuar përmirësim të teknologjisë së nxjerrjes 

së naftës dhe rehabilitim të zonave të ndotura. Disa nga nismat e Albpetrolit të 

planifikuara për vitet e ardhshme, në drejtim të rehabilitimit të tokës dhe ndryshimit të 

teknologjive në puset e naftës, do të kenë ndikim pozitiv, që të paktën, 50 % e tokës 

së ndotur, nga 200 km
2
 që ka qarku Fier, të rehabilitohet deri në vitin 2015.

266
 

Rikonstruksioni i rezervuarëve të naftës dhe zhvendosja e tyre larg zonave të banuara, 

gjë që do të sillte rehabilitim të tokës së ndotur nga nafta.  

Rritja e shpejtë e popullsisë në zonat urbane ka sjellë trysni të madhe mbi 

infrastrukturën e ujit dhe të pastërtisë së mjedisit. Në qytete sistemi i kanalizimeve 

nuk është i lidhur me ndonjë fabrikë për trajtimin e ujërave të zeza, ndërsa në zonat 

rurale problemet janë edhe më komplekse, pasi sistemi i kanalizimeve, pothuajse, 

mungon.  

Rrjeti i kanalizimeve të ujit të pijshëm tejet i vjetruar, shpeshherë ka sjellë 

probleme shendetësore në popullsinë e qarkut. Ka një paqartësi ligjore në lidhje me 

administrimin e ujit ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal dhe, për rrjedhojë, një 
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bashkërendim të keq dhe mungesë veprimi në lidhje me investimet, mirëmbajtjen dhe 

administrimin e sistemit të ujit të pijshëm. 

Shfrytëzimi i paligjshëm i burimeve natyrore, si p.sh: shpyllëzimet, peshkimi 

dhe gjuetia pa kriter janë probleme shqetësuese në lidhje me ruajtjen e ekuilibrave 

mjedisorë dhe të biodiversitetit. Pasi njeriu me veprimtarinë e tij, ka bërë ndryshime 

të mëdha të ekosistemeve me pasoja të rënda. Pra, njeriu me dije e pavetë dije, gjatë 

rrugës për ekzistencë e jetesë, duke shfrytëzuar natyrën, është bërë një ndër faktorët 

kryesorë në modifikimin e saj
267

.  

Nevojitet mbikqyrje më e madhe e burimeve ekzistuese si dhe hartimi i një 

plani për ripyllëzimin dhe mbrojtjen e zonave pyjore. Kjo sepse hapësira e gjelbër 

përbën një nga mjetet më të frytshme për luftimin e erozionit dhe ripërtëritjen e 

terreneve të zhveshura e të degraduara, që janë vatra vepruese të erozionit.
268

 Një 

shembull i ndërmarrjes së nismave për mënjanimin e efekteve negative në mjedis, 

ishte projekti i financuar nga BE për largimin e 850 m³ mbetjesh të rrezikshme nga 

uzina e “Azotikut” në Fier
269

.  

Rehabilitimi i zonave të ndotura dhe zhdukja e ndotjes nga nafta kërkon 

pakësim të ndotjes sidomos në zonat e banuara, duke investuar në modernizimin e 

teknologjive të avancuara.  

Duhet të rehabilitohen toka dhe rrjedhjet ujore, si dhe të shtohen sistemet e 

mbikqyrjes për ndotjen e ajrit dhe të ujit në zonat burimore si dhe në zonat e ndotura. 

Një sfidë e rëndësishme për rajonin është menaxhimi i urbanizimit të shpejtë për të 

mbrojtur shëndetin publik si dhe për t’i siguruar popullsisë mundësinë e përdorimit të 

infrastrukturës bazë, siç është uji dhe mjedisi i pastër. Pasi uji është një burim i 

rëndësishëm për njerëzimin dhe pjesën tjetër të botës së gjallë. 

Prandaj lumenjtë liqenet, ujërat nëntokësore dhe bregdetare të këtij qarku janë 

burime të vlefshme për t’u mbrojtur nga ndotja që i kanoset çdo ditë. 

Një nisëm pozitive në mbrojtje të 

lumenjve dhe shtimit të sipërfaqeve të 

gjelbra përbën projekti për rehabilitimin e 

lumit Gjanica në qytetin e Fierit, që për 

nga rëndësia dhe vlera e investimit, 

ndoshta është më i madhi që po 

ndërmerret prej dekadash në këtë qytet.
270

 

Vlera e këtij investimi planifikohet të jetë 

rreth 50 milionë euro dhe është marrë 

përsipër të zbatohet nga kompania kineze 

“Sine Hidro”. Ky projekt pritet ta 

shndërrojë lumin Gjanica në një burim ekologjik për qytetin si dhe të krijojë një aks të 

ri zhvillimi për të. Pasi parashikon ndërtimin e dy bulevardeve me gjatësi prej 8 km në 

të dy anët e lumit, si dhe krijimin e hapësirave të gjelbra përgjatë tij (Shih figurën). 

Aktualisht shtrohet problemi: çfarë të zgjedhim rritjen ekonomike apo 

mjedisin e pastër? 

Në vendin tonë duke pasur parasysh eksperiencën e derisotme të vendeve të 

zhvilluara përgjigja më optimale do të ishte: Të gjejmë ato rrugë që sigurojnë një rritje 
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ekonomike që respekton mjedisin natyror. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk dote thotë që 

shoqëria të mendojë ekskluzivisht për mjedisin natyror dhe të lërë në plan të dytë 

mirëqënien, port ë dijë ti bashërendojë mire këto dy objektiva. 

Modeli territorial që tenton të zgjidhë problemet mjedisore që lidhen apriori 

me zonat industrial është “ekoparku industrial”, që identifikohet si një risi në këtë 

drejtim. 

Në “ekoparkun industrial” të gjithë bizneset bashkëpunojnë me njëri tjetrin 

dhe me komunitetin lokal me qëllim: 

 Për të reduktuar mbetjet dhe ndotjen 

 Për të menaxhuar bashkarisht në mënyrë efiçente resurset (lënda e parë, 

uji, energjia, infranstruktura e në tërësi resurset natyrore dhe humane) 

 Për të ndihmuar në zhvillimin e qëndrueshëm 

 Parku industrial i Fierit që mendohet të promovohet në të ardhmen, bazuar 

në teknologjitë bashkëkohore mund dhe duhet të funksionojë edhe si 

ekopark që do të mundësojë një standard optimal të ndotjes sipas 

marrëveshjes së Kijotos. 

Qëllimi kryesor mbetet: rritja e Produktit të Brendshëm Bruto, e mirëqenies 

për popullsinë dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

 Bazuar në punën kamerale në anketimet dhe studimet në terren, dhe 

veçanërisht në trajtimin analitik të problematikës të organizimit strukturës të temës së 

dizertacionit arrihet në këto përfundime dhe jepen këto sugjerime përmbyllëse: 

 Në Strategjinë Kombëtare të zhvillimit ekonomik sektori dytësor i 

ekonomisë lokalizohet dhe konsiderohet si degë që mbështet dhe ndihmon fuqishëm 

zhvillimin, strukturën dhe lokacionin ekonomik rajonal, bazuar në parimin e 

avantazhit krahasues. Vendosja e industrisë në një territor është faktor i rëndësishëm 

në riorganizimin e hapësirës, në dinamikën e proceseve demografike, në strukturën 

urbane, veprimtaritë e tjera ekonomike të sektorit primarë e terciarë e në tërësi në 

rregullimin hapsinor. Studimi, sektori dytësor dhe roli i tij në profilin ekonomik të 

rajonit Fier, është ndërtuar e bazohet në konceptetbashkëkohore të organizimit 

strukturor dhe lokalizimit industrial siç janë “distriktet industriale”, “polet e 

zhvillimit”, “boshtet lineare hapsinore”, “klasterat”, zhvillimi horizontal dhe vertikal 

mbi bazën e avantazhit krahasues etj. 

Që prej trajtimit nga studiuesi Alfred Marshall të vatrave të zhvillimit që ai i 

quajti “distrikte industriale” në Britaninë e madhe e deri në gjjysmën e dytë të 

shekullit XX me aplikimin në Itali të “polit industrial” të Puljas, kontekstet e 

politikave të zhvillimit kanë ndryshuar rrënjësisht. Aktualisht studiuesit franceze të 

planifikimit të territorit kanë propozuar modele të nxitjes së zhvillimit në raportet 

qendër-periferi dhe të industrisë së përqëndruar në departamente territorjale. 

Në qarkune Fierit si në të gjithë vendin tonë kanë filluar të aplikohen ato 

modele zhvillimi territorial që bazohen në rrjete të ndërvarura midis sipërmarjeve të 

vogla dhe të mesme me bazë komunitetin, që i kthejnë në vlera të shtuara resurset 

natyrore. 

 Vlerësimi ekonomik i potencialeve natyrore të rajonit, njohja 

prezantimi dhe përcaktimi i resurseve natyrore në funksion të zhvillimit të sektorit 

dytësor dhe ekonomisë në tërësi, kanë luajtur dhe do të luajnë edhe në të ardhmen një 

rol të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm. 

 Studimi i sektorit dytësor në qarkun e Fierit përqendrohet në rolin që ai 

ka në profilin ekonomik të zonës së studimit. I kushtëzuar nga pozita gjeografike, 

mjaft e favorshme, si në aspektin gjeografik, ashtu edhe në atë ekonomiko-social, 

qarku i Fierit ofron kushte optimale për një profil industrial të specializuar në 

industrinë energjetike dhe atë agroushqimore. 

 Qarku i Fierit me një sipërfaqe prej 1910.6 km
2 

, me një shtrirje prej 80 

km në drejtim të jug –veriut dhe 50 km në lindje –perëndim, shtrihet kryesisht në 

territor fushor, (Myzeqeja e Madhe dhe e Vogël 75% ). Këto ultësira konsiderohen si 

zonat bujqësore më të rëndësishme të quajtura “Hambari i Shqipërisë”, me fusha 

pjellore që krijojnë kushte të favorshme për prodhimet bujqësore, ndërsa pjesa tjetër e 

rajonit shtrihet në zonat kodrinore të Mallakastrës dhe Darsisë (25%).  

 Pozicioni gjeografik i këtij rajoni vlerësohet si mjaft i favorshëm në 

shumë aspekte, pasi përshkohet nga tri arterie të rëndësishme komunikacioni: rruga 

nacionale V-J (Dalmat) që lidh Tiranën me Gjirokastrën dhe Greqinë, si dhe rrjeti 

hekurudhor, Tiranë – Fier- Ballsh dhe Tiranë – Vlorë. Pozita tranzite e qarkut të Fierit 

është një favor natyror mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e komunikacionit, 

infrastrukturës, krijimit të qendrave apo pikave tranzite të qarkullimit të tregtisë në të 

gjithë vendin. Për rrjedhojë ai konsiderohet si zona e dytë për nga niveli ekonomiko-

industrial pas rajonit qëndror Tiranë – Durrës. 



172 
 

 Faktorët natyrorë (ndërtimi gjeologjik, relievi, lëndët djegëse, minerale 

metalore dhe jometalore, elementet klimatike, resurset hidrike, tokat, flora dhe fauna), 

kushtëzojnë dinamikën strukturën dhe lokacionin industrial.  

 Me përbërjen gjeologjike të rajonit të Fierit lidhen pasuritë e shumta 

minerale të vlerësuara si potenciale ekonomike, ku mund të veçojmë: naftën, gazin 

natyror, ranorët bituminoze, shkrifërimet bregdetare, argjilat, gëlqerorët, rërat 

kuarcore, konglomeratët, ranorët etj. Nafta, rezervat e së cilës arrijnë në 80 % dhe gaz 

natyror 90 % të rezervave të përgjithshme, përbëjnë elementin bazë të zhvillimit 

ekonomik të rajonit.  

 Shfrytëzimi i këtyre vendburimeve të zbuluara është gati 94-vjeçar, në 

to ka akoma kapacitete të konsiderueshme nafte e gazi, të cilat me një teknologji 

moderne do të rrisin prodhimin në vend. 

 Nga shfrytëzimi i rërave zhavoreve e të shkëmbinjve të tjerë 

bitummbajtës, vendit tonë i hapen perspektiva të mëdha për përdorimin e tyre në degë 

të ndryshme të ekonomisë, si në industrinë e xhamit, infrastrukturë (rrugë, hekurudhë, 

porte) si dhe në ndërtim (për llaç e beton,tulla etj).  

 Nafta dhe gazi përbëjnë një nga komponentët më të rëndësishëm të 

industrisë së energjitikës për sot dhe në të ardhmen. Me shfrytëzimin e këtyre 

pasurive të shumta nëntokësore, është i lidhur përqëndrimi i popullsisë në qendra 

urbane (pranë këtyre pasurive), si: Patosi, Ballshi, Roskoveci, Divjaka etj. Të gjitha 

këto zhvillime kanë sjellë transformime të dukshme në peisazhin e rajonit ku spikat 

boshti linear i hidrokarbureve Lushnje (Divjakë)- Fier- Patos Ballsh, i cili përbën 

bazën e energjitikës me rëndësi jo vetëm rajonale por edhe kombëtare. 

 Relievi luan rol të madh jo vetëm në formimin e veçorive themelore të 

peizazhit gjeografik, por edhe në aktivitetin ekonomiko-shoqërore të njeriut. Nuk ka 

sektorë të aktivitetit ekonomiko-shoqëror që të mos lidhet ngushtë me relievin e të 

mos ndikohet prej tij. Nga veçoritë e relievit si faktorë klimëformues kushtëzohen 

elementet klimatike, por edhe rrjeti hidrografik, tipologjia e tokave, bimësia natyrore. 

Infrastruktura e komunikacionit si dhe shpërndarja gjeografike e tyre ndërtohet gjatë 

luginave lumore dhe rajoneve fushore, pasi kostoja e ndërtimit është më e ulët. 

Kostoja e transporit është një faktor i rëndësishëm i lokacionit industrial. Me 

zhvillimin e shkencës dhe teknikës, si dhe me përsosjen e mjeteve të punës, 

komunitetet njerëzore po transformojnë natyrën dhe vënë atë në dobi të zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

 Në vlerësimin e përgjithshëm të relievit kjo zonë ofron kushte të 

përshtatshme për popullim të dendur si dhe zhvillim të aktivitetit prodhues. Sipërfaqja 

e madhe e tokave bujqësore dhe mjaft pjellore në fusha, por edhe në kodra, lejon 

zhvillimin e një bujqësie e blegtorie intensive, ndërtimin e një rrjeti të dendur 

transporti dhe tregtie, ndërtimin e veprave industrial etj. Pikërisht me këto përparësi 

lidhet dhe lokacioni i mjaft objekteve industriale, kryesisht hidrokarbureve dhe 

industrisë agro-ushqimore.  

 Të gjitha sferat e jetës ekonomiko shoqërore janë të lidhura dhe të 

kushtëzuara më pak apo më shumë nga elemente klimatike. Elemente si: rrezatimi 

diellor, diellzimi, era, temperatura dhe lagështira e ajrit, reshjet atmosferike 

përcaktojnë strukturën dhe shpërndarjen gjeografike të kulturave bujqësore, sektor që 

siguron lëndët e para për zhvillimin e agroindustrisë dhe ndikon ne zhvillimin e gjithë 

degëve të tjera të industrisë. Sasia vjetore e orëve me ndriçim që arrin vlerën më të 

madhe prej 2841 orësh në qytetin e Fierit dhe 2622 orësh në qytetin e Lushnjës, 

përbën rajonin me diellzimin më të madh në Shqipëri. Këto janë vlera që krijojnë 

mundësi për përdorimin e energjisë diellore si një formë energjie ekologjike. 
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Përdorimi i kësaj energjie ndikon në uljen e shpenzimeve që kryejnë banorët për 

konsum energjie.  

 Resurset klimatike, me efikasitet, mund të shfrytëzohen në energjitikë 

dhe degë të ndryshme të industrisë. Aktualisht në kuadrin e shfrytëzimit të burimeve 

të reja energjitike apo burimeve të riciklueshme në vende të ndryshme të botës, 

veçanërisht në vendet me ekonomi tregu të zhvilluar, po shfrytëzohen në prodhimin e 

energjisë, si energjia diellore ose solare, energjia eoliane(e erës), potenciali termik i 

oqeaneve etj. Nga ajri fitohet azoti që është i kërkuar në industrinë e prodhimit të 

plehrave artificiale. Lagështira e ajrit është një kusht i përshtatshëm për prodhimin e 

stofrave të leshta.  

 Megjithëse rajoni ka dalje në detin Adriatiatik, për shkak të relievit të 

ulët, masat ajrore detare të ngopura me lagështi nuk arrijnë të shkarkohen, prandaj 

sasia mesatare vjetore e reshjeve është nën mesataren e Shqipërisë. Reshjet janë të 

shpërndara në mënyrë të çrregullt gjatë vitit, ku intesiteti më i madh është përqëndruar 

gjatë gjysmës së ftohtë të vitit (shtator-mars). 

 Në tërësi, kushtet klimatike janë të favorshme, për zhvillimin 

ekonomik të zonës, rritjen e produktit shoqëror dhe të të ardhurave të popullsisë. 

Ekzistenca e një numri të madh ditësh me diell është një vlerë e rëndësishme me 

potenciale në tokë, por gjithashtu kjo sasi energjie mund të përdoret në një të ardhme 

ndoshta jo të largët, edhe për prodhimin e energjisë elektrike. (e parashikuar në 

Fier).Vlerat e larta të temperaturës mesatare, amplituda relativisht të vogla ditore dhe 

vjetore, kalimi gradual nga një stinë në tjetrën, i japin mundësi zhvillimit të një 

bujqësie intensive dhe të shumëllojshme, si dhe ndikojnë pozitivisht në jetën e njeriut. 

 Temperaturat optimale prej 24.4 - 25.5 ºC, që përfshijnë një periudhë 

të gjatë të vitit (gati 3, 4 muaj) ndikojnë në zhvillimin normal të turizmit (sidomos në 

Divjakë, Povelçë Seman). Sasia e reshjeve, mesatarisht 900-1000 mm në vit, përbën 

një rezervë potenciale të këtij elementi për bujqësinë, industrinë dhe shërbimet, sepse 

krijon rezerva të konsiderueshme uji. Në drejtimin e rastisjeve të erërave në rajonin e 

Fierit ndikojnë faktorë të ndryshëm si regjimi sezonal i qendrave barike si dhe 

ciklonet që kalojnë mbi detin Mesdhe dhe Gadishullin Ballkanik, si dhe faktorë të 

tjerë lokal si prania e detit, relievi fushor, drejtimi i vargjeve kodrinore me drejtim 

veriperëndim-juglindje. Drejtimi i relievit kodrinor që rrethon zonën nga lindja e 

juglindja pengon depërtimin në brendësi të erërave të ftohta lindore. Format e 

ndryshme të relievit ushtrojnë ndikimin e tyre dhe në shpejtësinë e erës. Gjatë verës 

dhe vjeshtës shpejtësia e erës është më e vogël se në pranvere dhe dimër, për zonën 

janë karakteristike prania e disa erërave si: murlani, shiroku, juga dhe puhia detare.  

 Diagrama umbro- termike dëshmon se periudha e thatësirës fillon nga 

fundi i muajit prill dhe përfundon nga fundi i muajit shtator. Për pasojë zhvillimi i 

ekonomisë bujqësore në qark (rajon) gjatë kësaj periudhe ka nevojë për përdorimin e 

ujitjes artificiale. 

 Territori në studim karakterizohet nga një rrjet i dendur lumenjsh si: 

Shkumbini, Vjosa, Semani dhe Gjanica, por dhe burime ujore nëntokësore. Pasuria 

ujore në këtë hapësirë lidhet me relievin kryesisht fushoro –kodrinor, me shtrirjen e tij 

përgjatë bregdetit Adriatik, ndërtimin gjeologjik si dhe kushtet klimatike etj. Prezenca 

ujore përbën një pasuri natyrore me rëndësi të madhe për aktivitetin human, për 

zhvillimin e bujqësisë industrisë, por ka një vlerë të padiskutueshme dhe për 

zhvillimin e turizmit. Këto pasuri kanë shërbyer historikisht si bazë e rëndësishme për 

zhvillimin e ekonomisë në tërësi dhe në veçanti të sektorit dytësor. 

 Hapësira në studim disponon potenciale hidroenergjitike të 

përshtatshme për tu shfrytëzuar, pasi rezervat hidrike shtrojnë si domosdoshmëri 
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menaxhimin e mirë të tyre, si dhe shfrytëzimin e këtij potenciali për nevoja të 

ndryshme bujqësore, industriale. Përgjatë këtyre lumenjve e sidomos në rrjedhën e 

sipërme janë planifikuar për tu ndërtuar një mori hidrocentralesh në varësi të 

karakteristikave si dhe kapacitetit të shfrytëzimit të tyre. 

 Në bazë të studimimeve të bëra në trungun e Shkumbinit janë 

parashikuar të ndërtohen 8 hidrocentrale, në lumin Seman (kryesisht në degët e tij 

Devoll dhe Osum) do të ndërtohen 18 hidrocentrale, dhe në lumin Vjosë 8 

hidrocentrale, si në Kalivaç, Kaludh, Dragot, Badelonjë, Poçem, Selenicë, Tepelenë 

dhe Këlcyrë 

 Në qarkun e Fierit ndodhen një larmi tokash, të cilat janë mjaft 

produktive, duke prodhuar dhe 2 kultura në vit. Por tokat në këtë rajon krahas anëve 

të mira që disponojnë, si rendimentit të lartë të prodhimit të grurit, misrit, perimeve të 

ndryshme si dhe foragjereve, kanë dhe anët negative si rrezikun e ndotjes së tyre, të 

bëra nga njerëzit nëpërmjet ujitjes pa kriter, kimikateve të ndryshme, të përdorura tej 

normave të lejuara, si dhe ndotjet industriale e urbane të cilat zbarkohen në to duke 

prishur strukturat e tyre. 

 Diversiteti i lartë natyror e klimatik ka favorizuar dhe diversitetin e 

florës dhe faunës, të cilat përbëjnë një komponent të rëndësishëm të peisazhit natyror 

të një vendi. Ato kanë rëndësi të madhe ekonomike, mjedisore dhe ekologjike. Rajoni 

i Fierit bën pjesë në katin e bimësisë të përfaqësuar nga shkurret dhe pyjet 

mesdhetare. Shkurret mesdhetare përbëhen nga dy nënkate: nënkati i makjes me bimë 

të gjelbra dhe shibljaku me gjelbërim të përkohshëm. Shkurret janë reduktuar së 

tepërmi si rezultat i ndërhyrjes së vazhdueshme të veprimtarisë së njeriut nëpërmjet 

shpyllëzimeve, e zëvendësimin e tyre me kultura të bimëve bujqësore etj 

 Në rajonin e Fierit karakteristike është dhe fauna e pasur e tij, e 

sidomos ajo e lagunës së Karavastasë me pelikanin kaçurel. Flora dhe fauna përbën 

një pasuri të madhe për vendin, por kjo pasuri ndihet gjithmonë e kërcënuar nga 

veprimtaria shkatërruese e njeriut.  

 Të rëndësishme në këtë rajon janë dhe zonat e mbrojtura që na lejojnë 

që në përcaktimin e oportuniteteve të lokacionit industrial, të ndërtohen raporte të 

drejta në një proçes të zhvillimit të qëndrueshëm ku analizohet edhe zhvillimi i 

industrisë, por edhe mbrojtja e mjedisit. 

 Vendosja e industrisë në një territor është faktor i rëndësishëm në 

riorganizimin e hapësirës, në dinamikën e proceseve demografike, në strukturën 

urbane, veprimtaritë e tjera ekonomike dhe në tërësi në rregullimin hapësinor. Në 

strukturën dhe lokacionin ekonomiko industrial rol të rëndësishëm luan edhe popullsia 

si resurs human që nxit prodhimin dhe konsumin e produkteve industriale.  

 Përllogaritjet statistikore referuar popullsisë banuese (vjetarët 

statistikore të rretheve), tregojnë se popullsia e qarkut sipas rregjistrimit të vitit 2011, 

evidenton rritje me rreth 1.3 herë kundrejt vitit 1989.  

 Burimet statistikore (arkivat e gjendjes civile dhe INSTATI), flasin për 

një rritje të kufizuar me tendencë më pas pakësimi të popullsisë në Qarkun e Fierit. 

 Një situatë e tillë, ka si faktor rënien e shtimit natyror dhe ndikimin e 

emigrimit nga qarku drejt rajonit Tiranë, Durrës dhe jashtë vendit. 

 Koefiçienti i shtimit natyror për vitin 2011 rezulton nën nivelin 6.0‰ 

(5.8‰) nga 19.5‰ në vitin 1989. Përllogaritjet tregojnë se ky tregues gjatë periudhës 

22 vjeçare është zvogëluar me mbi 3 herë. 
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 Ndikimin më të madh në zvogëlim e këtij treguesi e ka pasur rënia e 

madhe e koefiçientit të lindshmërisë në nivel qarku në 10.1‰ nga 14.5‰ (2001) dhe 

24.3‰(1989). 

 Dukuria që vërehet sipas vendbanimeve qytet-fshat është se shtimi i 

popullsisë qytetare rezulton mbi atë natyror ndërsa për fshatin ka ndodhur e kundërta. 

Ndërsa popullsia e përgjithshme deri ne 2001 është rritur me 18.7 % ajo ne qytet është 

rritur me 21.4% kundrejt vitit 1989. 

 Midis dy rregjistrimeve të fundit, popullsia rezulton e pakësuar edhe në 

hapësirën urbane të qarkut mesatarisht me 0.02% në vit nga rritje me 1.6% në 

intervalin e mëparshëm (1989-2001).  

 Popullsia rurale është pakësuar me 33.2% te numrit të përgjithshëm të 

saj (pas 22 vitesh), mesatarisht me 3.2 % në vit (r.m.v. -3.2%), që do të thotë se ajo ka 

emigruar më shumë jashtë qarkut se drejt hapësirave urbane të tij (qarkut). 

 Në trendin e numrit të përgjithshëm të popullsisë së qarkut, sipas 

rretheve vërehet, se dukuria e rritjes karakterizon vetëm dy popullsitë e rretheve Fier 

dhe Lushnje. Rrethi i Mallakastrës prezanton një rënie në rritjen e koeficienitit të 

shtimit natyror për shkak të emigracionit brenda dhe jashtë vendit. 

 Në varësi të tendencës që ka pasur lëvizja e numrit të popullsisë sipas 

komunave, ajo që vëret qartë prej krahasimit midis dy rregjistrimeve të fundit është 

rënia e popullsisë në të gjitha komunat por me intensitet të ndryshëm. 

 Pakësimi më i madh i popullsisë evidentohet ne komunat: Levan (-

3390 b), Cakran (3077b) dhe Qëndër (2523 b).  

 Popullsia është e shpërndarë në mënyrë jouniforme. Sipas 

vendbanimeve (qytet-fshat), 60.0 % e popullsisë së qarkut gjendet e përqëndruar në 

hapësirën rurale që zë 84.4% të sipërfaqes, kur rreth 40.0% e popullsisë së tij gjendet 

e vendosur në qytete.  

 Të dhënat statistikore mbi treguesin e dëndësisë së popullsisë për 

qarkun krahasuar me mesataren e vendit 97.0 b/km² (2011), tregojnë se qarku në 

studim karakterizohet nga një popullim i madh, mbi mesataren e republikës (1.7 herë 

më e madhe), dhe renditet në vendin e tretë, pas qarqeve Tiranë(454.0 b/km²) dhe 

Durrës (343 b/km²).  

 Tendenca e vërejtur është ajo e uljes së numrit mesatar të banorë për 

sipërfaqe, nga 202.2 b/km²(1989) në 162.5 b/km²( 2011), pakësuar gjithsej me rreth 

40.0 b/km², e shprehur ndryshe me 2.0 b/km² çdo vit.  

 Të dhënat statistikore mbi intensitetin e popullimit të qarkut sipas 

rretheve, flasin për dëndësi të lartë popullimi në rrethin e Fierit 208.4 b/km i ndjekur 

nga rrethi i Lushnjes me 165.6 b/km² dhe në fund i Mallakastrës me 66.8 b/km². 

 Duke ju referuar të dhënave të regjistrimit të fundit të 

popullsisë(2011), krahasimisht me vitin 2001 vërehet se ka rënë pesha e grupmoshës 

së parë ndërsa dy grupmoshat e tjera të popullsisë kanë shënuar rritje.  

 Pakësimi i grupmoshës së fëmijëve ka qënë më e madhe se rritja e 

grupmoshës së tretë(mbi 65 vjeç).  

 Në krahasim me vitin 2001 konstatohet se reduktimi më i ndjeshëm i 

kontigjentit të fëmijëve ka qënë në Rrethin e Lushnjes me (-9.8 %) të ndjekur nga 

Fieri (-9.1%) dhe në fund renditet Rrethi i Mallakstrës me (-8.3%).  

 Përfundimi që tërhiqet është se atje ku lindshmëria është e ulët dhe 

pesha e të larguarve e lartë, prespektiva e popullsisë paraqitet pesimiste, me tendencë 

të rritjes së popullsisë së vjetër mungesës së krahut të punës. 



176 
 

 Pas viteve 1990, situata ekonomike në vendin tonë ndryshoi 

rrënjësisht, duke sjellë ndryshime edhe në nivelin e popullsisë që ishte e zënë me 

punë. Numri i të punësuarve në sektorin shtetëror sidomos në industri u ul ndjeshëm. 

Privatizimi i ndërmarjeve shtetërore, si dhe vendet e kufizuara të punës, sollën një 

rritje të numrit të të papunëve. Ekzistenca e ekonomisë informale uli ndjeshëm 

numrin e të punësuarve.  

 Numri i të punësuarve në qark në sektorin shtëtëror është ulur me 5211 

vetë ose me 29.0% kundrejt vitit 2001, si pasojë e procesit të privatizimit. 

 Shkalla e papunësisë në qarkun Fier është rritur me afro 9.9% kundrejt 

vitit 2001. 

Ndryshime vërehen dhe në strukturën e punësimit sipas sektorëvë të 

ekonomisë.  

 Përqindja e të punësuarve në sektorin e ekonomisë bujqësore është e 

ulët për të dy vitet e mara në studim rreth 1.1%, megjithëse është një rajon me 

potenciale të mëdha bujqësore, ku 60% e popullsisë banon në fshat.  

 Në industrinë nxjerrëse numri i të punësuarve në sektorin shtetëror ka 

rënë me 5.1% në rang qarku, kjo për arsye të privatizimit dhe ristrukturimit të 

ndërmarjeve, por dhe si pasoje mbylljes së shumë puseve të naftës të shfrytëzuara në 

vite si dhe amortizimit të madh të teknologjisë së tyre.  

 Një peshë të konsiderueshme në numrin e të punësuarve zënë të 

punësuarit në sektorin e arsimit me 7.6% më shumë se viti 2001. 

 Punësimi në sektorin e shëndetësisë, rezulton me rritje të të punësuarve 

në masën 5.4% gjatë periudhës 2001-2011.  

 Shërbimet e tjera (tregti turizëm, ndërtim etj) ka rritje të ndjeshme 

duke u krahasuar me 2001, me 12.6%. Kjo tregon më së miri pozitën e favorshme 

gjeografike të qarkut në lidhje me këta sektorë dhe përparësitë që kjo pozitë mbart për 

popullsinë në sferën e shërbimeve, por edhe për punësimin. 

Për vitin 2001 dhe për vitin 2011, punëkërkues të papunë dominojne ata të 

grupmoshës 25-34 vjeç dhe 35 vjeç e lart dhe me arsim të mesëm dhe 8-vjecar. Një 

pjesë e të papunëvë që kanë mbaruar shkollën 8 vjeçare, nuk janë në gjëndje të 

punojnë në punë të cilat kërkojnë një farë kualifikimi. Ata kanë nevojë për programe 

kualifikimi në mënyrë që të përmbushin kërkesat e reja të tregut të punës. Situata të 

tilla papunësie stimulojnë një humbje të potencialit të forcës së punës, kryesisht tek 

grupmoshat e reja. 

 Pesha e të punësuarve në sektorin privat për vitin 2011 rezulton më 

58.5% kundrejt totalit të të punësuarve në qark. Por dhe peshën më të madhe të 

ndërmarrjeve sipas sektorëve e mban sektori privat me 98.5% të totalit të 

ndërmarrjeve. 

 Përqindjen më të madhe në sektorin privat e ka tregëtia me 36%, të 

punësuarve në 44% të ndërmarjeve.  

Si përfundim themi se sektori privat ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e 

qarkut dhe si i tillë duhet të konsiderohet si një shtyllë e rritjes ekonomike. 

 Çdo periudhë historike, ka lënë gjurmët e veta, në mënyrën sesi është 

bërë, industrializimi i Shqipërisë në tërësi dhe i rajonit në veçanti. 

 Para vitit 1944 industria karakterizohej nga niveli i ulët i prodhimit të 

përgjithshëm dhe për frymë të popullsisë në veçanti. Në rajonin e Fierit mbizotëronin 

unitete industriale të karakterit artizanal dhe industria nuk arriti të shndërohej në degë 

të prodhimit të madh me makina. Në vitin 1938 prodhimi bujqësor përbëhej kryesisht 

nga drithërat dhe produktet blegtorale, ndërsa vreshtat dhe ullishtet kishin një peshë të 
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vogël në prodhimin e përgjithshëm. Industria arrinte të përpunonte vetëm 8.5% të 

prodhimit bujqësor- blegtoral. 

 Industria në rajonin e Fierit dëri në vitin 1944 u zhvillua kryesisht me 

investime të kapitalit të huaj, i cili kishte pozita kyçe në industrinë e prodhimit të 

energjisë elektrike dhe të naftës. Kapitali vendas, në kuadër të të gjithë vendit, zinte 

vetëm 15% të investimeve të përgjithshme dhe ishte fokusuar kryesisht në industrinë e 

lehtë dhe ushqimore.  

 Struktura e industrisë ishte e njëanshme dhe e prapambetur. Në industri 

pjesën dërrmuese të prodhimit e realizonin industria ushqimore dhe ajo e 

veshmbathjes që së bashku jepnin 72.7 % të prodhimit industrial (industria ushqimore 

44.3% dhe ajo e lehtë 28.4 %). Degët e industrisë së rëndë si ajo elektrike dhe 

mekanike realizonin respektivisht 2 dhe 4 % të prodhimit të brëndshëm industrial.  

 Industria e përqëndruar në rrethin e Fierit sëbashku me Mallakastrën 

jepnin 3.4% të PPB-se, ndërsa rrethi i Lushnjes vetëm 0.4 % të PPB-së.  

 Përfundimi që terhiqet është se deri në vitin 1944 kjo degë e 

ekonomisë ishte në hapat e para të zhvillimit të saj. Industria jepte vetem 9.8 % të 

prodhimit të përgjithshem industrialo-bujqësor të vendit, kishte strukturë të 

njëanshme, nivel teknik të ulët dhe shpërndarje gjeografike të pabarabartë.  

 Në tërësi deri në vitin 1944, Fieri ishte një rajon tipik bujqësor i 

prapambetur, ku agroindusrtria kishte hedhur hapat e para në përpunimin e lëndëve të 

para bujqësoro-blegtorale, ishin ndërtuar dhe funksiononin rreth 20 punishte dhe 

fabrika të industrisë agro-përpunuese. 

 Zhvillimi industrial në Shqipëri u shndërrua si prioritet në ekonomi pas 

mbarimit të Luftës së II Botërore, duke u shoqëruar me ngritjen e disa uzinave e 

fabrikave.  

 Shteti në periudhën e socializmit bëri përpjekje për rimëkëmbjen e industrisë 

dhe ekonomisë në tërësi, nëpërmjet hartimit të programeve që synonin shpronësimin e 

pronareve, eliminimin e sektorit privat dhe krijimin e ekonomisë së centralizuar. 

Nëpërmjet zbatimit të planeve ekonomike një e dy vjeçare dhe duke filluar nga viti 

1951 me plane pesë vjeçare, shteti mori masa për organizimin dhe zhvillimin e 

sektorëve në fushën e industrisë dhe ekonomisë në tërësi. Për këtë qëllim programi i 

hartuar për industrializimin e vendit parashikonte zhvillimin me prioritet dhe me ritme 

të shpejta në radhë të parë të industrisë dhe veçanërisht asaj të rëndë, nxjerrëse dhe 

përpunuese. 

 Hallka kryesore në industrializimin socialist u konsiderua industria e 

energjetikës, ajo e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe industria elektrike. Në këtë 

kuadër një vëmendje e posaçme ju kushtua industrisë së naftës e cila do të bëhej një 

degë prioritare dhe bazë për zhvillimin e ekonomisë së vendit.  

 Në periudhën 1944-1990 industria agropërpunuese u fut në një etapë të 

re zhvillimi. Megjithëse modeli i industrializimit socialist mbështetej në parimin e 

zhvillimit me përparësi të industrisë së rëndë nxjerrëse dhe përpunuese, industria 

agro-përpunuese pësoi ndryshime të ndjeshme në dinamikë, në organizimin strukturor 

dhe lokacionin industrial.  

 Rrethi i Fierit kishte një strukturë komplekse të industrisë, ku një peshë 

të rëndësishme zinte industria e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, industria kimike 

etj, industria ushqimore jepte 23.3 % të prodhimit të përgjithshëm industrial të rrethit. 

Ndërsa në rrethin e Lushnjës me një profil tipik bujqësor, industria agropërpunuese 

jepte 55.8 % të industrisë së rrethit. Në këtë rreth u ngrit dhe u zhvillua edhe industria 

e prodhimit të letrës, uzina e plasmasit, industria e materialeve të ndërtimit etj. 
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 Industria agro-përpunuese megjithëse njohu rritje të prodhimit, 

përmirësime në strukturën e degëve dhe shpërndarjes gjeografike, ajo nuk arriti të 

plotësojë ne mënyrë optimale nevojat konsumatore të popullsisë. Në përgjithësi ritmet 

e rritjes së popullsisë ishin më të larta se ritmet e rritjes së produktit shoqëror. Ky 

proces shpërpjestimor në ritmet e rritjes demografike dhe ekonomike, përbën një nga 

faktorët që kushtëzoi dështimin e modelit të ekonomisë së planifikuar dhe nevojën për 

kalimin në modelin e ekonomisë së tregut të lirë.  

 Pranimi i socializmit si alternative zhvillimi u realizua në praktike 

nëpërmjet planifikimit total dhe industrializimit me një tendencë prodhimi dhe 

shkëmbimi të mbyllur. 

 Industrializimi socialist në vitet ‘50 u mbështet në thithjen e burimeve 

financiare nga Bashkimi Sovjetik, ndërsa në vitet ‘60 dhe ‘70, nga Kina. Investimet 

orientuan kryesisht në zhvillimin e industrisë ushqimore, në atë të tekstileve, të 

konfeksioneve si dhe në mekanizimin e bujqësisë, në industrinë e përpunimit të 

mineraleve, industrinë e metalurgjisë, industrinë kimike etj, degë këto që u zhvilluan 

më përparësi në procesin e industrializimit të vendit. 

 Politika e gabuar që u zbatua nga shteti duke bërë investime në radhë 

të parë për zhvillimin e industrisë së rëndë nxjerrëse dhe përpunuese, kryesisht në 

industrinë e energjetikës dhe industrinë kimike ndikoi negativisht në zhvillimin e 

industrisë së lehtë dhe ushqimore në këtë rajon. Këto degë deri në vitin 1990 nuk 

arritën asnjë herë të plotësonin nevojat konsumatore si përsa i përket sasisë, cilësisë 

dhe asortimenteve të produkteve industriale 

 Pavarësisht nga strukturat e Prodhimit të Përgjithshëm Bruto të vendit, 

ku industria pas vitit 1960, doli në vendin e parë, variablet e punës sipas sektorëve të 

ekonomisë ruanin strukturën tradicionale, ku pjesa më e madhe e popullsisë aktive 

ishte e angazhuar në ekonominë bujqësore. Ky tregues ishte dy herë me i lartë se 

popullsia aktive e angazhuar në industri.       

 Parimi themelor ishte që të prodhohej çdo gjë në Shqipëri, pra të 

krijohej një ekonomi autarkike sipas konceptit politik të vetë izolimit. Pa marrë në 

konsideratë efiçencën ekonomike, sistemi socialist synoi të krijojë një sistem 

industrial që të angazhohej në punë një pjesë e konsiderueshme e popullsisë aktive 

dhe të realizohej një diversitet produktesh për nevojat e vendit. Megjithatë deri në 

vitin 1990, Shqipëria nuk përjetoi asnje lloj urbanizimi masiv. Në rrethin e Fierit në 

vitin 1990 në fshat banonin 70.6% e popullsisë ndërsa në rrethin e Lushnjes 77.1% e 

popullsisë.  

 Zhvillimet demografike ishin të diktuara dhe të kontrolluara nga shteti 

veçanërisht zhvendosja e popullsisë nga fshati në qytet. Aplikimi i një politike pro-

nataliste bëri që ritmet e rritjes së popullsisë të jenë shumë më të larta se ritmet e 

rritjes së produktit shoqëror. Meqënëse Shqipëria, për nga niveli i zhvillimit, 

konsiderohet “shoqëri periferike” në raport me qendrat e industrializuara të botës, ajo 

ndodhej ende në fazën e fillimit të tranzicionit demografik dhe për pasojë ritmet e 

rritjes së popullsisë në përgjithësi dhe veçanërisht në vendbanimet rurale, ishin dhe 

janë të larta.  

 Në periudhen e socializmit, bujqësia ishte e orientuar nga modeli i 

“kulturave të mëdha” dhe të krijimit të tipit të “regjioneve themelore” për sigurimin e 

drithrave të bukës dhe kulturave industriale. Modeli i ekonomisë shqiptare ishte krejt i 

mbyllur. Prandaj dhe zbatimi i këtij modeli kërkonte që industria e mallrave të 

konsumit të prodhonte kryesisht për tregun e brendshëm dhe të vogël shqiptarë. 

Ndërkohë vendi kishte nevojë për të importuar pjesë këmbimi, makineri dhe pajisje si 

dhe lëndë të para që nuk gjendeshin në vend. Për pasojë bilanci tregëtar i industrisë 
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ishte pasiv duke krijuar difiçite të mëdha. Deri në vitet ’80 industria funksiononte në 

sajë të një mbishfrytëzimi të dy sektoreve të tjerë, të ekonomisë bujqësore dhe 

industrisë së nxjerrjes së mineraleve. Nga mënyra se si funksiononte industria, ajo hap 

pas hapi u fut në krizë.   

 Tipoligjia ose sistemi i organizimit të industrisë u mbeshtet në 

ndërmarrjet dhe komplekset e mëdha industriale të shpërndara në të gjithë vendin. Në 

rajonin jugperendimor u ndërtua boshti industrial energjetik i hidrokarbureve 

Lushnje-Fier-Patos-Ballsh, ku ishin te harmonizuara të tri tipet e marrëdhënieve 

teknike funksionale vertikale, anësore dhe diagonale. Rajoni kishte karakter 

policentrik dhe jepte 23.7% të prodhimit të përgjithshëm industrial.  

 Në Fier krahas industrisë së nxjerrjes dhe përpunimit të naftës, 

termoenergjisë e industrisë kimike u zhvilluan edhe degët e industrisë së lehtë e 

ushqimore. Në Lushnje u zhvillua e industria e letrës, ajo e prodhimeve prej plasmasi, 

industria e materialeve të ndertimit dhe industria ushqimore. Në Ballsh u zhvillua 

industria e përpunimit të thellë të naftës. Rrethet Fier, Lushnje dhe Mallakastër, jepnin 

rreth 13.6% të prodhimit të përgjithshëm të vendit ose 60% të prodhimit industrial të 

rajonit jug-perendimor. Zhvillimet e industrisë, u shoqëruan edhe me rritjen e 

popullsisë urbane, kryesisht në qyetet më të mëdha të vendit, por edhe në disa qendra 

të vogla industriale. 

 Shqipëria ishte i vetmi vend i lindjes që prona ishte tërësisht shtetërore, 

prandaj dhe procesi i privatizimit filloi që në vitin e parë të tranzicionit.  

 Privatizimi i ekonomisë ishte një proces që ia ndryshoi pamjen 

shoqërisë shqiptare, i cili u krye në dy faza: Privatizimi i ndërmarjeve të vogla dhe të 

mesme. Mënyrat se si u veprua në këtë proces mund të përmblidhen: Duke përdorur 

lirisht letrat me vlerë. Vendin kryesor në procesin e privatizimit të SME-ve në 

Shqipëri e zuri ankandi. Ndërmarrjet e privatizuara për dy vjet nuk mund të 

ndryshonin drejtimin e tyre. U arrit që procesi i privatizimit të SME të përparojë me 

shpejtësi dhe përfundoi gjatë vitit 2001. 

 Privatizimi i ndërmarjeve të mëdha. Privatizimi i ndërmarjeve të 

mëdha, më rëndësi të veçantë në industri u paraqitën këta sektorë: Elektroenergjetika, 

industria e naftës dhe gazit, industria e mineraleve dhe metalurgjisë, industria 

mekanike, industria kimike.  

 Në periudhën e tranzicionit transformimet në sektorët e ekonomisë u 

shoqëruan me ndryshime në tipologjinë e organizimit të prodhimit. Kalimi në 

ekonominë e tregut është i lidhur ngushtë me organizimin e prodhimit industrial me 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që konsiderohen si burimi kryesor i novacioneve 

teknologjike, rritjes së prodhimit, krijimit të burimeve të reja financiare, por edhe si 

burim kryesor i punësimit. Krijimi i një ekonomie të re urbane kushtëzoi edhe 

lokacionin industrial, kryesisht në qytetet më të mëdha të vendit. Në qarkun e Fierit në 

vitin 2007 numroheshin 834 ndërrmarje industriale ose 9.7% të bizneseve të vendit.  

 Struktura e prodhimit industrial ka pësuar ndryshime të ndjeshme 

nëpërmjet zhvillimit me përparësi të agroindustrisë. Zhvillimi i prodhimit vendas, 

kryesisht industrisë përpunuese, i orientuar për të shfrytëzuar burimet e një bujqësie të 

zhvilluar, mund të organizohet në distrikte industriale marshalliane. Ky model është 

prezent ne ekonomitë e vonuara në procesin e industrializimit dhe të diktuara nga 

kushtet ekonomiko-shoqërore dhe të organizimit territorial “periferik”. 

 Aplikimi i modelit të industrializimit “periferik” për rajonin e Fierit si 

dhe përgjithë vendin tonë, si alternativë zhvillimi kushtëzohet me faktorët që vijojnë:  

 Ekzistenca e një tradite historike, tregëtare dhe artizanale në një numër 

qytetesh të rajonit, si: Fieri, Lushnja, Roskoveci, Divjaka, etj. 



180 
 

 Prania e një popullsie aktive në një mori qendrash të vogla urbane të 

lidhura ngushtë me agrokulturën, si: Lushnje, Divjakë, Roskoveci, Ballsh, në qarkun e 

Fierit etj. 

 Fragmentarizimi tradicional i punës në bujqësi, ku prodhimi është 

autonom ka krijuar një kulturë dhe edukatë pozitive të punës. 

 Prania e kapitaleve të gatshme të ardhura nga emigrantët, që në një 

klimë të favorshme politiko-sociale, mund të investojnë në aktivitetet industriale. 

 Zhvillimi i prodhimit vendas, kryesisht i industrisë përpunuese e orientuar për 

të shfrytëzuar burimet e një bujqësie të zhvilluar përbën një strategji për zhvillimin e 

sotëm dhe të ardhshëm edhe për rajonin e Fierit. 

 Zhvillimi i ekonomisë bujqësore dhe agroindustrisë është mbështetur dhe do të 

mbështetet edhe në të ardhmen në këta sektor primar:  

 Prodhimi i pemëve frutore, ullirit dhe rrushit. 

 Prodhimi i perimeve. 

 Prodhimi i produkteve blegtorale. 

 Përpunimi industrial i frutave dhe perimeve. 

 Përpunimi industrial i rrushit. 

 Përpunimi industrial i qumështit dhe mishit. 

Kjo strategji sektoriale synon të mbështes zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre 

degëve të ekonomisë për të garantuar kërkesat ushqimore të popullsisë, punësim të 

qëndrueshëm, të ardhura të mjaftueshme dhe kushte të përshtatshme pune për 

fermerët. Nga analiza e derisotme është arritur në përfundim se të gjitha degët e 

industrisë agropërpunuese edhe në rajonin e Fierit përballen me vështirësitë e 

furnizimit me prodhimin e brendshëm, mungesën e partneritetit me fermerët në treg, 

mos realizimin e kontratave, mungesën e politikës mbështetëse për avantazhin 

konkurrues etj. Në këto kushte integrimi vertikal sipas skemës së “klasterave” 

realizon ndërtimin e hallkave të njëpasnjëshme të bashkëpunimit monosektorial deri 

në realizimin e produktit të gatshëm industrial. Në këtë proces krijohet kostoja e 

administrimit e cila është relativisht më e ulët se kostot e transaksionit.  

Kjo është arsyja pse integrimi vertikal konsiderohet si një skemë efikase dhe 

racionale në procesin e zhvillimit të industrisë agropërpunuese për sot dhe të 

ardhmen. Nëse do të rendisim format e bashkëpunimit të nevojshëm në procesin e 

krijimit të klasterave për rajonin e Fierit dhe më gjerë do të arrihet në përfundimin se: 

 Kooperimi horizontal midis firmave agropërpunuese është shumë i 

dobët. 

 Kooperimi vertikal është gjithashtu në fazën fillestare. 

 Nuk ekzistojnë ende produktet e përbashkëta dhe strategjitë e 

përbashkëta të marketingut.  

 Ekziston një bashkëpunim i vogël midis organizatave për kërkim-

zhvillim dhe firmave agropërpunuese. 

 Kontaktet e firmave agropërpunuese me universitetet janë në hapat e 

para.  

 Një dukuri pozitive është ndihma e organizatave të huaja, si: GTZ, 

SIDA etj, për nxitjen e bashkëpunimit midis kompanive. 

 Hartimi i” Strategjisë së Zhvillimit Rajonal”, ku përcaktohen prioritetet 

dhe politikat për zhvillimin e industrisë agropërpunuese për rajonin e Fierit është një 

referencë e rëndësishme për projektet e krijimit, organizimit dhe funksionimit të 

“klasterave”, si forma bashkëkohore të integrimit vertikal. 

 Transformimet urbano-territoriale në kushtet e vendit tonë, që 

trashëgoi një prapambetje të madhe ekonomike, janë zhvilluar me ritme të ngadalta. 
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Ato reflektojnë shkallën e lartë të ruralitetit të shoqërisë shqiptare, ritmet e procesit të 

urbanizimit, zhvillimin e dobët të infrastrukturës etj. 

 Pas vitit 1990 zhvillohet me ritme të shpejta procesi i migracionit të 

popullsisë nga fshati në qytet dhe sidomos nga zonat e thella malore drejt pjesës 

qëndrore të vendit. Ekonomia vihet në shërbim të proceseve urbanizuese, ku qytetarët 

gjithnjë e më shumë i kryejnë shërbime njëri-tjetrit.      

 Në këto kushte zhvillimi me përparësi i industrisë përpunuese dhe 

degëve strategjike, si industria elektroenergjetike, e naftës etj, përbëjnë alternativën e 

zhvillimin të ardhshëm. 

 Megjithëse në hapat e para të formave të integrimit vertikal, rajoni i 

Fierit ofron mundësi për rritjen e bashkëpunimit midis fermave në rrugën e integrimit 

vertikal të bujqësisë dhe industrise agro-përpunuese.  

 Duke analizuar përparësitë dhe tendencat e zhvillimit të bujqësisë dhe 

industrisë agropërpunuese në qarkun e Fierit në vitet e fundit, mendojmë se jemi në 

gjëndje të evidentojmë dhe të nxjerrim përfundime që na shërbejnë në përcaktimin e 

prioriteteve për formulimin e propozimin e marreveshjeve, për bashkëpunimin midis 

palëve në të ardhmen: 

 Në tre rrethet e qarkut ushtrojne aktivitetin e tyre ekonomi fermere me 

zhvillim intesivë të ekonomisë të cilat kanë kryer investime të qëndrueshme, në 

prodhimin e perimeve në ambiente të mbrojtura, në pemtari, vreshta, ullinj, farëra, 

fidanë, duhan, luledielli, blegtori etj. Këta ferma kanë interes të vazhdueshëm për 

investime serioze në ekonomitë e tyre dhe shërbejnë si novatore dhe mbështetëse për 

aplikimin e metodave bashkëkohore në teknologjinë e prodhimit, marketingut, 

kooperimit, etj. 

 Qarku Fier "eksporton" produktet e veta drejt rajoneve te tjera te 

vendit, sidomos drejt Tiranës, dhe drejt vendeve të tjera. Eksporton drejt rajoneve të 

tjera perime, mish, qumësht, fruta, rrush e verë, vaj ulliri, drithëra etj. Ndërsa jashtë 

vendit, kryesisht drejt vendeve të rajonit, qarku eksporton sasi në rritje perimesh, 

sidomos shalqini. 

 Në qarkun e Fierit janë krijuar shumë zona intensive të prodhimit 

bujqësor si: Divjaka, Gradishta, Krutja, Hysgjokaj në Lushnje dhe në Fier Frakulla, 

Qëndra, Kurjani, Strumi dhe Kumani. Ajo që vihet re është se numri i fermerëve 

intensive dhe potencialë është në rritje, pasi ata kanë interes të vazhdueshëm për 

investime serioze në fermat e tyre. Ata shërbejnë si novator për aplikimin e të rejave 

dhe metodave bashkëkohore në teknologjinë e prodhimit e të marketingut.  

 Nxitja, përkrahja dhe bashkëpunimi midis fermerëve dhe firmave agro-

përpunuese përmes kontratave dhe marrëveshjeve të ndryshme, përbën një faktor 

kryesor në rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, ku duhet të veçojmë përvojën e 

shoqërive të bashkëpunimit reciprok, Divjaka dhe Biocop Divjaka, të shoqatave si 

“Fergor”- Goriçaj, “Gjelbërimi” Fier-Seman, Adriatiku Divjakë, “Darsia” Hysëgjokaj, 

“Fitore” Këmishtaj, “Blegtori Pa Kufi Fier, “Shoqata e Vreshtarëve” Fier dhe 

Shoqatat e Kursim-Kreditit në Fier dhe Lushnje. Kjo përbën një garanci për fermerin 

dhe per produktet e punës së tij, që të sigurohet tregu i shitjes së tyre. 

 Tregu i brendshëm mbulohet kryesisht me prodhimet vendase, me 

perime dhe më pak me fruta në periudhën maj-tetor, ndërsa për periudhën tjetër të 

vitit me më pak nga prodhimet tona, dhe më shumë nga importi, pasi sipërfaqja e 

serave me ngrohje është e pakët dhe ka mungesë të magazinave frigoriferike. 

Mbështetja që i është dhënë bujqësisë, veçanërisht vitet e fundit, ka 

konsoliduar konceptin e domosdoshmërisë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral për 

treg, duke sjellë ndryshime të dukshme në strukturën e mbjelljes së kulturave 
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bujqësore, në strukturën e mbarështrimit të blegtorisë dhe të ngritjes së linjave të 

agropërpunimit për të përballuar konkurencën e tregut.  

 Zhvillimi i i ekonomisë bujqësore dhe prodhimi i lëndëve të para ka 

siguruar imputet e domosdoshme për zhvillimin e industrisë ushqimore. Kjo degë e 

industrisë ka siguruar rritjen e punësimit, zhvillimin e tregjeve dhe rritjen e 

mirëqenies për popullsinë.  

Në industrinë agropërpunuese mbizotërojnë bizneset e vogla ku janëtë 

punësuar 1-5 punëtorë. 

Degët prioritare të industrisë agroushqimore janë: 

- Industria e përpunimit të frutave dhe perimeve; 

-  Industria e përpunimit të rrushit; 

- Industria e përpunimit të qumështit dhe mishit. 

 Në industrinë e prodhimit të verës dhe pijeve alkolike rajoni, përballet 

me problemet e mungesës së standardizimit të prodhimit, modernizimit të 

teknologjisë, nivelit të kualifikimit profesional të përpunuesve mbi ciklin e plotë të 

prodhimit dhe magazinimit të verës, kontaktin e kufizuar të pamjaftueshëm 

profesional me tregun bashkëkohorë. 

 Problem kryesor për fermerët e frutave–perimeve është marketingu i 

produktit, si dhe mbrojtja në ambjente të përshtatshme, pas vjeljes. Për këtë arsye, 

investimi në këto mjedise, magazinimi, pajisje ftohje frigoriferike, pastrimi, 

seleksionimi, amballazhimi dhe etiketimi është shumë i rëndësishëm. 

 Problemet që vërehen në industrinë e përpunimit dhe marketingut të 

vajit të ullirit janë: Industria me kapacitetet e saj nuk i përgjigjet ofertës së prodhimit 

të ullirit, mungesa e mekanikës bujqësore, pengon modernizimin e proceseve të 

spërkatjes dhe vjeljes, investimet në industrinë e prodhimit të vajit janë të 

pamjaftueshme, si dhe niveli i marketingut dhe markës rajonale (logo) është i ulët. 

 Qarku i Fierit zë vendin e parë në vendin tonë në prodhimin e 

qumështit, gjë që ka nxitur zhvillimin e sektorit të përpunimit industrial të qumështit. 

Produktet e përpunuara nga baxhot janë të një cilësie më të ulët, se produktet e 

prodhuara nga fabrikat moderne. Për rrjedhojë në qarkun e Fierit kohët e fundit 

vërehet tendenca për ngritjen e një industrie moderne të përpunimit të qumështit të 

pajisur me teknologji bashkëkohore. 

 Megjithatë aktualisht problemet me të cilat përballet kjo degë e 

industrisë janë: Mundësitë e kufizuara të fermerëve për investime në kapacitetet e 

magazinimit të qumështit, konkurrenca e pa drejtë nga baxhot ndaj industrisë moderne 

të përpunimit të qumështit, kushtet e papërshtatshme të tregtimit në rrjetin e tregjeve 

me pakicë. 

 Prodhimi industrial i mishit të pulës në kushtet e një ekonomie të hapur 

ka konkurruar me sukses importin. Potenciali për zhvillimin e këtij sektori është i 

madh dhe i garantuar pasi investimet e bëra në komplekset e pularive industriale, 

thertoreve, fabrikave të përpunimit të ushqimit të shpendëve etj, përbëjnë premisa të 

forta për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori. 

 Inkurajimi dhe përkrahja e strategjive të integrimit vertikal dhe 

horizontal, në industrinë e agropërpunimit modernizon zhvillimin, përmirëson 

strukturën, ul kostot dhe rrit vlerën e produkteve të fermerëve.  

 Zhvillimi i agroindustrisë do të ndikoj në dinamikën dhe specializimin 

e ekonomisë bujqësore duke forcuar më tej lidhjet mes bujqësisë dhe industrisë. 

 Uniteti gjeografik i një gjeohapësire përcaktohet nga homogjeniteti dhe 

kohezioni që shprehin lidhjet strukturore, frekuencën dhe ndërvartësinë, ndërmjet 

objekteve, dukurive, fenomeneve dhe strukturave gjeografike. Rolin gjenerues në këtë 
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proces e luan qyteti i Fierit që bashkë me Lushnjen, Patosin dhe Ballshin përbëjnë 

boshtin linear të hidrokarbureve me potenciale optimale për ngritjen e një industrie 

përpunuese me strukturë të gjerë të degëve të saj. 

 Rigjallërimi i sektorit të naftës do të kishte ndikim pozitiv për 

zhvillimin e qarkut të Fierit si në aspektin e punësimit, ashtu dhe duke shtuar 

eksportin dhe të ardhurat (çmimi i hidrokarbureve është i lartë në tregun kombëtar), si 

dhe zhvillimin i industrisë petrokimike. 

 Industria e hidrokarbureve ofron kushte të favorshme tregu, si për atë 

industrialë dhe për atë të konsumit, pasi në këtë territor ushtrojnë aktivitetet e tyre, 

ndërmarrje industrale me lidhje funksionale me biznese brenda dhe jashtë vendit.  

 Industria Elektro-energjitke është motori që bën të mundur të lëvizë 

gjithë aparati ekonomiko-industrial i një vendi. Burimet energjitike përbëjnë bazën e 

zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë kombëtare dhe rajonale. Me ndërtimin e 

gazsjellësit “TAP”, qarku i Fierit, do të sigurojnë bazën e lëndës së parë për 

dezertifikimin e burimeve të energjisë.  

 Rritja e prodhimit të energjisë elektrike dhe zhvillimi ekonomiko-

shoqëror i vendit në tërësi dhe rajonit në veçanti ka përcaktuar edhe dinamikën e 

strukturën e konsumit të energjisë elektrike. Që nga viti 1990 e në vijim përdorimi i 

energjisë elektrike për nevoja të industrisë pësoi rënie të ndjeshme, duke arritur në 

21% të konsumit, ndërsa ekonomia bujqësore konsumon vetëm 1.5% të prodhimit të 

përgjithshëm të energjisë. Pas vitit 1992 përdorimi komunal i energjisë elektrike për 

nevojat familjare e shërbime të tjera u rrit dukshëm. Kjo rritje e ndjeshme u kushtëzua 

nga përdorimi i energjisë për ngrohje dhe gatim, nga përdorimi i pajisjeve 

elektroshtëpiake dhe çmimi i ulët i energjisë elektrike që favorizonte përdorimin 

masiv të saj. Konsumi komunal i energjisë zë peshë të konsiderueshme në përdorimin 

e energjisë (rreth 63.5%). 

 Qarku i Fierit me potencialet natyrore që disponon i plotëson kushtet 

për zhvillimin e të gjitha degëve të industrisë. Me interes për zhvillimin e industrisë 

në këtë rajon, është sidomos ngritja dhe zhvillimi i atyre degëve të industrisë, që janë 

pjese e rëndësishme e strategjisë së zhvillimit të qendrueshëm. Në këtë mënyrë do të 

shmanget heterogjeniteti i tepruar i struktures së degëve të industrisë, proces i cili do 

të ndihmonte në krijimin e “klasterave” industrial brenda zonës. 

Qarku i Fierit, mund të përbëjë një dislokim mjaft interesant për një park 

industrial atraktiv dhe konkurues, për shkak të afërsisë me tregun me të madh të 

vendit tonë, siç është rajoni qendror Tiranë-Durrës, si dhe me tregjet e vendeve të 

Ballkanit, apo të vendeve anëtare të BE-së, siç janë Italia dhe Greqia. Parku industrial 

i Fierit mund të këtë destinacion ndërtimin dhe zhvillimin e fabrikave të industrisë 

ushqimore agropërpunuese, linja tregëtare dhe të shërbimeve etj. 

 Avantazhet e qarkut të Fierit, si dislokim strategjik i industrisë 

energjitike dhe treg emergjent i produkteve industriale agropërpunuese, përbëjnë 

ofertë dhe lehtësi për investitorët e brenshëm dhe kapitalin e huaj, si dhe premis të 

rëndësishme që ngritja e parkut industrial të rezultoj i sukseshëm. 

 Në fokus të këtij punimi është vlerësimi i ndërvarësisë midis zhvillimit 

industrial dhe mjedisit natyror në rajonin e Fierit. Në punim janë evidentuar 

problemet në ndotjen e ajrit, ujit dhe tokave të lidhura sidomos me zhvillimin e 

industrisë së naftës në këtë qark, gjë e cila ka ndikuar në cilësinë e jetës së banorëve. 

Ndotja nga derdhja e naftës është prezente, në të gjitha zonat naftëmbajtëse, duke 

ndikuar drejtpërdrejt në ndotjen e saj.  

 Ndotja e mjedisit në këtë qark në pjesën më të madhe lidhet me 

historinë e gjatë të veprimtarive industriale, por dhe me aktivitetin human. Problemet 
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kryesore të mjedisit lidhen me ndotjen nga industria e naftës dhe termoenergjitika. 

Teknologjia e nxjerrjes së naftës dhe e përpunimit të saj, si dhe prodhimi i energjisë 

nga termocentrali kanë pasur ndikim të madh në mjedis, duke ndotur në shkallë të 

lartë tokën, ajrin dhe ujin. 

 Problemet e ndotjes së ajrit të identifikuara vijnë nga këta faktorë: 

TEC-i i Fierit, i cili nga djegia e lëndës së parë çliron gaz sulfurik të patrajtuar, 

industria e naftës, mbetjet urbane dhe inerte, fluksi i automjeteve. 

 Faktorët që kanë ndikuar negativisht mbi ndotjen e tokave janë: 

Hidrokarburet të cilat paraqesin pasoja të drejtpërdrejta negative mbi strukturën e 

tokës dhe mbi bimësinë, duke ulur prodhimtarinë e kulturave bujqësore dhe të 

bimësisë në tërësi. Nga prania e lartë e hidrokarbureve në toka është vërejtur ulje e 

sasisë së elementëve ushqyes në tokë e sidomos e nitratit.  

 Në ndotjen e ujrave ndikojnë shkarkimet e ujrave të industrisë së 

nxjerrjes dhe asaj të përpunimit të naftës, si dhe mbeturina të tjera urbane dhe inerte, 

të cilat shkaktohen, nga funksionimi i industrive të tjera private dhe shtetërore. 
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SUGJERIME DHE REKOMANDIME 
 

Për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë në veçanti, të turizmit 

dhe degëve të tjera ekonomiko-industriale, do të kërkohen të planifikohen dhe 

inplementohen studime rigoroze shkencore gjeomorfologjike për dinamikën e 

hapësirës bregdetare nga Shkumbini në Vjosë ( ku shtrihen plazhet e Divjakës, 

Semanit, Pishporos etj). Këto studime duhet ti paraprijnë aplikimit të çdo projekti të 

zhvillimit të degëve të ndryshme të industrisë dhe ekonomisë në tërësi lidhur me 

impaktet në prishjen e ekulibrave në ekosistemet natyrore në rajon. 

- Ndryshimi dhe devijimi i shtratit të lumenjve ka sjellë transformime në 

peizazhin e rajonit, prandaj duhet të ndërhyhet sa më shpejt me projekte të sakta e 

serioze për mbrojtjen, ngritjen e argjinaturave të reja, si dhe vënien në funksionim të 

kanaleve kullues e ujitës, për të evituar përmbytjet dhe shkatërrimet e vendbanimeve 

dhe objekteve ekonomiko- industriale ( në vitin 2005 dhe 2015 në zonën e Fierit dhe 

Vlorës). 

- Zonat e mbrojtura si pylli i Levanit, pylli i Kurorës (Libofshë), pylli i 

Poçemit (Hekal), pylli i Kularit (Divjakë), laguna e Karavastasë (park kombëtar në 

mbrojtje nga konventa e Ramstarit) kanë resurse ekonomike, vlera ekologjike dhe 

turistike me rëndësi rajonale dhe më gjerë. Për këtë arsye në përcaktimin e 

oportuniteteve të lokalizimit të industrisë, duhet të ndërtohen raporte të drejta në një 

proces zhvillimi të qëndrueshëm në relacionet: “zhvillim i industrisë- mbrojtje e 

mjedisit”. 

 Lëvizja migruese e popullsisë nga zonat rurale në ato urbane kërkojnë 

domosdoshmërisht:  

- Hartimin dhe realizimin e politikave të qarta të migrimit deri në nivele 

komunash. 

- Përmirësime urgjente në infrastukturën e zonave rurale për lehtësimin 

e evadimit të lëndëve të para bujqësore në drejtim të qëndrave përpunuese 

agroushqimore, e në tërësi të lëvizjes së njerëzve mallrave dhe kapitaleve. 

- Përcaktimin e prioriteteve të investimeve në fshat, duke përqëndruar 

vëmendjen aty ku me të vërtetë ekzistojnë mundësitë për qëndrueshmërinë e jetës 

urbane dhe rurale. 

- Reformat strukturore në ekonomi duhet të sjellin një zhvillim më të 

ekuilibruar dhe harmonik në shpërndarjen hapsinore të objekteve ekonomiko-

industriale sipas parimit të avantazhit krahasues. 

- Me ndarjen e re administrative duhen hartuar reforma për rritjen e 

kopetencave të Pushtetit Vendor në bazë bashkie, menaxhimin më të mirë të 

zhvillimit të zonave urbane, për t’iu përgjigjur mirë dhe në kohë, nevojave të kësaj 

popullsie. 

- Rëndësi të veçantë merr hartimi i politikave urbanizuese, ku veçojmë 

planet rregulluese për qytetet, ndërtmin e hapësirave industriale në zonat të veçanta të 

distancuara nga hapësirat e banuara etj. 

- Rehabilitimi dhe vënia në aktivitet i ish objekteve industriale të 

industrisë së energjitikës, industrisë kimike, industrisë përpunuese ushqimore dhe të 

lehtë(veshjeve) etj, dhe integrimi i tyre në Parkun Industrial të Fierit.  

 Ndërmarrjet industriale duhet të organizohen sipas skemave të 

integrimit vertikal në mënyrë që të kontrollojnë dhe integrojnë të gjitha hallkat e 

zinxhirit të prodhimit nga sigurimi i lëndës së parë në përpunimin industrial, 

marketingun, reklamën konsumin dhe shërbimin që lidh produktin me klientin etj. 
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 Ndërtimi i “ klasterave” kërkon një përqëndrim gjeografik të firmave 

më fokus në sektorë, degë dhe prodhime të caktuara dhe një volum të lartë 

bashkëpunimi brenda rrjetit. 

 Në mënyrë që ekonomia bujqësore (dega që siguron lëndët e para për 

industrinë ushqimore) të bëhet konkurruese në tregun rajonal e më gjerë, është e 

domosdoshme që të kapëcehet sa më shpejt stadi i parcelizimit të tokës, nëpërmjet 

kooperimit dhe krijimit të fermave bashkëkohore. Këto ferma mund të organizohen në 

“distrikte industriale” dhe të përdorin teknologji dhe teknika më të avancuara 

bashkëkohore të prodhimit. 

 Në industrinë agropërpunuese, fuqizimi i potencialeve të prodhimit dhe 

tregtimit të rrushit dhe të verës, përpunimi i frutave dhe perimeve, prodhimi i vajit të 

ullirit, përpunimi i qumështit etj, kërkojnë hartimin dhe mbështetjen e projekteve të 

kualifikimit profesional të punonjësve, përmirësimin e teknologjisë dhe uljen e kostos 

nëpërmjet ndërtimit të klasterave për lidhjen e të gjithë hallkave të zinxhirit të 

prodhimit. 

 Qarku i Fierit mund të përbëjë një dislokim mjaft të përshtatshëm për 

një park industrial antraktiv dhe konkurues. Pozita gjeografike dhe resurset natyrore 

dhe humane, kostoja e ulët e punës dhe kualifikimi profesional, trashëgimia 

industriale etj, favorizojnë krijimin e një profili industrial nëpërmjet organizimit të një 

ekoparku industrial. 

 Trajnimi dhe kualifikimi i stafit, i cili punon në industrinë e naftës, si 

dhe vazhdimësia e studimeve mbi këtë problem të mprehtë, do të mundësoj të gjenden 

lidhjet midis ndotjes dhe ndikimit të saj në popullsinë e rajonit. Analizimi i situatës së 

ndotjes me ndikim në shëndetin e popullsisë, do të rriste ndërgjegjësimin e kompanive 

të naftës dhe shoqërive civile mbi efektet dhe sëmundjet që shkaktohen direkt nga 

ndotja.  

 Duhet të përgatitet një plan për përmirësimin e menaxhimit të 

burimeve natyrore në rajon.  

 Të kërkohet përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbeturinave, 

përmes programeve të riciklimit dhe ndërtimit të zonave të përshtatshme për hedhjen 

e plehrave, sa më larg zonave të banuara në nivel qarku. Studimet për krijimin e një 

industrie ricikluese, si dhe funksionimi i uzinave ricikluese të letrës dhe plastmasit në 

qytetin e Lushnje do të mundësonte reduktimin në maksimum të plehërave. 

 Sugjerohet një zgjedhje e modelit territorial, ku do të përcaktohen 

zonat ekonomike, të cilat krijojnë një sektor funksional, pra duhet ti nënshtrohen 

planifikimeve më të detajuara. Të bëhen studime emergjente për të përcaktuar dhe 

planifikuar hapësirën gjeografike që garanton oportunitetet e nevojshme për ndërtimin 

e parkut industrial të Fierit. 

 Duhet të ndërtohen pika të grumbullimit provizor të mbetjeve të ngurta 

dhe të bëhet transportimi i tyre në impiante përpunimi. 

 Të vihen në efiçense impiantet e pastrimit në uzinat e përpunimit dhe 

dekantimit, për përmirësimin e gjendjes ekzistuese të mjedisit nga ujrat e ndotura 

duke i grumbulluar në fushat naftëmbajtëse. 

 Sugjerojmë marrjen e masave tekniko-administrative për moslejimin e 

shkarkimeve në ajër të gazrave shoqëruese të naftës. 

 Impiantet industriale që do të ndërtohen në të ardhmen në zonën e 

studimit duhet të shoqërohen edhe me studime për të ruajtur nivelin e ndotjeve në 

parametra optimal. 
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Zhvillimet e mëvonshme do të kërkojnë që të flitet për një eko-ekonomi, ku 

zhvillimet ekonomike të jenë të harmonizuara me zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor. 
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Tabela e dendësisë së popullsisë sipas bashkive dhe komunave për vitin 2001 

NR. NDARJA ADMINISTRATIVE NUMRI SIPËRFAQJA DENDËSIA 

1 Komuna Ngraçan 1030  10  103  

2 Komuna Selitë 1779  39  46  

3 Komuna Greshicë 1899  12  158  

4 Komuna Hysgjokaj 3139  17  185  

5 Komuna Ruzhdie 3177  36  88  

6 Komuna Kutë 3356  72  47  

7 Komuna Ballagat 3431  25  137  

8 Komuna Hekal 4412  66  67  

9 Komuna Aranitas 4530  65  70  

10 Komuna Fratar 4593  63  73  

11 Komuna Grabian 4862  36  135  

12 Komuna Kurjan 5201  35  149  

13 Komuna Karbunarë 5356  47  114  

14 Komuna Allkaj 5492  22  250  

15 Komuna Topojë 5494  74  74  

16 Komuna Rremas 5712  87  66  

17 Bashkia Roskovec 5939  15  396  

18 Komuna Golem 6191  32  193  

19 Komuna Bubullimë 6515  31  210  

20 Komuna Zharrëz 6754  39  173  

21 Komuna Kolonjë 7099  36  197  

22 Komuna Kuman 7319  25  293  

23 Komuna Strum 7923  22  360  

24 Komuna Fier-Shegan 8327  32  260  

25 Komuna Libofsh 8333  73  114  

26 Komuna Mbrostar 8521  44  194  

27 Qender Fier 8659  26  333  

28 Komuna Frakull 8679  48  181  

29 Komuna Portëz 8711  32  272  

30 Qendër Mallakaster 8776  73  120  

31 Komuna Gradishtë 8939  51  175  

32 Komuna Krutje 9000  47  191  

33 Komuna Dushk 9111  40  228  

34 Bashkia Lushnje 9154  44  208  

35 Komuna Dërmenas 10048  83  121  

36 Bashkia Divjakë 10916  112  97  

37 Komuna Levan 11549  118  98  

38 Komuna Tërbuf 11983  53  226  

39 Komuna Cakran 14799  91  163  

40 Bashkia Patos 21812  24  909  

41 Bashkia Ballsh 37860  5  7572  

42 Bashkia Fier 56164  9  6240  

Burimi: INSTAT: Popullsia e Shqipërisë, Fier 2001 

Zyrat e kadastrave në rrethet Fier, Lushnje e Mallakastër 
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Tabela e dendësisë së popullsisë sipas bashkive dhe komunave për vitin 2011 

Nr. Ndarja administrative Popullsia 2011 Sipërfaqet km
2
 
 

Dendësia b/km
2
 

1.  Bashkia Ballsh 7657 5 1531 

2.  Komuna Qendër 6253 73 86 

3.  Komuna Greshicë 1152 12 96 

4.  Komuna Aranitas 2714 65 42 

5.  Komuna Hekal 2623 66 40 

6.  Komuna Ngraçan 588 10 59 

7.  Komuna Fratar 3221 63 51 

8.  Komuna Selitë 877 39 22 

9.  Komuna Kutë 1977 72 27 

10.  Bashkia Lushnje 31105 44 707 

11.  Bashkia Divjakë 8445 112 75 

12.  Komuna Karbunarë 4193 47 89 

13.  Komuna Fier-Shegan 7023 32 219 

14.  Komuna Allkaj 4319 22 196 

15.  Komuna Bubullimë 5548 31 179 

16.  Komuna Kolonjë 5728 36 159 

17.  Komuna Gradishtë 7521 51 147 

18.  Komuna Rremas 4449 87 51 

19.  Komuna Tërbuf 10201 53 192 

20.  Komuna Dushk 7872 40 197 

21.  Komuna Golem 5243 32 164 

22.  Komuna Grabian 3638 36 101 

23.  Komuna Hysgjokaj 2603 17 153 

24.  Komuna Ballagat 2461 25 98 

25.  Komuna Krutje 7564 47 161 

26.  Bashkia Fier 55845 9 6205 

27.  Bashkia Patos 15397 24 642 

28.  Bashkia Roskovec 4975 15 332 

29.  Komuna Cakran 11722 91 129 

30.  Komuna Dërmenas 7788 83 94 

31.  Komuna Frakull 6820 48 142 

32.  Komuna Kuman 5611 25 224 

33.  Komuna Kurjan 3618 35 103 

34.  Komuna Levan 8159 118 69 

35.  Komuna Libofsh 6149 73 84 

36.  Komuna Mbrostar 7460 44 170 

37.  Komuna Portëz 8259 32 258 

38.  Komuna Qendër 4207 26 162 

39.  Komuna Ruzhdie 2326 36 65 

40.  Komuna Strum 7538 22 343 

41.  Komuna Topojë 4246 74 57 

42.  Komuna Zharrëz 5236 39 134 

Burimi: INSTAT, Republika e Shqipërisë, Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 2011. 

Zyrat e kadastrave në rrethet Fier, Lushnje e Mallakastër. 
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Tabela e strukturës së popullsisë sipas grupmoshës dhe gjinisë për 2001  

Grup-

mosha 

Qarku Qytet Fshat 

Gjithsej 

Totali 

Meshkuj Femra 
Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra 

Totali 382544 191592 190952 123656 61209 62447 258888 130383 128505 

0-4 32410 16811 15599 8944 4677 4267 23466 12134 11332 

5-9 37815 19359 18456 10948 5611 5337 15979 13748 2231 

10-14 41560 21397 20163 12326 6278 6048 28238 15119 13119 

15-19 36460 17834 18626 10757 5321 5436 26628 12513 14115 

20-24 28125 13458 14671 8108 3724 4384 25703 12513 13190 

25-29 26003 12463 13540 7772 3509 4263 18231 8954 9277 

30-34 27988 13862 14631 9370 4432 4938 19123 9430 9693 

35-39 15290 14164 14126 9787 4797 4990 18503 9367 9136 

40-44 27709 13979 13730 10190 5211 4979 17519 8768 8751 

45-49 21758 11268 10490 8423 4205 4218 13335 7063 6272 

50-54 18530 9519 9011 7025 3561 3464 11505 5958 5547 

55-59 14616 7691 6925 5294 2693 2601 9322 4998 4324 

60-64 13525 6977 6548 5008 2566 2442 8517 4411 4106 

65-69 10246 5417 4829 3963 2058 1905 6283 3359 2924 

70-74 7892 3962 3930 2778 1409 1369 5114 2553 2561 

75-79 4344 1813 2531 1492 655 837 2852 1158 1694 

80-84 2824 1014 1810 928 358 570 1986 746 1240 

85-89 1175 370 805 339 96 243 836 274 562 

90+ 675 144 531 204 48 156 471 96 375 

Burimi: INSTAT Popullsia e Shqipërisë, Fq 13-15-16, Repoba Fier 2001 

 

 Tabela sipas grupmoshës dhe gjinisë për 2011  

Grup-

mosha 

Qarku Qytet Fshat 

Gjithsej 

Totali 

Meshkuj Femra 
Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra 

Totali 310331 156959 153372 123424 61770 61654 186907 95189 91718 

0-4 16986 9004 7982 6368 3331 3037 10618 5673 4945 

5-9 19336 10301 9035 7218 3898 3320 12118 6403 5715 

10-14 25541 13157 12384 9232 4745 4487 16309 8412 7897 

15-19 29251 15065 14186 10545 5375 5170 18706 9690 9016 

20-24 23176 13067 10109 8554 4619 3935 14622 8448 6174 

25-29 18624 9825 8799 7722 3925 3797 10902 5900 5002 

30-34 16592 8044 8548 6590 3145 3445 10002 4899 5103 

35-39 18035 8304 9731 7426 3481 3945 10609 4823 5786 

40-44 22271 10516 11755 9126 4305 4821 13145 6211 6934 

45-49 23508 11518 11990 9659 4797 4862 13849 6721 7128 

50-54 24017 12057 11960 10007 5084 4923 14010 6973 7037 

55-59 19426 9790 9636 8426 4104 4322 11000 5686 5314 

60-64 16116 8154 7962 6985 3473 3512 9131 4681 4450 

65-69 12405 6416 5989 5198 2603 2595 7207 3813 3394 

70-74 10792 5391 5401 4608 2287 2321 6184 3104 3080 

75-79 7303 3646 3657 3136 1559 1577 4167 2087 2080 

80-84 4169 1845 2324 1621 704 917 2548 1141 1407 

85-89 1766 600 1166 643 233 410 1123 367 765 

90+ 1017 259 758 360 102 258 657 157 500 

Burimi: INSTAT Republika e Shqipërisë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave, Fier 

2011, Fq 27 
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Tabela në përqindje e punëkërkuesve të papunë sipas grupmoshës dhe nivelit arsimor 

sipas rretheve 2011  

 Sipas grupmoshave Sipas nivelit arsimor 

 

Viti 2011 ne % 

 

15-19 

 

20-24 

 

25-34 

 

35 + 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

 

Profesiona 

I 

lartë 

Fieri të papunë 3.5 7.6 18.8 70.1 50.3 20.1 21.9 7.8 

Lushnje të papunë 6.6 12.9 32.0 48.6 55.1 24.4 16.3 4.2 

Mallakaste papunë 9.8 21.00 49.5 19.7 28.6 33.4 37.4 0.7 

Qarku të papunë 5.3 10.9 26.8 57.1 50.2 23.0 21.1 5.7 

Burimi: INSTAT Vjetari Statistikor Fier fq 6. Lushnja fq 12. Mallakaster fq 11 2012 
 

Tabela e numrit të punësuarive në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor në Fier 

  

 Fieri 

 2001 

 

2011 

 

Niveli arsimor I 

 ulët 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

I 

ulet 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

 Bujqësia 0 0 11 9 0 0 10 26 

Industria nxjerrëse 57 924 1791 254 0 340 936 216 

Industria përpununuese 27 188 375 47 0 8 62 8 

Prodh.shpërnd.en.elektrik.uj 9 426 1053 109 0 158 323 54 

Transp.telekomunikac. 6 167 570 82 0 44 335 82 

Administrimi publik 0 36 176 373 0 0 0 0 

Arsimi 0 113 560 1758 0 9 406 1776 

Shendeti veprimet sociale 0 98 341 415 0 178 353 612 

Të tjera  13 152 359 401 8 382 785 939 

Burimi: INSTAT Drejtoria e statistikës, fq. 18, Fier, 2002, 2012 (fq. 9) 

 

Tabela e numrit të punësuarive në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor në 

Mallakastër 

  

 Mallakaster 

  

 2001 

  

 2011 

Niveli arsimor I 

 ulët 

8 

 vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

I 

 ulet 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I  

lart

ë 

 Bujqësia 0 18 17 31 0 0 5 4 

Industria nxjerrëse 0 60 172 23 1 33 140 23 

Industria përpununuese 0 258 1049 57 0 0 0 0 

Prodh.shpërnd.en.elektrik

e.gazit 

0 81 315 9 0 5 74 2 

Transp.telekomunikac. 5 73 52 8 0 0 0 0 

Administrimi publik 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arsimi 0 24 256 228 0 0 80 346 

Shendeti veprimet sociale 1 16 112 11 0 15 26 17 

Të tjera  0 23 155 69 4 80 182 84 

Burimi: INSTAT Drejtoria e statistikës Mallakastër, 2002, fq. 21 

 INSTAT Drejtoria e statistikës, Mallakastër, 2012, fq. 14 
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Tabela e numrit të punësuarive në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor në 

Lushnje 

  

Lushnje 

 2001 

 

2011 

 

Niveli arsimor I 

 ulët 

8 

 vjeçar 

I 

mesëm 

I 

lartë 

I 

 ulet 

8 

vjeçar 

I 

mesëm 

I 

 lartë 

 Bujqësia 2 26 67 24 0 27 41 39 

Industria nxjerrëse --- --- --- --- 0 --- --- --- 

Industria përpununuese --- --- --- --- 0 --- --- --- 

Prodh.shpërnd.en.elektri.uj 19 86 257 30 0 49 132 18 

Transp.telekomunikac. --- 39 98 16 0 0 69 8 

Administrimi publik --- --- --- - - - - - 

Arsimi --- 52 715 990 0 22 254 1411 

Shendeti veprimet sociale 4 66 521 149 0 43 370 312 

Të tjera  8 115 288 364 0 85 358 338 

Burimi: INSTAT, Drejtoria e statistikës, Lushnje, fq. 29, 2002, 2012 (fq. 21) 

 

Tabela në përqindje e të punësuarve në sektorin shtetëror sipas sektoreve të 

ekonomisë së qarkut  

 

Qarku ne % 

2001 

 

2011 

 

Niveli arsimor 
I  

ulët 

8 

 vjeçar 

I 

mesëm 

I 

 lartë 

I  

ulet 

8 

 vjeçar 

I 

mesëm 

I 

 lartë 

Bujqësia 0 0.3 0.5 0.4 0 0.2 0.4 0.5 

Industria nxjerrëse 0.3 5.5 10.9 1.5 0 2.9 8.4 1.9 

Industria përpununuese 0.2 2.5 7.9 0.6 0 0.1 0.5 0.1 

Prodh.shpërnd.en.elektr.uj 0.2 3.3 9.1 0.8 0 1.7 4.2 0.6 

Transp.telekomunikac. 0.1 1.6 4.0 0.6 0 0.4 3.2 0.7 

Administrimi publik - 0.2 1.0 2.1 0 0 0 0 

Arsimi - 1.1 8.5 16.6 0 0.2 5.8 27.7 

Shendeti veprimet sociale 0 1.0 5.4 3.2 0 1.9 5.9 7.4 

Të tjera 0.1 1.6 4.5 4.6 0.1 4.3 10.4 10.7 

Burimi: INSTAT Drejtoria e statistikës Fier fq 18 , Lushnje 29, Mallakastër fq 21 

2002; INSTAT Drejtoria e statistikës Fier fq 9, Lushnje fq 21, Mallakastër fq 14 2012  

 

Tabela e ndarjes sipas komunave e tokës bujqësore të përdorur viti 2011 

Nr. Ndarja administrative Në përqindje 

1.  Bashkia Ballsh 100 

2.  Komuna Qendër Dukas 87.26 

3.  Komuna Greshicë 95.07 

4.  Komuna Aranitas 84.15 

5.  Komuna Hekal 91.03 

6.  Komuna Ngraçan 97.23 

7.  Komuna Fratar 71.25 

8.  Komuna Selitë 67.94 

9.  Komuna Kutë 74.63 

10.  Bashkia Lushnje 97.14 
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11.  Bashkia Divjakë 94.89 

12.  Komuna Karbunarë 100 

13.  Komuna Fier-Shegan 100 

14.  Komuna Allkaj 100 

15.  Komuna Bubullimë 100 

16.  Komuna Kolonjë 100 

17.  Komuna Gradishtë 100 

18.  Komuna Rremas 60.78 

19.  Komuna Tërbuf 100 

20.  Komuna Dushk 100 

21.  Komuna Golem 95.95 

22.  Komuna Grabian 100 

23.  Komuna Hysgjokaj 100 

24.  Komuna Ballagat 100 

25.  Komuna Krutje 100 

26.  Bashkia Fier 96.86 

27.  Bashkia Patos 100 

28.  Bashkia Roskovec 97.56 

29.  Komuna Cakran 89.6 

30.  Komuna Dërmenas 73.72 

31.  Komuna Frakull 99.2 

32.  Komuna Kuman 99.76 

33.  Komuna Kurjan 97.38 

34.  Komuna Levan 98.6 

35.  Komuna Libofsh 89.57 

36.  Komuna Mbrostar 100 

37.  Komuna Portëz 92.36 

38.  Komuna Qendër 98.2 

39.  Komuna Ruzhdie 100 

40.  Komuna Strum 100 

41.  Komuna Topojë 82.10 

42.  Komuna Zharrëz 98.34 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Fier, 2011 

 

Tabela për numrin e bizneseve të hapura në vitet 1993, 2003, 2013 në qarkun 

Fier. 
Rrethet FR LU MA FR LU MA FR LU MA Qarku Qarku Qarku 

Vitet 1993 1993 1993 2003 2003 2003 2013 2013 2013 1993 2003 2013 
Biznes 

madh 

4 6 2 59 27 4 69 38 5 12 90 112 

Biznes 

vogël 

0 1 16 847 748 16 373 233 34 17 1611 640 

OJF -        12   12 

Burimi: Zyra Rajonale e Tatimeve, Fier 2014 
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SHKURTESË 

 
Studimi “Sektori Dytësor dhe roli i tij në profilin ekonomik të Rajonit të Fierit” prezanton si 

objekt studimi një nga komponentët e rëndësishëm të zhvillimit të qëndrueshëm, siç është sektori 

dytësor i ekonomisë, në relacionet me degët e tjera të prodhimit të materialeve. 

 Në të jepet një pamje e përgjithshme dhe evidentohen resurset natyrore të rajonit si dhe roli i 

tyre në profilin industrial, bazuar në parimin e avantazhit krahasues. Dinamika e transformimeve 

hapësinore veçanërisht pas viteve 1990, në këndvështrimin demografik dhe organizimin urban, 

analizohet si një faktor i rëndësishëm në strukturën dhe lokalizimin e industrisë së këtij rajoni.  

Në dizertacion parashikohen dhe analizohen veçoritë e zhvillimit të sektorit dytësor në disa 

etapa historike duke evidentuar format e organizimit aktual të SME, dhe prioritetet që ka ky model 

ekonomik.  Në punim ofrohen modele të zhvillimit dhe integrimit vertikal të industrisë sipas skemës së 

“klasterave” dhe organizimit në “distrikte industriale”, si hallka të njëpasnjëshme të bashkëpunimit 

monosektorial duke analizuar hallkat e zinxhirit të prodhimit.  

Një vend të veçantë zënë analizat e problemit të impaktit të zhvillimit të industrisë, duke 

evidentuar eksternalitetet (ndotja e ujit, tokës, ajrit) dhe domosdoshmërinë e modelit territorial, duke 

evidentuar “Ekoparqet Industriale” si një risi në këtë drejtim.  

Dinamika e zhvillimit të industrisë në qarkut të Fierit ka qenë në harmoni dhe akord me 

strategjinë e zhvillimit të qendrueshëm e cila përbën një bazë të rëndësishme për zhvillimin perspektiv 

të rajonit. Në këtë drejtim analizohen dhe deduksionet në nivel rajonal që bëhen në këtë studim, me 

qëllim ofrimin e modeleve të organizimit dhe zhvillimit të industrisë në të ardhmen.  

 Fjalë kyçe: lokacion industrial, pol zhvillimi, zhvillim i qëndrueshëm, klaster, distrikt 

industrial, boshte lineare industriale, marketing, ekoparqet industriale. 

 

 

ABSTRACT 

 
Research study “Secondary sector and its role in economic profile of Fier Region" represent 

one of the most important components for a sustainable development, as it is secondary system of 

economy in relation to other branches of material productions. 

 It it is given a general panorama where are made evident natural resources of the region and 

their role in industrial profile, based on comparative advantage principle. Dynamic of transformation in 

thus area especially after 1990, in demographic and urban organizing point pf view is analyzed as an 

important factor in the structure and industry location of this region.  

In this dissertation are predicted and analyzed development features of secondary sector in 

some historical stages making evident actual forms of organizing SME, and priorities of this economic 

model. In this research are given some development models and industry vertical integration according 

to the scheme of “clusters” and organizing in “industrial districts”, as chain ring of mono-sector 

collaboration analyzing the production chain.  

An important place belong to analyzes of problems impact on development of industry, 

making evident externalities (water, land and air pollution) and necessity of territorial model making 

evident “Industrial Eco-parks” as an innovation in this sector.  

Dynamic of industry development in Fier region have been in harmony and fitted to the 

sustainable development strategy which is an important basement for the future development of the 

region. In this direction are analyzed deductions in regional level which are done in this research study, 

in order to offer the organizing model and future development of industry. 

Key words: industrial location, sustainable development, cluster, industrial district, industrial 

linear axes, marketing, industrial eco- parks. 
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