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Abstrakti
Politikat tregtare të cilat duhet të
ndiqen nga ana e institucioneve qeveritare të Kosovës për mbështetjen e
prodhimtarisë për treg të produkteve
agroushqimore janë objekt i diskutimeve dhe i debateve me vite në mes të
ekonomistëve kryesisht kosovarë dhe
vendimmarrësve politikë ndërkomEsWDUs Ws 810,.XW 1s THQGsU Ws
debateve janë dy strategji zhvillimore
të sektorit të produkteve agro-ushqimore, njëra e zëvendësimit të importeve të produkteve agroushqimore
të cilat mund të prodhohen në vend
dhe tjetra të zhvillimit sipas epërsisë
krahasuese, më qëllim të eksportimit të
një numri të produkteve konkurruese
në tregun ndërkombëtar, ku Kosova
NDHSsUVLNUDKDVXHVHQsSURGKLP
Me përcaktimin e statusit politik të
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Kosovës, do të ketë nevojë të rishqyrtohet strategjia zhvillimore e këtij sektori, i cili konsiderohet si më i rëndëVLVKPLQsHNRQRPLQsH.RVRYsV
Për përcaktimin e politikave tregtare qeveritare do të jetë e domosdoshme përcaktimi i bazës statistikore
GKHPHWRGRORJMLNH5ROLLNsW\UHSROLWLkave do të jetë vendimtarë për nxitjen
e zhvillimit të sektorit agro-ushqimorë
Qs.RVRYs
1s NsWs SXQLP GR Ws IRNXVRKHPL
në ndërtimin e bilancit të përgjithshëm dhe bilancit tregtarë të produkteve agroushqimore të zgjedhura për
analizë, duke vënë në pah tepricat dhe
mungesat bilancore të produkteve përNDWsVH %LODQFHW GXKHW W·X VKsUEHMQs
institucioneve përkatëse për marrjen e
vendimeve efektive, në përkrahje me
prioritet të zhvillimit të produkteve
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PHGHÀFLWPsWsWKHNVXDU
9OHUsVLPHWOLGKXUPHELODQFHWGRWs
prezantohen në terma absolute dhe për
NRNs EDQRUL 6KT\UWLPHW GKH DQDOL]DW
e bilanceve të produkteve agroushqimore në këtë punim shtrihen në
SHULXGKsQHIXQGLWGKMHWsYMHoDUH
VLGKHSDUDVKLNLPHWGHULQsYLWLQ
GXNHXPEsVKWHWXUPELSUDNWLNDW
dhe metodologjitë relevante shkencore
HSURIHVLRQDOH
Fjalë kyçe: produkte agroushqimore, zëvëndësimi i importeve, epërsia krahasuese, Kosova, politikat qeYHULWDUH

Hyrje
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKqimore në këtë punim trajtohen si elemente të rëndësishme të analizave dhe
i përcaktimit të politikave të ndërhyrjes së shtetit në stabilizimin e zhvilliPLWWsVHNWRULWEXMTsVRUs
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKTL
more paraqesin në mënyrë analitike
raportin në mes të prodhimit dhe të
nevojave për produkte agroushqimore
në periudha të ndryshme kohore, zaNRQLVKW Qs QLYHO Ws YHQGLW 9DUsVLVKW
dhe në bazë të këtyre raporteve, institucionet qeveritare ndermarrin masa
SHUWDPEXOXDUGHÀFLWLQDSRGXNHSsUGRUXUVXÀFLWLQHSURGXNWHYH
Për shkak të mungesës së një metodologjie të përcaktuar dhe për
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mungesë të shënimeve statistikore,
në Kosovë ende nuk përgatiten bilancet e produkteve agroushqimore
si bazë analitike e politikave qeveriWDUH1GsUVDQsVKXPsYHQGHGKHLQstitucione ndërkombëtare ekzistojnë
PRGHOHGKHXGKs]LPHWsWLOOD 0LFKDHO
7UDF\ 
1s .RVRYs Qs QMs SHULXGKs DIDW
gjate raporti në mes prodhimtarisë
dhe nevojave për konsum të produkteve agroushqimore është shprehur
SsUPHV GHÀFLWLW Ws ODUWs Ws QMs QXPUL
Ws PDGK SURGXNWHVK 'HÀFLWL ]DNRQisht është mbuluar me importin e sasive të konsiderueshme të produkteve
DJURXVKTLPRUH 3ROLWLNDW OLEHUDOH Qs
import kanë favorizuar mbulimin e
GHÀFLWLW SsUPHV LPSRUWLW GXNH OsQs
anash aktivitetet fermere dhe rritjen
H SURGKLPWDULVs YHQGRUH 1s DQsQ
tjetër, rritja e importit ka shkaktuar
ngritjen e çmimeve në tregun e vendit si dhe shkapërderdhje të mëdha
ÀQDQFLDUH LQYHVWLPHYH 1sPXQJHVs
të bilanceve të nevojave të produkteve
agroushqimore importet janë realizuar
mbi nevojat reale edhe duke rezikuar
SURGKLPLQYHQGDV
1sSHULXGKsQHSDVOXIWsVQs.RVRYs
konkurenca e pakontrolluar e produkteve agroushqimore të importuara nga
jashtë ka rrënuar në masë të konsideUXHVKPHDNWLYLWHWLQSURGKXHVYHQGDV
Politikat agroushqimore kanë për
qëllim nxitjen e zhvillimit të sektorit
agroushqimor në një vend dhe të krijojnë hapsira për konkurrencë korrekte
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Bilanci i produkteve agroushqimore si bazë e politikave qeveritare
PHSURGXNWHWHLPSRUWXDUDdGRSURpozim i politikave, nga ana e qeverisë,
duhet të bazohet në analizat e problematikës së prodhimit dhe konsumit
të produkteve agro-ushqimore, respektivisht të bilanceve të produkteve
DJURXVKTLPRUH
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKqimore paraqesin pikënisje për politikat qeveritare me qëllim të shtimit
të prodhimit të ushqimit, përdorimit
më produktiv të tokave bujqësore,
zbatimit të politikave ushqimore, stabilizimit të politikave të çmimeve të
produkteve bujqësore, rregullimit të
politikave të importit dhe të eksportit,
mbështetjes së prodhimit përmes politikave kreditore, të politikave të marketingut, të politikave të ekstensionit
GKHWsNsUNLPHYHHWM
1s ED]s Ws WUHJXHVYH Ws ELODQFHYH
agroushqimore, përcaktohen edhe qëllimet dhe mënyrat e ndërhyrjes qeveritare, nisur nga objektivi i maksimizimLWWsSsUÀWLPLWVKRTsURUGXNHSsUGRUXU
QsPsQ\UsHIHNWLYHUHVXUVHWHNXÀ]XDUD
QsEXMTsVLQsHYHQGLW
Politikat dhe programet agroushqimore në Kosovë duhet të ofrojnë një
NRQFHSWWsUL]KYLOOLPRU1sTHQGsUWs
debateve janë dy strategji zhvillimore
të sektorit të produkteve agro-ushqimore, njëra e zëvendësimit të importeve të produkteve agroushqimore
të cilat mund të prodhohen në vend
dhe tjetra të zhvillimit sipas epërsisë
krahasuese, më qëllim të eksportimit të
një numri të produkteve konkurruese
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në tregun ndërkombëtar, ku Kosova
NDHSsUVLNUDKDVXHVHQsSURGKLP
Konteksti i zhvillimit
agroushqimor të Kosovës
Kosova është një vend me ekonomi të vogël, të pazhvilluar dhe midis
YHQGHYHPsWsYDUIUDQs(YURSs5LW
met e rritjes të parametrave makroekoQRPLNsMDQsWsSDYROLWVKPH3URGKLPL
%UXWRQsYLWLQLVKWHPLOLRQ½
GKH½SsUoGREDQRU7sGKsQDW
SUHOLPLQDUH SsU YLWLQ  GKH SDUDVKLNLPHW SsU YLWLQ  SDUDVKRKLQ1
UULWMH VLPEROLNH Ws 3%Vs GKH UsQLH Ws
YRJsO SsU oGR EDQRU 5ULWMD H SODQLÀNXDUH3%VsYMHQQJDQMsED]sVKXPs
HXOsW6HNWRULSULYDWsVKWsUULWXU
NUDKDVXDU PH YLWLQ SDUDSUDN 7UHJX
esit e varfërisë dhe të papunësisë po
SsUNHTsVRKHQ 9DUIsULD ND WHQGHQFs
UULWMHMH 5UHWK  H SRSXOOVLVs MHWRM
QsQsYDUIsULMHWRMQsQsNXÀULQH
YDUIsULVsGKHMHWRMQsQsYDUIsULWs
VNDMVKPH 1RUPD ]\UWDUH e papunëVLVssVKWs
%XMTsVLDsVKWsVHNWRULUsQGsVLVKsP
i ekonomisë së Kosovës, i cili i kontriERQQs3%VsPHGKHSXQsVLPLWWs
SsUJMLWKVKsPPHUUHWK.\VHNtor veçohet me produktivitet të ulët,
NXGRPLQRMQsIHUPDWHN]LVWHQFLDOH
Pjesëmarrja e lartë e bujqësisë në kriMLPLQ H 3%Vs GKH Ws SXQsVLPLW GsVKmojnë për ngecjet3 dhe çrregullimet e
mëdha në ekonominë e Kosovës, për
efektivitetin e ulët të sektorit bujqësorë
dhe për kontributin e vogël të indus59
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trisë dhe sektorëve tjerë të rëndësishëm
WsHNRQRPLVs(GKHSVH.RVRYDsVKWs
YHQG DJUDU NX UUHWK  H SRSXOOVLVs
jeton në rajone rurale dhe disponon
burime të favorshme natyrore, ajo nuk
është në gjendje të sigurojë produkte
bujqësore në sasi të mjaftueshme nga
prodhimtaria vendore
Pjesa më e madhe e këtyre produkteve sigurohen nga importi pa ndonjë
ndërhyrje të istitucioneve për moslejimin e importit të produkteve qe proGKRKHQQsYHQG1sWsVKXPWsQHUDVteve, kryesisht për shkak të presionit
të komunitetit vendor të prodhuesve,
institucionet qeveritare kur tentojnë
të ndërhyjnë, ata nuk kanë analiza të
duhura se në çfarë niveli duhet ndërhyrë që të mos rrezikohet rritja e çmimeve nga mungesa e produkteve në
WUHJ
1s .RVRYs DVQMsKHUs QXN sVKWs
prodhuar ushqim i mjaftueshëm dhe
përherë ekzistonte nevoja për importe
për përmbushjen e nevojave të popullVLVs1sYLWHWDMRLSORWsVRQWHQHYRMDWSsUXVKTLPPH(NVSRUWHWH
SsUJMLWKVKPH DUULQLQ YOHUsQ UUHWK 
milionë dollarë dhe vetëm produktet
XVKTLPRUH  PLOLRQs GROODUs 3DV
rreth dy dekadave vlera e eksporteve
sVKWsGLVDKHUsPsHYRJsO PLOLRQs
HXURQsYLWLQ 6WUXNWXUDHHNVSRUWeve sipas mallrave është e ngjajshme,
por sasitë e mallrave të përfshira në
HNVSRUWMDQsQsVDVLPsWsYRJsOD
Eksportet kryesore përbëheshin nga
verërat, perimet dhe frutat e freskëta,
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NsUSXGKDW GKH IUXWDW H NRQVHUYXDUD
Këto vite eksportoheshin mesatarisht
TLQJMDGKHEDJsWLWsWMHUDWs
JMDOODQs%(NU\HVLVKWQs*UHTL*MHUPDQLGKH=YLFsU
%XMTsVLD SsUEsQ QMs NRQWULEXW Ws
rëndësishëm në tregtinë e jashtme
Ws .RVRYsV 1s YLWLQ  EXMTsVLD L
NRQWULEXRLPHHNVSRUWLWGKH
LPSRUWLW Ws SsUJMLWKVKsP ,PSRUWHW
EXMTsVRUHQsYLWLQLVKLQUUHWK
PLOLRQs HXUR (NVSRUWHW NU\HVRUH Ws
produkteve agroushqimore ishin pijet
SMHVDPsHPDGKHYHUD SHULPHWHIUXtat e freskëta dhe perimet e përpunuDUD,PSRUWHWNU\HVRUHDJURXVKTLPRUH
janë pijet, ëmbëlsirat dhe qumështi i
SsUSXQXDU
$NWXDOLVKW GKH JMDWs JMLWKs YLWHYH
të pasluftës, pjesa më e madhe e ofertës së përgjithshme të ushqimit vjen
QJD LPSRUWHW 5UHWK  H QHYRMDYH
SsU PLVK  SsU YH]s GKH SHULPH
 SsU IUXWD GKH VKXPs DUWLNXM Ws
WMHUsXVKTLPRUs
Përmirësimi i bilancit tregëtar dhe i
parametrave të tjerë makroekonomikë
varet nga zhvillimi i ardhshëm i ekonomisë së Kosovës dhe në mënyrë të
veçantë nga integrimi efektiv në treJXQ ERWsURU (NVSRUWHW Ts WDQL MDQs
Ps SDN VH  GXKHW Ws UULWHQ SsU Ws
ÀQDQFXDU LPSRUWHW SRU HGKH SsU Ws
nxitur prodhimin vendor, krijimin e të
DUGKXUDYHGKHSXQsVLPLQ
Kosova do të vazhdojë të ketë nevojë për importe të konsiderueshme për
W·X]KYLOOXDU3RU.RVRYDPHSsUSDUsVL
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Bilanci i produkteve agroushqimore si bazë e politikave qeveritare
ND QHYRMs Ws LGHQWLÀNRMs VHNWRUsW GKH
SURGXNWHWPHIXTLNRQNXUUXHVHÀQDQcimin e importeve përmes eksporteve,
sepse dërgesat e emigrantëve kosovarë
nga jashtë dhe sidomos asistenca e
MDVKWPHSRXOHQQJDYLWLQsYLW0HTs
NDSDFLWHWL SURGKXHV sVKWs L NXÀ]XDU
është shumë vështirë të jepen gjykime
rreth sektorëve që kanë potencialin më
Ws PDGK SsU ]KYLOOLP 1JD VWXGLPHW
e realizuara si dhe duke u bazuar në
strukturën ekzistuese të burimeve dhe
faktorëve të bujqësisë, duket së sektori
agroushqimor do të ketë mundësinë
PsWsPLUsSsUUULWMHWsHNVSRUWLW
1s.RVRYsMDQsUUHWKPLMsIHUPD EXMTsVRUH 3MHVD GsUPXHVH H W\UH
prodhojnë për nevojat vetjake dhe
vetëm rreth 10% janë ferma tregëtare
GKHJM\VsPWUHJsWDUH3URGKLPLEXMTssor vetjak zë 73% të perimeve dhe deri
WsIUXWDYH
3URQDW H YRJOD PHVDWDULVKW PH 
ha tokë bujqësore për fermë, përdorimi jo produktiv i tokës dhe mjeteve
të tjera, kostoja e lartë e prodhimit për
shkak të çmimeve të larta të inputeve,
të cilat vijnë kryesisht nga importi, arsimimi i ulët i fermerëve për teknologji
dhe biznes bashkëkohor, kushtëzojnë
politika të reja të informacionit dhe të
WHNQRORJMLYHWsSURGKLPLW
Pavarësisht nga rënia e pjesëmarrMHVQsNULMLPLQH3%Vs UUHWKQsYLWLQ EXMTsVLDPEHWHWEXULP
me rëndësi i pasurisë kombëtare dhe
VHNWRULPsLPDGKLSXQsVLPLW 
QMHUs] 
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Gjendja aktuale në zhvillimin
e bujqësisë së Kosovës
6L UH]XOWDW L OXIWsV VKXPs IHUPD
PEHWsQ Ws ]EUD]sWD VHSVH SsUÀWLPL
ekonomik është i ulët dhe mungojnë
LQSXWHW,QIUDVWUXNWXUDGKHIDNWRUsWH
tjerë bujqësorë u dëmtuan rëndë, në
GLVDUDVWHMDQsVKNDWsUUXDUSORWsVLVKW
Kapacitetet e ujitjes kanë rënë në masë
GUDVWLNHQJDUUHWKKDQsUUHWK
 KD SsU VKNDN Ws PRVPLUsPEDMWMHVGKHGsPWLPHYHWsOXIWsV5UHWK
 H EDJsWLVs GKH  H VWDOODYH
HWUDNWRUsYHDXWRNRPEDMQDYH
dhe makinave të tjera u shkatërruan
RVH KXPEsQ 9OHUD H VKNDWsUULPHYH
dhe humbjeve rurale u vlerësua nga
institucionet ndërkombëtare në rreth
737 milion dollarë amerikanë
6LUUMHGKRMsIVKDWLGKHEXMTsVLDMDQs
YDUIsUXDU WHM PDVH )DPLOMHW NRVRYDUH
në zonat rurale realizojnë fare pak të
DUGKXUDQJDEXMTsVLD6LSDVDQNHWDYH
YHWsPHW\UHNULMRMQsWsDUGKXUD
dhe sigurojnë ekzistencën nga bujqëVLD)DPLOMHWHWMHUDTsMHWRMQsQs]RQDW
rurale, sigurojnë ekzistencën, të ardhurat dhe punësimin jashtë bujqësisë, në
institucione publike apo private, nga
ndihmat sociale, dërgesat nga të afërPLWQJDHPLJUDFLRQLHWM
Fermat e vogla, shërbimi i dobët
këshillimor, qasja e vështirësuar në
kredite, infrastruktura e varfër, njohuri të pakta lidhur me teknikat e reja
të prodhimit dhe teknikat e menaxhimit të fermave bujqësore, të përcjella
nga produktiviteti dhe të ardhurat e
61
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ulëta, janë karakteristikë kryesore e
EXMTsVLVsNRVRYDUH
Komplekset e mëdha që dikur
ishin bartëse të aktivitetit prodhues, përpunues dhe eksportues të
produkteve agroushqimore, janë
dëmtuar shumë nga pikëpamja e
menaxhimit gjatë kohës së pushtimit serb dhe u dëmtuan mjaft nga
OXIWD 1s IDNW VKXPs SDN QJD NsWR
ndërmarrje vazhdojnë të prodhojnë
RVH HNVSRUWRMQs GLoND 1s Ws QMsMWsQ
kohë, sektori i vogël privat është
shumë më i angazhuar në aktivitetet
shërbyese, ngase duket më i lehtë
ÀWLPL QsSsUPMHW WUHJWLVs PH SDNLFs
VHVDSURGKLPLSsUHNVSRUW
$NWXDOLVKWVWUXNWXUDHVKIU\Ws]LPit të sipërfaqeve të punueshme është e
orientuar për sigurimin e drithërave,
VL ED]s H XVKTLPLW Ws SRSXOOVLVs 1s
meset e caktuara, ku ka kushte për
ujitje fermeret janë të orientuar gjithnjë e më shumë në prodhimin e periPHYH
6KXPLFD H IHUPDYH SXQRMQs SsU
Ws VLJXUXDU HN]LVWHQFsQ SsU IDPLOMHQ
9HWsPUUHWKHW\UHDUULMQsWsSUR
GKRMQs SsU WUHJ .sVKWX QGRGK HGKH
për shkak të rendimenteve tejet të ulëta
WsNXOWXUDYHNU\HVRUHEXMTsVRUH UUHWK
PsWsXOsWDQJDQLYHOLRSWLPDO VL
dhe për shkak të praktikave tradicionale siç janë shkalla e lartë e mbjelljes
me farëra, aplikimi i varieteteve më
pak produktive apo mospërdorimi i
KHUELFLGHYHGKHSUDNWLNDWMRDTHÀNDVH
WsPHQD[KLPLW
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Politikat qeveritare të UNMIK-ut
dhe të Qeverisë së Kosovës
Me përfundimin e luftës në vitin
 .RVRYD DGPLQLVWURKHW QJD 810,.X 6*MHQGMDHQGsUPDUUMHYHEXM
qësore dhe agroushqimore u keqësua
edhe më tepër nga pasojat e veprimeYHOXIWDUDNH'LVDREMHNWHVLDLLIHUPsV
VsERMOHUsYHQs*OORJRYFPHNDSDFLWHW
SUHMPLOLRQERMOHUsQsYLWXERPEDUdua pa mundësi riparimi, kurse shumë
reparte të prodhimit për një kohë të
gjatë u shndërruan në vendqëndrime
Ws.)25LW0HNWKLPLQHSXQsWRUsYH
në vendet e tyre të punës, kudo në
ndërmarrjet shoqërore u pa një gjendje shumë e rëndë tekniko-teknologjike
GKHÀQDQFLDUH3DLVMHWLVKLQVKXPsWs
GsPWXDUD$UNDWHQGsUPDUUMHYHQsWs
JMLWKDUDVWHWLVKLQSODoNLWXU
1sNsWRSsUSMHNMHJUXSHWXGKsKH
qëse u ballafaquan me shumë problePH VLGRPRV Ws QDW\UsV ÀQDQFLDUH
Mosfunksionimi i sistemit bankar iu
bëri të pamundur ndërmarrjeve çfarëGRKDSLGUHMWULÀOOLPLWWsDNWLYLWHWLW
Mallrat e ndërmarrjeve kosovare,
si vaji, mielli, materiali ndërtimor, barnat mjekësore dhe shumë artikuj të
tjerë nuk bliheshin sepse organizatat
KXPDQLWDUHÀOOXDQWLVMHOOLQNsWRPDOOUDQJDMDVKWs
$VKSsUVLPLW Ws SUREOHPHYH HNRnomike në Kosovë i kontribuan mjaft
SROLWLNDW H 810,.XW Ps YRQs HGKH
zgjidhjet jo racionale të institucioneve
YHQGRUH SROLWLNDW  PDNURHNRQRPLNH
vonesat në privatizim, problemet e
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Bilanci i produkteve agroushqimore si bazë e politikave qeveritare
furnizimit me energji, problemet me
VKsUELPH Ws 377Vs VKsUELPHW KHNXUXGKRUH HWM .sWR SROLWLND HNRQRPLNH
dhe mungesa e mekanizmave përNDWsV SR UHÁHNWRMQs QHJDWLYLVKW Qs
formë më të ashpër në proceset zhvilliPRUHWsVHNWRULWDJURXVKTLPRU
6L UUMHGKRMs H NsW\UH SROLWLNDYH
oferta vendore e produkteve agro-ushTLPRUH sVKWs VKXPs H YDUIsU 7UHJX L
Kosovës aktualisht furnizohet shumë
SDNQJDSURGKXHVLWNRVRYDUs,PSRUtimi i produkteve agroushqimore me
oPLPHWsODUWDQJD6HUELDGKHYHQGHWH
WMHUDsVKWsEsUsSUDNWLNsH]DNRQVKPH
Meqë në strukturën e shpenzimeve të buxhetit familjar në Kosovë
ushqimi merr pjesë me rreth 60%,
atëherë ushqimi i importuar edhe më
WHSsU H UUH]LNRQ DWs 1s NsWs PsQ\Us
derdhen shuma të konsiderueshme të
mjeteve për produkte të cilat mund të
VLJXURKHQ Qs .RVRYs 9OHUsVRKHW VH
për importin e produkteve bujqësoreushqimore shpenzohen në vit së paku
300 milion € ose rreth 30% të të gjitha
LPSRUWHYH
Me shtimin e popullsisë janë duke u
shtuar edhe kërkesat për ushqim si në
VDVLDVKWXHGKHQsFLOsVL3URGKLPWDULDH
tanishme e ushqimit nuk është në gjendje ti përmbushë kërkesat në rritje për
XVKTLPQs.RVRYs1sED]sWsHFXULYH
të deritashme, gjendja dhe rrjedhat e
sigurimit të ushqimit në Kosovë mund
të vlerësohet si shumë e pavolitshme
me tendencë të përkeqësimit të mëteMVKsP3XQDGKHMHWDQsIVKDWPsWHSsU
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

është një mënyrë e jetesës se sa një akWLYLWHWLPLUsÀOOWsHNRQRPLN
Kjo gjendje është rezultat edhe i poOLWLNDYH LQMRUXHVH Ws 810,.XW GKH L
neglizhencës së institucioneve kosoYDUH 3DVRMDW QGLKHQ NXGR SDSXQssia vetëm sa po thellohet, sikur edhe
varfëria, migrimi i popullsisë në relaFLRQLQIVKDWT\WHWQXNNDWsQGDOXU
Edhe pse Kosova është një vend
agrar me shumë potenciale favorizues
SsUSURGKLPLQHXVKTLPLWGHÀFLWLSsU
NsWR SURGXNWH SR WKHOORKHW 'LVD QJD
PDVDW H QGsUPDUUD Ws SROLWLNDYH ÀVNDOHEXMTsVRUH .sVKLOOL(NRQRPLN)LVNDO QsYLWLQQXNNDQsUHÁHNWXDU
në përmirësimin e gjendjes së fermerëve, në rritjen e aftësisë prodhuese dhe
SsUPLUsVLPLQHDIWsVLVsNRQNXUUXHVH
Kosova është importues gati 100%
i shumicës së artikujve ushqimorë, të
cilat vijnë nga shtetet ku paguhen subvencione në prodhim apo në eksportet
HSURGXNWHYHEXMTsVRUH3VKNsUNHVD
e vlerësuar për grurë plotësohet me
QJDSURGKLPWDULDYHQGRUH3MHVD
WMHWsUHJUXULWYMHQNU\HVLVKWQJD6HUELD
Fermat Kosovare përmbushin 76% të
kërkesave vendore për qumësht dhe
SURGXNWH Ws WLM SMHVD WMHWsU PEXORKHW
nga importi, kryesisht nga Hungaria,
6OORYHQLD GKH .URDFLD 1HYRMDW SsU
mish plotësohen vetëm rreth 19% nga
SURGKLPL YHQGRU GKH  LPSRUWRKHWNU\HVLVKWQJD%UD]LOL3RORQLDGKH
QJD6+%$MD3URGKLPLORNDOLYH]sYH
SORWsVRQUUHWKWsNsUNHVsVLIUXWDYHWsIUHVNsWDUUHWKLIUXWDYHWs
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përpunuara më pak se 10%, i perimeve
WsIUHVNsWDHWM,PSRUWHWNU\HVLVKW
YLMQsQJD0DTHGRQLDGKH7XUTLD
Prodhuesit kosovarë, detyrohen që
të përballen me produktet e subvencionuara7 3sUVD L SsUNHW HNVSRUWLW Qs
Kosovë 6OORYHQLD VXEYHQFLRQRQ NRVLQGKH+XQJDULDGMDWKLQ
1JD LPSRUWHW H SsUJMLWKVKPH Ws
.RVRYsV QJD YHQGHW H &()7sV YLMQs
 QGsUNDT HNVSRUWHW NRVRYDUH Qs
NsWRYHQGHDUULMQs QJD6KTL
SsULD  ,PSRUWHW Qs .RVRYs GKH HNVSRUWHW QJD .RVRYD Qs YHQGHW H %(Vs
QsYLWLQDUULMQsQs
Roli i bilanceve të produkteve
agroushqimore
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKTLmore kanë rëndësi parësore për vendimmarrësit në institucionet qeveritare dhe joqeveritare ngase ato përcaktojnë nivelin e disponibilitetit të produkteve, për të cilat duhet të ndermerren
PDVD TRIWs SsU PEXOLPLQ H GHÀFLWLW
TRIWsSsUSsUGRULPLQHVXÀFLWLW9
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKTL
more nga aspekti përmbajtësor janë
WsQGU\VKPH'DOORMPsELODQFHWHSsU
JMLWKVKPHGKHDWRWUHJWDUH%LODQFHWH
përgjithshme kanë për qëllim pasqyrimin e gjendjes së përgjithshme,
përfshin prodhimin dhe konsumin e
SURGXNWHYHQsYHQG
1sDQsQHVDVLYHWsGLVSRQXHVKPH
MDQs UH]HUYDW ÀOOHVWDUH GKH SURGKLPL
që paraqet sasinë e gjithëmbarshme
TsSURGKRKHWEUHQGDYLWLWQsYHQG1s
64

anën e nevojave për produktin kemi
konsumin e popullsisë, konsumin për
industrinë e përpunimit dhe sasitë të
cilat përdorën për të ushqyer blegtorinë, përdorimin e produktit për farë
dhe humbjet nga kalbja apo dëmtimi
QJDIRUPDWWMHUD'DOOLPLPLGLVNsW\UH
NDWHJRULYH sVKWs VXÀFLWL DSR GHÀFLWL L
SURGXNWHYHSsUNDWsVHXVKTLPRUH
%LODQFL WUHJsWDU ND QMs SsUIVKLUMH
më të gjerë të elementeve nga sfera
H WUHJsWLPLW Ws SURGXNWLW 'DOORMPs
dy pjesë të këtij bilanci: sasinë e disponueshme të produktit dhe sasinë e
QHYRMDYHSsUSURGXNWLQ
1sSMHVsQHVDVLVsVsGLVSRQXHVKPH
PDUULQSMHVsUH]HUYDWÀOOHVWDUHGKHVDsia komerciale e prodhimtarisë, pra saVLDHFLODLGHVWLQRKHWWUHJXW1sSMHVsQ
e nevojave për produktin marrin pjesë
sasitë e produktit të cilat tregëtohen në
WUHJGKHUH]HUYDWSsUIXQGLPWDUH1GU\VKLPLSDUDTHWVXÀFLWLQDSRGHÀFLWLQQs
ELODQFLQHSURGXNWHYHXVKTLPRUH
Për të siguruar të dhëna të sakta mbi
bilancin, përkatësisht sasinë e produkteve agroushqimore, duhet të shfrytëzohen njëkohësisht të dhënat për bilancin
HSsUJMLWKVKsPGKHDWsWUHJWDU
Me përdorimin e të dhënave
të dy llojeve të bilanceve mund të
konkludohet gjendja në sigurimin e
përgjithshëm të ushqimit në vend,
SsUWsLGHQWLÀNXDUTDUWsHGKHVDVLQsH
produkteve, që janë të disponueshme
SsUNRQVXPDWRUsWQsWUHJ1sED]sWs
këtyre bilanceve, përpiluesi i politikave bujqësore fare lehtë mund të propoWWW.ALB-SHKENCA.ORG
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]RMsPDVDPEURMWsVHDSRPEsVKWHWsVH
%D]D VWDWLVWLNRUH SsU ELODQFLQ H
përgjithshëm sigurohet nga statistikat e
YHQGLWPELVDVLQsHSURGXNWLWQsÀOOLP
të vitit apo rezervat me të cilat hyn venGL Qs QMs YLW NDOHQGDULN 6DVLD H SURGhimit, e grurit dhe e artikujve të tjerë
nga tabela 1, sigurohet nga shënimet
statistikore mbi prodhimin e produkWHYHEXMTsVRUHJMDWsYLWHYHSsUNDWsVH
6KsQLPHW PEL SMHVsQ H G\Ws Ws ELlancit, pra për nevojat sigurohen nga
VKsQLPHW VWDWLVWLNRUH NRQVXPL SsU
njerëz, për industri, blegtori, rezervat
SsUIXQGLPWDUH  RVH QJD QRUPDWLYDW
PEL SsUGRULPLQ H SURGXNWHYH IDUD
KXPEMHW  6KsQLPHW PEL NRQVXPLQ H
produkteve agroushqimore i gjejmë
në anketat statistikore mbi konsumin
e kategorive të ndryshme të popullsisë
VKLKWDEHOsQ 
%D]D VWDWLVWLNRUH SsU ELODQFLQ WUH
gëtar sigurohet gjithashtu nga statistikat e vendit mbi sasinë e produktit në
ÀOOLP Ws YLWLW DSR UH]HUYDW PH Ws FLODW
K\QYHQGLQsQMsYLWNDOHQGDULN
6DVLDHJUXPEXOOXDUHJUXULWQJDWD
bela 3, vjen nga shënimet statistikore
të blerjes me shumicë të grurit nga
fermerët, nga tregëtarët, mullinjtë apo
NRRSHUDWLYDW6KsQLPHWPELVKLWMHWQJD
pjesa e dytë e bilancit vjen nga burimet
statistikore mbi shitjen e grurit respektivisht të miellit dhe produkteve të
PLHOOLWPHVKXPLFsGKHSDNLFs
1JDELODQFHWHSUH]DQWXDUDWsJUXrit mund të konkludohet se bilanci
WUHJWDUQsGLVDYLWHsVKWsPsGHÀFLWDU
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

QHJDWLY VHVDELODQFLLSsUJMLWKVKsP
Kjo ndodh për shkak të nivelit të ulët
të tregëtimit të tepricave/grumbulliPLWWsNXOWXUsVEXMTsVRUH
Pasqyrimi real i bilanceve të produkteve agroushqimore, i lehtëson,
por njëkohësisht i detyron institucionet qeveritare të ndërmarrin masa në
disa drejtime si:
 5ULWMD H SURGKLPWDULVs YHQGRUH
duke stimuluar përdorimin e farërave
më produktive dhe inputeve të tjera
cilësore,
6WLPXOLPLLJUXPEXOOLPLWWsWHSUL
cave të produkteve bujqesore përmes
kreditimit të ndërmarrjeve grumbuOOXHVHHWM
$NWLYL]LPLLSROLWLNDYHÀVNDOHWs
importit dhe të eksportit me qëllim stablizimin e tregut vendor të produkteve
agroushqimore dhe të eksportimit,
VLGRPRVQJDSURGKLPWDULDYHQGRUH
Pse shteti duhet të ndërhyjë
në sektorin agroushqimor
6KWHWLQGsUK\QQsVHNWRULQDJURXVK
qimor me qëllim të eliminimit të mangësive në tregjet e produkteve, rregullimit
të çështjes së të drejtës të pronësisë mbi
tokën, krijimit të kushteve për rritjen
e të ardhurave bujqësore, stabilitetit të
tregjeve, rritjes efektive të prodhimit
bujqësor, sigurisë ushqimore dhe probOHPHYHPMHGLVRUHHWM
1sEXMTsVLQsNRVRYDUHPHYLWHMDQs
grumbulluar probleme të ndryshme
të cilat pengojnë zhvillimin e këtij
VHNWRUL Ws UsQGsVLVKsP Ws HNRQRPLVs
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TAB 1. Bilanci i përgjithshëm i grurit (ton) në Kosovë 2001-2006
Elementet/viti

2001

2002

2003

2004

2005

2006

264,819

257,330

243,199

207,555

280,846

293,046

15,600

17,805

18,799

19,793

20,787

21,781

2. ProdhimI

249,219

239,525

224,400

187,762

260,059

271,265

II.NEVOJAT

475,415

444,259

409,053

379,874

385,723

402,246

7,477

7,186

6,732

5,633

7,802

8,138

2.Fara

27,600

27,450

26,573

16,038

14,730

22,800

3.Ushqim për kafshë

32,398

31,138

29,172

24,409

33,808

35,264

4.Ushqim për njerëz

387,840

366,055

327,376

325,144

322,783

320,443

20,100

12,430

19,200

8,650

6,600

15,600

(210,596)

(186,929)

I. DISPONIBEL
1. Rezervat fillestare

1.Humbjet

1.Rezervat përfundimtare
III.TEPRICAT/MUNGESAT
IV.PLASMANI I TEPRICES

-

V.IMPORTI
Burimi: Vlerësim i autorëve

(165,854)

(172,319)

(104,877)

(109,200)

-

-

-

-

-

210,596

186,929

165,854

172,319

104,877

109,200

TAB 2. Konsumi vjetor i produkteve agroushqimore (kg/banorë) në Kosovë në periudhen 2001-2006
Produktet/viti
Grurë
Oriz

2001

2002

2003

2004

2005

2006

192

179

158

155.2

152.4

149.6
2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Patate

67.3

69.4

72.1

75

76.2

77

Fasule

5.5

5.3

5.1

5.045

4.9

4.7

Perime

112

126

135

146

149

151

Fruta

25

25.5

28

30

32

33

Mish

35.4

36.8

38

40.9

42

44

Vezë (kokra)

158

166

178

200

210

213

Qumësht (It)

126

154

158

160

165

168

Sheqer

15

16.6

17.1

18

18.1

18.4

Yndyrë

3.1

3

2.8

2.7

2.62

2.59

Vaj (It)
11
Burimi: Vlerësim i autorëve

13

14.6

15.8

16

16.6
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TAB 3. Bilanci tregëtar i grurit në Kosovë
2001

2002

2003

2004

2005

2006

I. DISPONIBEL

Elementet/viti

40,522

46,548

47,971

46,080

59,796

65,183

1. Rezervat fillestare

65,183

17,805

18,799

19,793

20,787

21,781

2. Grumbullimi

24,922

28,743

29,172

26,287

39,009

43,402

II. NEVOJAT

219,465

223,231

226,997

230,763

234,529

238,295

1. Shitjet

201,660

204,432

207,204

209,976

212,748

215,520

17,805

18,799

19,793

20,787

21,781

22,775

(178,943)

(176,683)

(179,026)

(184,683)

(174,733)

(173,112)

178,943

176,683

179,026

184,683

174,733

173,112

2. Rezervat përfundimtare
III. TEPRICAT/MUNGESAT
IV. PLASMANI I TEPRICES
V. IMPORTI
Burimi: Vlerësim i autorëve

*MHQGMHQQsEXMTsVLQsNRVRYDUHPsVs
miri e ilustrojnë bilancet e produkteve
agroushqimore në të kaluarën por
edhe ato të projektuara për periudhën
GHULQsYLWLQ
Problemet kryesore në sektorin
agroushqimor të Kosovës janë:
D  5LRUJDQL]LPL L VXEMHNWHYH HNRnomike në shfrytëzimin e burimeve
QDW\URUHWsNXÀ]XDUD
E 6KWLPLLXVKTLPLWSsUQHYRMDWH
tregut të brendshëm dhe të jashtëm,
F =KYLOOLPLUXUDOHIHNWLY
7sWUHSUREOHPHWMDQsWsQGsUOLGKXra në mes veti dhe nevojitën politika
afatgjate dhe efektive për eliminimin
e problemeve zhvillimore të sektorit
DJURXVKTLPRU
1s NXDGsU Ws WUHJXW OLEHUDO oIDUs
është tregu agroushqimor në Kosovë,
ndërhyrja e shtetit është i domosdoshëm për të krijuar një balancë të re
në mes të shtetit dhe tregut, me qëllim të zhvillimit afatgjatë dhe të qenGUXHVKsPWsVHNWRULWDJURXVKTLPRU
6L UH]XOWDW L SROLWLNDYH OLEHUDOH Qs
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

import dhe mungesës të mbështetjes
së prodhimtarisë vendore, në vitin
LPSRUWLL.RVRYsVNLVKWHQMsYOHUs
SUHMPLOLRQsHXURQGsUVDHNVSRUWLDUULQWHYOHUsQSUHMPLOLRQsHXUR
ndërsa mbulesa eksport-import në
DWsSHULXGKsLVKWH3MHVsPDUUMDH
produkteve agroushqimore në imporWLPLQHPDOOUDYHsVKWsUUHWK
6LSDVRMsHSROLWLNDYHOLEHUDOHWUHJs
tare vijnë disa efekte negative e pasoja
afatgjata:
D  =YRJsOLPL SHUPDQHQW L RIHUWsV
së produkteve vendore si rezultat i
kostos së lartë të prodhimit,
E =YRJsOLPLLWsDUGKXUDYHWsIHUmerëve nga aktiviteti bujqësor,
F  =YRJsOLPL L Ws DUGKXUDYH Ws
konsumatorëve për të blerë produkte
DJURXVKTLPRUHQsWUHJ
1GsUK\UMDHVKWHWLWSsUUULWMHQHRIHU
tës vendore zakonisht ka për objektiv
rritjen e të ardhurave të fermerëve,
zëvendësimin e importeve dhe shtimin
H SURGKLPLW SsU HNVSRUW 3ROLWLNDW H
810,.XWGKHWs4HYHULVsVs.RVRYsV
NDQsTHQsGKHPEHVLQVLVKXPsOLEHUDOH
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6L UH]XOWDW L QMs SROLWLNH Ws WLOOs Ws PRV
mbështetjes së prodhimtarisë vendore,
vëllimi dhe struktura e ofertës së produkteve agroushqimore në Kosovë është
dobësuar dukshëm, sepse prodhimtaria
vendore nuk arrin të jetë konkurruese
PHSURGXNWHWHLPSRUWXDUD
1Ms SMHVs H SRSXOOVLVs Vs .RVRYsV
sidomos ajo e varfër10 nuk ka të ardhura
WsPMDIWXHVKPHSsUEOHUMHQHXVKTLPLW
Çmimet e larta ulin edhe më shumë
fuqinë e tyre blerëse, duke rezultuar
në këtë mënyrë me pasiguri ushqimore
SsUIDPLOMHWHYDUIUD.MRJMHQGMHNsUNRQ
që politika e sigurisë ushqimore në
Kosovë të fokusohet në sigurimin e
ushqimit të mjaftueshëm për të varfërit
dhe jo vetëm tek disponibiliteti i ushTLPHYH Qs WUHJ .\ sVKWs QMs NXVKW L
nevojshëm për sigurinë ushqimore por
DLQXNsVKWsLPMDIWXHVKsP
Riformulimi i rolit të institucioneve
qeveritare në Kosovë
'sPWLPL L EXULPHYH QDW\URUH Qs
Kosovë me vite është një problem
VKTHWsVXHVPHSDVRMDDIDWJMDWH1GsUtimet në tokën produktive bujqësore,
dëmtimi i biodiversitetit, ndotja dhe
shpërdorimi i ujit kërkojnë përcaktimin e politikave afatgjata për një zhviOOLPWsTsQGUXHVKsP
1s EXMTsVLQs NRVRYDUH MDQs Ws GRmosdoshme ndërhyrjet e institucioneve
qeveritare për rritjen e komercializimit
të produkteve të fermës, ofrimit të
shërbimeve të konsulencës, të informacionit, përmirësimit të infrastrukturës
68

rurale, subvencionimit sikur po veprojnë shtetet fqinje, ndërhyrjes në tarifat
doganore, të mbështetjes së eksportit,
ngritjes së sistemit statistikorë modern,
hulumtimet shkencore dhe profesionale, duke krijuar qendrën e dokumenWDFLRQLWWsGKsQDYHGKHWsSURMHNWHYH
Funksionimi i statistikave për bujqësi, ka rëndësi parësore për përgatitjen e
bazave analitike dhe bilancore si kusht
për përcaktimin e politikave efektive
zhvillimore të bujqësisë kosovare dhe
për futjen e saj ne rrjedhat integruese
HYURSLDQH GKH ERWsURUH  (IHNWHW H
politikave qeveritare në bujqësi janë
WsQGU\VKPH$WRYDUHQQJDIDNWLVHVD
MDQsWsED]XDUDQsDQDOL]DSsUNDWsVH
Efektet e ndërhyrjeve qeveritare në
bujqësi mund të shprehën në:
dPLPH
3URGKLP
.RQVXP
7UHJsWL
6KSHQ]LPHSXEOLNH
5LVKSsUQGDUMHGKHPMHGLV
6KXPLFDHNsW\UHNDWHJRULYHPXQG
WsULQGDKHQQsNDWHJRULPsWsXOsWD
Disa përfundime kryesore
%LODQFHW H SURGXNWHYH DJURXVKTLmore kanë rëndësi parësore për institucionet qeveritare dhe joqeveritare
ngase ato përcaktojnë nivelin e disponibilitetit të produkteve për të cilat
duhet të ndërmerren masa, qoftë për
PEXOLPLQHGHÀFLWLWTRIWsSsUSsUGRULPLQHVXÀFLWLW
Përmirësimi i bilanceve të përgjithWWW.ALB-SHKENCA.ORG
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shme dhe atyre tregëtare të produkteve agroushqimore kërkon nga
4HYHULD H .RVRYsV GKH 810,.X Ws
vazhdojnë me përkushtim zhvillimin
H UHIRUPDYH Ws ÀOOXDUD Qs PsQ\Us Ws
veçantë integrimin efektiv të Kosovës
në tregun e gjerë dhe institucionet releYDQWHERWsURUH
1s ED]s Ws HFXULYH Qs ELODQFLQ H
produkteve agroushqimore në Kosovë,
është e domosdoshme ndërhyrja e
shtetit me qëllim eliminimin e mangësive në sferën e prodhimit, përmirësimin e shërbimeve këshillimore dhe të
PDUNHWLQJXWEXMTsVRU
1s NXDGsU Ws ]KYLOOLPLW DIDWJMDWs
DJUDU Ws .RVRYsV GXKHW Ws LGHQWLÀNRhen përparësitë krahasuese për proJUDPH ÀWLPSUXUsVH GKH Ws SUDQXDUD
QsWUHJXQHYHQGLWGKHWsMDVKWsP
=KYLOOLPLHÀNDVDJUDUGXKHWWsUHD
lizohet edhe përmes ndikimit të politikave aktive ndërsektoriale të zhvillimit, përmirësimit dhe zgjerimit të infrastrukturës rurale dhe të forcimit të
LQVWLWXFLRQHYHSXEOLNH

Shënime
1. Burimi: World Bank (2006): Kosovo Poverty Update. Vol. 1, f. 2.
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e cila merret me prodhimin e ushqimit arrin të
prodhojë ushqim të mjaftueshëm për rreth 280
milion banorë dhe të eksportoi sasi të konsiderueshme të këtyre produkteve.
5. Libri i Gjelbër i Kosovës, MBPZHR, Prishtinë, 2003
6. Deri para suprimimit të autonomisë së Kosovës, ekzistonin në të gjitha nivelet e strukturës
shtetërore Kuvendi, qeveria, Sistemi gjygjësor, sistemi i sigurimit, mbrojtja territoriale,
sekretariatet(ministritë) etj. Gjatë regjimit serb
ekzistonte guvernatori i Qeverisë së Serbisë
për administrimin e Kosovës.
7. Serbia paguan subvencione 6 cent/litër për
qumështin e eksportuar në Kosovë; Sllovenia
subvencionon qumështin “Alpsko” që eksportohet në Kosovë me 2.5 cent/litër dhe kosin
me 4.25 cent/litër. Bullgaria subvencionon
djathin e bardhë që eksportohet në Kosovë me
19 cent/kg, Hungaria me 11.5 cent/kg, 65 cent/
për kg djathin gjysmë të fortë “Trappista”.
Efekti i përgjithshëm i këtyre subvencioneve
është se zvogëlon koston e djathit me 11-65 cent/
kg, qumështit me 2.5 cent dhe kosit me 4 cent.
Propozimi i MBPHR (dhjetor 2004), për të subvencionuar me 5 cent çdo litër qumësht të prodhuar për treg (asnjëherë nuk është realizuar).
8. Vizitoni webfaqen e PPB-së në http://www.
eur-export.com/anglais/apptheo/logistique/
douane/PrincipesPolDouA.htm
9. Krahas bilancit sasior ekziston edhe bilanci i kalorive dhe i proteinave të cilat janë
të nevojshme për funksionet jetësore të organizmit.
10. Sipas Bankës Botërore, 47% e popullsisë
së Kosovës konsiderohet e varfër, 18% rrezikojnë të bien në këtë kategori dhe 15% jeton në varfëri të skajshme (shih më gjerësisht
studimin: Kosovo Agricultural Expenditure
Review, Maj 2007)
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