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Parathënie 

Në Kosovë ekzistojnë kushte të përshtatshme për kultivimin e patates dhe si e tillë është 

kulturë mjaft e rëndësishme, ku mesatarja e kultivimit për periudhën ’15-‘19 ishte 3,747 ha, me 

vlerë mesatare të prodhimit vjetor prej rreth 27 mil. €.  

Patatja është një ndër kulturat e pakta në vendin tonë (përveç grupit të pemëve të imta-

manore) ku shkalla e vetë-mjaftueshmërisë kalon 100%. Kur bëhet fjalë për prodhimtarinë 

intensive të patates, rendimenti është mjaft i lartë, meqenëse kjo prodhimtari bazohet në farë 

hibride e cila importohet nga vendet e BE-së, gjë që në të njëjtën kohë rrit mjaftueshëm edhe 

koston e prodhimit të patates. Mirëpo pjesa më e madhe e prodhuesve të vegjël për ti ulur 

kostot e prodhimit mbjellin patate nga prodhimi i tyre kështu që kjo është arsyeja kryesore që 

rendimenti mesatar tek ne në nivel vendi mbetet mjaft i ulët. 

Sa i përket tregtisë së patates një pjesë e prodhimit eksportohet, pjesa tjetër shkon për 

përpunim dhe po ashtu sasia tjetër mbetet për konsum të brendshëm.   

Në këtë analizë stafi i DAESB-së ka prezantuar të dhënat për periudhën 2015-2019 për 

prodhimtarinë dhe sipërfaqen e kultivuar me patate, eksport-importin dhe bilanci tregtar 

çmimet si dhe mbështetjen përmes subvencioneve dhe granteve.  
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1 Tregu i patates 

Patatja është kultura kryesore fryt rrënjore, 

që kultivohet dhe konsumohet në masë të 

madhe në Kosovë. Gjatë vitit 2019, 

sipërfaqja me perime ishte 18,911 ha, 

krahasuar me vitin 2018 kjo sipërfaqe ka 

shënuar rritje për 5.7%. Të gjitha kulturat 

perimore kanë shënuar rritje në sipërfaqe 

krahasuar me vitin 2018, përveç kategorisë 

së bishtajoreve të tjera dhe perimeve të tjera 

të cilat kanë shënuar rënie. Patatja mbulon 

3,688 ha apo 19.5% të sipërfaqes me perime.

  

2 Prodhimtaria e patates 

Bazuar në të dhënat e Agjencisë së 

Statistikave të Kosovës (ASK), 

prodhimtaria e patates, gjatë periudhës 

2015-2019 ka pasur luhatje, ku vlerën më të 

lartë e arriti në vitin 2017, ndërsa rënien më 

të madhe e pati në vitin pasues 2018. Në 

vitin 2019, prodhimtaria e patates shënoi 

rritje për 7.3% krahasuar me vitin 2018. 

Prodhimtaria vendore e patates në Kosovë 

gjatë periudhës ’15-’19 ka arritur të 

përmbush 100% të kërkesave vendore si 

dhe një pjesë edhe të eksportohet.

Figura 1: Sipërfaqja, prodhimtaria dhe rendimenti i patates, 2015-2019 

 
Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

3 Zhvillimi i tregtisë 

Sa i përket përdorimit të patates së 

prodhuar, sasia më e madhe e prodhimit 

është shitur në treg, ndërsa pjesa tjetër e 

mbetur përdoret për konsum familjar dhe 

për industrinë përpunuese. Kosova gjatë 

vitit 2019 eksportoi më shumë patate të 

freskët sesa që importoi por çmimi për njësi 

të eksportuar ishte për rreth 50% më i ulët 
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në krahasim me çmimin për njësi të 

importuar duke rezultuar kështu me vlerë 

negative të bilancit tregtar. Shtetet nga të 

cilët është importuar më së shumti patate e 

freskët në vitin 2019 ishin Egjipti, 

Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe 

Bjellorusia ndërsa është eksportuar patate e 

freskët në Mal të Zi, Maqedoni të Veriut 

dhe Shqipëri. 

Situatë e ndryshme nga patatja e freskët 

paraqitet tek patatja e përpunuar, ku 

Kosova importon shumë më shumë patate 

të përpunuar sesa që eksporton dhe ka 

bilanc tregtar negativ si në vlerë po ashtu 

edhe në sasi. 

3.1 Importi i patates së freskët 

Nga të dhënat në figurën e mëposhtme, 

shohim se importi i patates në periudhën 

’15-’19 ka pasur trend të rritjes me 

përjashtim në vitin 2016 që shënoi një rënie 

të lehtë në krahasim me vitin 2015.  

Figura 2: Importi i patates së freskët (sasia), 2015-2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Çmimi për njësi të importuar ka variuar 

nga 0.28 €/kg në vitin 2018 deri në 0.32 

€/kg në 2016, ndërsa në vitin e fundit 

çmimi ishte 0.31 €/kg. 

Në vitin 2019 sasia e importuar e patates së 

freskët ishte 5,566 tonë, ndërsa vlera e 

importit 1.7 mil. €. Përderisa sasia e 

importuar u rrit për 57% në vitin 2019, vlera 

shënoi rritje për 73%, e kjo si rezultat i 

rritjes së çmimit për njësi të importuar për 

0.03 €/kg.   
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Figura 3: Importi i patates së freskët (vlera), 2015-2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Gjatë vitit 2019 patatja e freskët është 

importuar nga vendet e regjionit dhe më 

gjerë. Në figurën e mëposhtme, shohim se 

në vitin 2019 janë importuar  5,566 tonë, 

prej të cilave 581 tonë janë importuar nga 

Egjipti, 464 tonë nga Shqipëria, 217 tonë 

nga Maqedonia e Veriut, 198 tonë nga 

Bjellorusia, ndërsa, pjesa tjetër e importit 

ishte nga vendet tjera si: Francë, Mali i Zi, 

Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj. 

Figura 4: Importi i patates së freskët sipas vendeve, 2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Të dhënat në Figurën 5, paraqesin importin 

e patates së freskët në vitin 2019 nga vendet 

e CEFTA-s, ku shohim se nga vendet e 

CEFTA-s, 63% e patates së freskët është 

importuar nga Shqipëria, 29% nga 

Maqedonia e Veriut dhe 8% nga Mali i Zi. 
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Figura 5: Importi i patates së freskët gjatë vitit 2019 nga vendet e CEFTA-s 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

3.2 Importi i patates së përpunuar

Nga të dhënat në figurën e mëposhtme, 

shohim se Kosova gjatë vitit 2019, ka 

importuar patate të përpunuar në vlerë prej 

rreth 9 mil. €. Në periudhën ’15-‘19 kishte 

trend të rritje së vazhdueshme të importit 

të patates së përpunuar. 

Figura 6: Importi i patates së përpunuar (vlera), 2015-2019 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Më së shumti patate e përpunuar është 

importuar nga Austria (2,001 tonë), 

Gjermania (1,847 tonë), Polonia (1,061 

tonë), Turqia (873 tonë),  Holanda (726 

tonë), Belgjika (716 tonë), Greqia (670 tonë), 

ndërsa nga vendet e tjera është importuar 

më pak.  
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Figura 7: Importi i patates së përpunuar sipas shteteve, 2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

3.3 Eksporti i patates 

Gjatë periudhës ’15-’19 vendi ynë ka 

eksportuar gjithsej 61,448 tonë patate të 

freskët apo 8 mil. € ishte vlera e eksportit 

për këtë periudhë. 

Figura 8: Eksporti i patates së freskët (sasia), 2015-2019 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Në vitin 2016 është eksportuar sasia më e 

madhe e patates së freskët 14,629 tonë apo 

11.9 mil. €. Pastaj, në vitin 2017 ka pasur 

rënie të eksportit në 12,609 tonë apo 1.5 mil. 

€ dhe ka vazhduar kjo rënie edhe në vitin 

2018 dhe 2019 ku edhe është shënuar sasia 

më e ultë e eksportit të patates së freskët 

(10,219 tonë apo 1.46 mil. €).  
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Figura 9: Eksporti i patates së freskët (vlera), 2015-2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Në vitin 2019 Kosova ka eksportuar 10,219 

tonë patate të freskët në vlerë prej 1.5 mil. 

€, ku prej tyre 89% janë eksportuar në 

Shqipëri, 8% në Maqedoninë e Veriut dhe 

3% në Malin e Zi. 

Figura 10: Eksporti i patates së freskët gjatë vitit 2019 nga vendet e CEFTA-s 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Kosova gjatë vitit 2019 më së shumti ka 

eksportuar patate të përpunuar në muajin 

Mars, ndërsa sasia më e ulët e eksportit 

ishte në muajin Maj dhe Qershor. Gjatë vitit 

2019 ka pasur luhatje të mëdha në sasinë e 

patates të eksportuar. Periudha prej muajit 

Janar deri në muajin Prill shënon sasi të 

lartë të eksportit, gjithsej 5,733 tonë. Pastaj, 

fillon të pësoj rënie në muajt Maj dhe 

Qershor, ndërsa në muajt tjerë vazhdon të 

rritet eksporti, ku në muajin Dhjetor kemi 

1,392 tonë patate të përpunuar të 

eksportuar.
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Figura 11: Eksporti i patates së freskët gjatë vitit 2019 sipas muajve 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

3.4 Eksporti i patates së përpunuar  

Eksporti i patates së përpunuar shënoi rritje 

të vazhdueshme që nga viti 2016. Në vitin 

2019 është eksportuar patate e përpunuar 

në vlerë prej 1.3 mil. € e që në krahasim me 

vitin 2018 kishte rritje për 16%. I vetmi vit 

në periudhën ’15-’19 kur eksporti i patates 

së përpunuar shënoi ulje ishte viti 2016.

Figura 12: Eksporti i patates së përpunuar (vlera), 2015-2019 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

Në vitin 2019, Kosova ka eksportuar patate 

të përpunuar në sasi të madhe në vendet e 

CEFTA-s, Maqedoni e Veriut dhe Shqipëri, 

por edhe në vende si Bullgaria, Suedia dhe 

Hungaria. Në këto 5 vende është 

eksportuar pothuajse 90% e gjithsej 

eksportit ndërsa pjesa tjetër është 

shpërndarë në vende si Iraku, Gjermania 

etj.
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Figura 13: Eksporti i patates së përpunuar sipas shteteve, 2019 

 
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

3.5 Bilanci tregtar 

Diferenca në mes të vlerës së eksportit dhe 

importit të patates së freskët ka pasuar 

dallime gjatë periudhës ’15-’19. Në figurën 

e mëposhtme  vërejmë se në vitin 2016 ishte 

vlera më e lartë pozitive e bilancit tregtar, e 

që pozitive ishte në 4 vite gjatë kësaj 

periudhe me dallim vitin 2019 ku edhe pse 

u eksportua patate e freskët më shumë sesa 

që u importua, bilanci tregtar rezulton 

negativ për shkak të çmimit më të ulët për 

njësi të eksportuar në raport më çmimin për 

njësi të importuar. Patatja është një ndër 

kulturat e pakta që kanë bilanc tregtar 

pozitiv, me përjashtim vitin 2019. 

Figura 14: Bilancit tregtar për pataten e freskët, 2015-2019 

  
Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZh

Bilanci tregtar për pataten e përpunuar në 

periudhën ’15-’19 ishte negativ duke pasur 

rritje të vazhdueshme. Në vitin 2019 vlera e 

bilancit tregtar ishte 7.7 mil. €, krahasuar 

me një vit më parë u rrit për 0.3 mil. €. 
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Figura 15: Bilancit tregtar për pataten e përpunuar, 2015-2019 

 

Burimi: ASK përpunuar nga DAESB-MBPZhR 

4 Çmimet e tregut 

Në Kosovë tregu i patates është një treg për 

të cilin ka kërkesë të vazhdueshme dhe për 

këtë arsye plasimi i patates në treg nuk 

paraqet ndonjë problem për kultivuesit e 

saj. Sasia më e madhe nga prodhimtaria e 

patates në vendin tonë përdoret për 

konsum njerëzor. Nga gjithsej 

prodhimtaria e patates, një pjesë e 

prodhimit përdoret për nevoja familjare 

ndërsa pjesa më e madhe shitet në tregun 

vendor dhe jashtë vendit. 

 

4.1 Çmimet në tregun vendor 

Në tregun tonë, patatet vendore janë të 

pranishme gjatë tërë vitit. Sa i përket 

çmimeve të fermës, mesatarja gjatë 

periudhës ’15-’19 sillet rreth 0.29 €/kg. 

Çmimi më i lartë i fermës për pataten ishte 

në vitin 2016 ndërsa më i ulëti në vitin 2017. 

Viti 2018 dhe 2019 karakterizohet më çmim 

të njëjtë të patates. Nëse analizojmë çmimet 

e tregut, vërejmë se gjatë periudhës në fjalë, 

pati luhatje të çmimeve të patates. Viti 2019 

kishte çmimin më të lartë prej 0.44 €/kg, 

ndërsa ai më u ulëti ishte në vitin 2015, që 

në krahasim me vitin 2019, ishte 27% më u 

ulët.  
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Figura 16: Çmimet e fermës për pataten (majtas); Çmimet e tregut për pataten (djathtas), ‘15-‘19 
(€/kg)                                  

Burimi: DAESB-MBPZhR 

4.2 Çmimet e importit 

Sipas figurës më poshtë, nga viti 2016 deri 

në vitin 2019, çmimi i patates vazhdimisht 

është rritur, ku në vitin 2019 kishte çmimin 

më të lartë (0.87 €/kg). Krahasuar me vitin 

paraprak, çmimi i vitit 2019 ishte 24% më i 

lartë. Çmimi më i ulët ishte në vitin 2016 në 

vlerë prej 0.63 €/kg

Figura 17: Çmimet e shitjes së patateve të importuara (€/kg) 

 
Burimi: DAESB-MBPZhR 

5 Mbështetja e prodhimtarisë së patateve 

5.1 Pagesa direkte 

Programi i pagesave direkte është ndër 

shtyllat kryesore të mbështetjes që jep 

shteti për fermerët e vendit tonë. Ndër vite 

ky program është zgjeruar dhe buxheti në 

vazhdimësi është rritur. Objektivat e 

programit për kulturën e patates janë: rritja 

e të hyrave në fermë; përmirësimi i 

konkurrencës dhe efektivitetit të prodhimit 

primar bujqësor; rritja e rendimentit; 

përmirësimi i cilësisë së prodhimit; 

zvogëlimi i shpenzimeve të prodhimit; 

intensifikimi i ekonomizimit të aktiviteteve 
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bujqësore. Kultivuesit e patates për të 

përfituar nga programi i pagesave direkte 

duhet të kenë të mbjellura së paku 0.50 ha 

me patate dhe kjo sipërfaqe duhet të jetë 

minimum 0.20 ha parcelë e pandarë. Në 

rast se fermeri merr tokë me qira gjithashtu 

edhe sipërfaqja e marr me qira duhet të jetë 

së paku 0.20 ha e pandarë, e dokumentuar 

përmes kontratës si dhe e kontraktuar në 

periudhë prej së paku një vit. 

Subvencionimi në formë të pagesave 

direkte do të bëhet për sipërfaqe të 

mbjellura me patate në vlerë prej 300 €/ha. 

Buxheti i planifikuar për vitin 2019 për 

subvencionimin e perimeve ishte 1,700,000 

€. 

5.2 Masat e zhvillimit rural 

Në kuadër të masave të zhvillimit rural në 

vitin 2019 patatet janë përkrahur në kuadër 

të masës 101 dhe masës 103.  

Objektivat specifike të Masës 101 - 

Investimet në asetet fizike në ekonomitë 

bujqësore që kanë të bëjnë me sektorin  e 

perimeve janë: rritja e prodhimit të pemëve 

për qëllime komerciale, përmirësimi i 

cilësisë me qëllim të përmbushjes së 

standardeve përkatëse kombëtare dhe të 

atyre të BE-së; modernizimi i fermave 

përmes përdorimit të pajisjeve të reja dhe 

mekanizimit modern, zvogëlimi i 

humbjeve pas vjeljes nëpërmjet 

investimeve në fermë, në teknologjinë e 

ruajtjes, në infrastrukturë dhe pajisje për 

fazën pas vjeljes, përfshirë kapacitetet për 

ftohje, klasifikim dhe paketim; Prodhimi i 

energjisë së ripërtërishme, përmirësimi i 

integrimit të fermerëve me blerësit e 

prodhimeve bujqësore. Për të përfituar 

përmes kësaj mase fermerët, përveç 

kritereve të përgjithshme që shpallen në 

thirrjen për aplikim duhet të plotësojnë 

edhe disa kritere specifike për sektorin e 

perimtarisë. Në momentin e aplikimit për 

investime në depo për  perime, fermerët 

duhet të dëshmojnë se kanë së paku 2 

hektarë sipërfaqe të tokës bujqësore në 

pronësi, të trashëguar apo të marrë  me qira 

për së paku 10 vjet dhe  të ketë të regjistruar 

në Regjistrin e Fermës sipërfaqen prej së 

paku 2 ha. Vlera minimale e shpenzimeve 

të pranueshme për projekt brenda kësaj 

mase është 10,000 € ndërsa vlera maksimale 

është 100,000 €. Përkrahja publike është 

60% e shpenzimeve të pranueshme të 

investimit, ndërsa përkrahje shtesë prej 5% 

jepet për investime në zonat malore dhe 5% 

për fermerë të rinj (40 vjeç ose më të rinj në 

momentin e aplikimit). Investimet në 

sektorin e perimeve përfshijnë: ndërtimin e 

serrave të përhershme për perime ku 

sipërfaqja minimale e një serre është 0.1 

hektar; prodhim të energjisë  në fermë nga 

të gjitha llojet e burimeve të ripërtërishme; 

blerja dhe instalimi i pajisjeve për krijimin 

e kushteve të kontrolluara klimatike, 

përfshirë pajisjet për ngrohje në serra; 

vendosja ose avancimi i sistemeve të ujitjes 

në serrë sipas praktikave efikase të ujitjes; 

ndërtimi i objekteve për trajtim pas vjeljes 

(klasifikim, paketim, etiketim) dhe për 

ruajtje të prodhimit si dhe depove për 

produkte për mbrojtje të bimëve dhe për 

plehra artificiale; dhe blerja e mekanizmit 

përkatës për kultivimin e perimeve në 

fushë të hapur apo në serra (makinë për 
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mbjellje të fidanëve, makinë për shtrirje të 

folisë). Përkrahja në kuadër të Masës 103 - 

Investime në asetet fizike në përpunimin 

dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore 

është e përqendruar kryesisht në investime 

në asetet fizike, me qëllim të rritjes së  

konkurrueshmërisë në sektorin agro-

ushqimor, të ndikojë në zëvendësimin e 

importit të ushqimit me prodhime vendore 

me cilësi të lartë dhe një produktivitet të 

përmirësuar. Objektivat specifike e masës 

103 janë: zbatimi i standardeve kombëtare 

dhe atyre të BE-së (higjiena, siguria 

ushqimore, cilësia, etj.); përmirësimi i 

teknologjisë së përpunimit, si dhe 

modernizimi i objekteve të tjera përcjellëse 

(depot ruajtëse/ftohëse) duke futur 

pajisje/teknologji të reja; diversifikimi i 

prodhimeve; Përmirësimi i marketingut 

dhe menaxhimit të mbetjeve; dhe rritja e 

efiçiencës së energjisë duke investuar në 

prodhimin e energjisë së ripërtërishme. Në 

rast të investimit në qendra të reja 

grumbulluese dhe paketuese, kapaciteti 

minimal i ruajtjes duhet të jetë së paku 

1,000 m3 të prodhimit. Në rast të zgjerimit 

të objektit ekzistues ky objekt duhet të ketë 

kapacitet minimal prej 500 m3, ndërsa 

objekti i zgjeruar duhet të arrijë kapacitetin 

minimal 1,000 m3. Investimet e 

pranueshme për nënmasën e përpunimit të 

pemëve dhe të perimeve janë në: ndërtim, 

zgjerim, rinovim të objekteve për 

përpunim; linja për konservim/pasterizim 

të pemëve dhe perimeve; pajisje për 

përmirësimin e higjienës, si dhe cilësisë dhe 

sigurisë së prodhimeve; në objekte dhe 

pajisje për trajtim pas vjeljes, për tharje, për 

klasifikim dhe për deponim; në pajisje për 

paketim, për etiketim përfshirë linjat e 

mbushjes, mbështjellësit;  pajisje për 

zinxhirin ftohës, pajisje për përmirësimin e 

mbrojtjes së mjedisit; pajisje për kontrollë të 

cilësisë përfshirë laboratorët përkatës; 

automjete të specializuara për bartjen e 

lëndës së parë dhe prodhimeve të gatshme, 

me ftohje dhe pa ftohje; pajisje të IT-së, 

harduer dhe softuer për monitorim, 

kontrollë dhe menaxhim; dhe teknologji 

për prodhimin e energjisë së ripërtërishme. 

Vlera minimale e shpenzimeve të 

pranueshme për projekt brenda kësaj mase 

është 30,000 €, kurse vlera maksimale e 

shpenzimeve të pranueshme për projekt 

brenda kësaj mase është 400,000 €. Niveli i 

përkrahjes publike është 50% e 

shpenzimeve të pranueshme të investimit. 

Në total për përkrahje të pemëve dhe 

perimeve në kuadër të kësaj mase janë 

ndarë 1,200,000 €.

 

6 Promovimi dhe sfidat për kultivimin e patates 

Promovimi i patates bëhet që nga viti 2005, 

prej edhe kur ka filluar mbajtja e 

manifestimit të “Ditës së patates” e cila ka 

një karakter nacional dhe po ndikon në 

sensibilizimin e opinionit për 

prodhimtarinë e kësaj kulture. Manifestimi 

i patates mbahet në Tetor të çdo viti, në 

komunën e Vushtrrisë, më saktësisht në 

fshatin Pestovë. Po ashtu, ky manifestim ka 

filluar të mbahet edhe në komunën e Vitisë, 

më saktësisht në fshatin Debëlldeh. 

Kultivuesit e patates në Kosovë kanë 
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arritur të kenë prodhimtari të lartë, 

përkundër sfidave që vazhdojnë të kenë, siç 

janë mungesa e investimeve në sistemi e 

ujitjes dhe mungesa e fondeve të veçanta 

për sigurimin e kulturave bujqësore për t’i 

evituar problemet të cilat shkaktohen nga 

kushtet klimatike. 

  

Konkluzionet dhe rekomandimet  

Nga të dhënat e prezantuara në analizën e 

tregut të patates dhe patates së përpunuar 

mund të konkludojmë se, patatja si produkt 

i freskët qëndron mjaft mirë për dallim nga 

patatja e përpunuar e cila vazhdon të ketë 

bilanc tregtar negativ dhe të importohet në 

sasi të mëdha. Megjithatë edhe pse nevoja 

për konsum mbulohet mbi 100% nga 

prodhimtaria e patates së freskët, patatja 

vazhdon të importohet gjatë periudhave të 

caktuara të vitit. Kjo ndodh pasi që kemi 

mungesë të patates së hershme e po ashtu 

farës vendore.  

Me rritjen e prodhimtarisë së patates së 

hershme dhe farës së patates, Kosova duke 

qenë se mbulon nevojat për konsum do 

kishte prodhimtari gjatë tërë periudhës së 

vitit dhe potencilashit do të eliminonte 

importin. Krijimi i kushteve të avancuara 

për përpunimin e kulturës së patates do të 

ndikonte që të rritet shkalla e vetë-

mjaftueshmërise për pataten e përpunuar, 

e kjo do të ndikonte edhe në rritje të 

eksporti dhe sigurim të vendeve të reja të 

punës.
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