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Hyrje 

Të dhënat e tregtisë (statistikat e importit dhe eksportit) paraqesin gjendjen e tregtisë ndërkombëtare të organizuara sipas periudhës kohore, 

vendit dhe produkteve, dhe mund të përdoren për të vlerësuar ofertën dhe kërkesën për produkte të veçanta në vende specifike, gjë që është 

e dobishme jo vetëm për hartuesit e politikave por edhe për kompanitë e ndryshme që merren me eksport dhe import. Përmes të dhënave të 

tregtisë mund të analizohen tendencat e përgjithshme në tregtinë botërore dhe ndikimin e tyre në industri të veçanta në vend. Qëllimi i kësaj 

analize është paraqitja në formë më të detajuar të produkteve bujqësore në nivel dy, katër dhe tetë shifror, të dhënat për vitet 2020-2021 dhe 

ndryshimi i paraqitur mes dy viteve të fundit në vlerë dhe sasi. Prandaj, duke pasur parasysh rëndësinë e informatave të kësaj natyre është 

përgatitur kjo analizë ku pasqyrohet shkëmbimi tregtar i Kosovës me vendet tjera sa i përket produkteve bujqësore (Sistemi i Harmonizuar 

Doganor për kapitujt 01-24).  

Kjo analizë e përgatitur për shkëmbimin tregtar po ashtu ndihmon në vlerësimin e kërkesës për produkte të caktuara dhe vlerësimin e kërkesës 

për produktet bujqësore duke marrë parasysh importin dhe eksportin e produkteve bujqësore dhe vendet prej nga ato vijnë.  

Njohuritë për orientimin e eksportit në vende të ndryshme sigurojnë më tej informacionet se në cilat vende është realizuar eksporti dhe pastaj 

varësisht gjendjes momentale hartohen masa të ndryshme në kuadër të zhvillimit të politikave bujqësore në lehtësimin e mëtutjeshëm të 

eksportit për produkte primare dhe ato të ndërmjetme.  

Bazuar në të dhënat e prezantuara, vërejmë se produktet bujqësore të eksportuara aktualisht nga Kosova janë shumëfish më të vogla se sa ato 

të importuara edhe pse ka tendencë të rritjes, sidomos viteve të fundit.   

Përmes kësaj analize është paraqitur vlera dhe sasia e shkëmbimit tregtar si dhe bilancit tregtar për gjithsej produktet bujqësore për kapitujt 

01-24, duke filluar nga viti 2005 deri në vitin 2021.   
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Metodologjia 

Baza e të dhënave të shkëmbimit tregtar merret nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK). Përpunimi i të dhënave për kapitujt 01-24 bëhet 

nga Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Bazuar në 

memorandumin e bashkëpunimit në mes MBPZhR-ës dhe ASK-ës është bërë i mundur shfrytëzimi i të dhënave të shkëmbimit tregtar për 

produkte bujqësore në mënyrë më të detajuar. Këto të dhëna merren në baza mujore nga ASK dhe barten në fajllin e dizajnuar në ACCESS. 

Fajlli i përmban tabelat që merren për 12 muaj, ku paraqitet përshkrimi i kapitujve, shteteve dhe përshkrimin e kodeve në nivel produkti për 

kapitujt 01-24. Fajlli përmban edhe pyetësorët (query) që përgatiten nga zyrtarja e lartë e bazës së të dhënave në DAESB. Pyetësori përgatitet 

sipas muajve dhe po ashtu sipas vitit (12 muaj). Me përgatitje të fajllit baza e të dhënave bartet në “Sistemin Informativ të Integruar Bujqësorë” 

dhe në këtë mënyrë importohet baza e të dhënave të shkëmbimit tregtar ku kanë qasje administratori dhe analistat (zyrtar të DAESB).  
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Përmbledhja  

Në periudhën 2005-2021 ashtu siç shihet në figurën 1: eksporti i produkteve bujqësore ka shënuar rritje, por rritje më të madhe ka pasur 

importi, ku në vitin 2005 ishte 285.6 mil. €, ndërsa në vitin 2021 kjo vlerë arriti në 965.6 mil. €, që paraqet rritje për më shumë se 3 herë. 

Eksporti po ashtu ka pasur ndryshime në vlerë për periudhën që është prezantuar në figurën në vijim. Në vitin 2005 Kosova ka eksportuar 

produkte bujqësore në vlerë prej 7.9 mil. €, ndërsa në vitin 2021 kjo vlerë ishte 92.6 mil. €, me rritje të vlerës për më shumë se 12 herë.  

Gjithsej eksporti i produkteve bujqësore në vitin 2021 ka pasur rritje për 18.7% krahasuar me vitin 2020, ndërsa importi ka pasur rritje 

për 26.2%. Mbulueshmëria e importit me eksport në vitin 2021 ishte 9.6%.  

Partnerët kryesor të Kosovës ku është realizuar sasia më e madhe e eksportit të produkteve bujqësore janë: Shqipëria me pjesëmarrje 

prej 28.4%, Maqedonia e Veriut 13.4%, Gjermania 12.9%, Serbia 9.8%, Holanda 3.5%, Italia 3.0% dhe Kroacia 2.7%. Partnerët kryesor të 

Kosovës nga ku janë importuar më së shumti produkte bujqësore janë: Serbia 15.7%, Turqia 8.3%, Gjermania 7.6%, Polonia 6.9%, Italia 

dhe Maqedonia e Veriut me nga 6.1%, Kroacia 6.0%, Brazili 4.9%, Sllovenia 3.9% dhe Hungaria 3.5%. 

Ndër produktet më të eksportuara në vitin 2021 janë: Ujërat, përfshirë ujërat mineral dhe ujërat me gaz, që përmbajnë ëmbëltues; Birra 

e bërë nga malti; Kafe e pjekur; Bimë Ephedra dhe pjesë të saj, përfshirë farat dhe frutat, të freskëta, të ftohta, të ngrira ose të thara, 

qofshin ose jo të prera, të shtypura apo në formë pluhuri si dhe Mish ose të brendshme të ngrënshme të mishit të patës, të rosës dhe të 

shpendëve guinea të llojit domesticus, të pjekura, të përgatitura ose të konservuara etj. 

Kur bëhet fjalë për importin në vitin 2021 produktet më të importuara ishin: Cigare që përmbajnë duhan (përveç atyre me përmbajtje të 

karafilit); Ujëra, përfshirë ujërat mineral dhe ujërat me gaz, që përmbajnë sheqer, ëmbëltues apo aromatizues shtesë, për konsum të 

drejtpërdrejtë si pije; Bagëti me peshë > 300 kg, për therrje (përveç mëshqerrave dhe lopëve); Përgatitje ushqimore që nuk përmbajnë 

yndyra qumështi, sakarozë, izoglukozë dhe sheqer i bardhë. 
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1 Eksport - Importi i produkteve bujqësore 

Eksporti dhe importi i produkteve bujqësore ka pasur ndryshime gjatë viteve duke filluar nga viti 2005, rritje është shënuar në vlerën e  

eksportit që nëse krahasojmë me vitin 2020 në vitin 2021 kishte rritje për 18.7%. Për dallim nga eksporti, vlera e importit të produkteve 

bujqësore ka pasur ndryshime shumë më të mëdha, kështu që nëse e krahasojmë vlerën e importit të vitit 2020 me atë të vitit 2021 rrjedh 

se importi ka pasur rritje të vlerës për 26.2%.  

Figura 1:     Eksporti - Importi dhe bilanci tregtar, vlera në mil. € 

 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet më të eksportuara në vitin 2020: Nëse bëjmë krahasimin e pesë (5) produkteve më të eksportuara për vitet 2020 dhe 2021, 

vërejmë se vlera e produkteve më të eksportuara në vitin 2020 është e ngjashme me ato të vitit 2021, me pak ndryshime. Produktet 

bujqësore në vitin 2020 në nivel 8 shifror janë paraqitur në tabelën 1: Ujërat dhe ujërat minerale që përmbajnë ëmbëltues; Birra e bërë 

nga malti; Bimë mjekuese aromatike; Kafe e pjekur (përveç asaj të dekafeinizuar) dhe Mish nga pjesët e organeve të ngrënshme të mishit 
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të patës, të rosës dhe të shpendëve guinea të llojit domesticus, të pjekura, të përgatitura ose të konservuara etj. Pesë (5) produktet e 

paraqitura në tabelë përbëjnë 32.2 mil. €, apo 41.2% të vlerës së eksportit të produkteve bujqësore për kapitujt 01-24. 

Tabela 1: Produktet më të eksportuara në vitin 2020, vlera në ‘000 €  

CN8                Përshkrimi i kodit 2020 

22021000 Ujëra, përfshirë ujërat mineral dhe ujërat me gaz, që përmbajnë ëmbëltues 13,453 

22030001 Birra e bërë nga malti, në shishe që mbajnë <= 10 l 9,056 

12115000 
Bimë Ephedra dhe pjesë të saj, përfshirë farat dhe frutat, të freskëta, të ftohta, të ngrira ose të thara, 
qofshin ose jo të prera, të shtypura apo në formë pluhuri 

3,880 

09012100 Kafe e pjekur (përveç asaj të dekafeinizuar) 3,720 

08112031 Mjedra, të paziera apo të ziera me avull ose në ujë, të ngrira, pa ëmbëltues 2,064 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet më të eksportuara në vitin 2021: Produktet më të eksportuara në vitin 2021 që kishin vlerë më të madhe, po ashtu në nivel 8 

shifror, janë paraqitur në tabelën 2: Ujërat dhe ujërat minerale që përmbajnë ëmbëltues; Birra e bërë nga malti; Kafe e pjekur (përveç asaj 

të dekafeinizuar); bimë mjekuese aromatike dhe Mish nga pjesët e organeve të ngrënshme të mishit të patës, të rosës dhe të shpendëve guinea 

të llojit domesticus, të pjekura, të përgatitura ose të konservuara etj. Pesë (5) produktet e paraqitura në tabelë përbëjnë 37.5 mil. €, apo 40.5% të 

vlerës së eksportit të produkteve bujqësore.  

Tabela 2: Produktet më të eksportuara në vitin 2021, vlera në ‘000€   

CN8              Përshkrimi i kodit 2021 

22021000 Ujëra, përfshirë ujërat mineral dhe ujërat me gaz, që përmbajnë ëmbëltues 17,856 

22030001 Birra e bërë nga malti, në shishe që mbajnë <= 10 l 9,476 

09012100 Kafe e pjekur (përveç asaj të dekafeinizuar) 3,834 

12115000 
Bimë Ephedra dhe pjesë të saj, përfshirë farat dhe frutat, të freskëta, të ftohta, të ngrira ose të thara, 
qofshin ose jo të prera, të shtypura apo në formë pluhuri 

3,328 

16023929 
Mish nga pjesët e organeve të ngrënshme të mishit të patës, të rosës dhe të shpendëve guinea të llojit 
domesticus, të pjekura, të përgatitura ose të konservuara etj. 

3,055 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 
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1.1 Eksport - Importi i produkteve bujqësore sipas grupit të shteteve 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore në 27 vendet e BE-së në vitin 2021 ishte 31.7 mil. €, që në krahasim me vitin 2020 kishte rritje 

për 8.0%. Vlera e importit të produkteve bujqësore nga 27 vendet e BE-së në vitin 2021 ishte 467.0  mil. €, ku shfaqet një rritje për dallim nga 

viti 2020 për 15.4%, me bilanc tregtar negativ në vlerë prej 435.3 mil. €. Mbulueshmëria e importit me eksport në vitin 2021 ishte 6.8%. 

Tabela 3: Shkëmbimi tregtar sipas grupit të shteteve, vlera në mil. € 

Grupi i 
shteteve  

Eksport 
Ndryshimi

, në (%) 
2021/2020 

Import 
Ndryshimi, 

në (%) 
2021/2020 

Bilanci tregtar 
Mbulueshmëria e 
importit me eksport 
2020, në (%) 

Mbulueshmëria e 
importit me eksport 
2021, në (%) 

  2020 2021   2020 2021   2020 2021 

BE 29.4 31.7 8.0 404.6 467.0 15.4 -375.3 -435.3 7.3 6.8 

CEFTA 41.1 51.6 25.4 183.4 266.6 45.4 -142.2 -215.0 22.4 19.4 

Të tjera 7.6 9.3 23.2 177.3 232.0 30.8 -169.8 -222.6 4.3 4.0 

Gjithsej 78.1 92.6 18.6 765.4 965.6 26.2 -687.3 -872.9 10.2 9.6 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s në vitin 2021 arriti në 51.6 mil. €, që ishte rritje e vlerës së eksportit në krahasim 

me vitin 2020 për 25.4%.   

Vlera e importit nga vendet e CEFTA-s në vitin 2021 ishte 266.6 mil. €, me rritje për 45.4% për dallim nga viti 2020, dhe me bilanc tregtar 

negativ në vlerë prej 215.0 mil. €. Mbulueshmëria e importit me eksport ishte 19.4%. 

Eksporti në vendet e tjera në vitin 2021 kishte vlerë 9.3 mil. €, ku shfaqet rritje për 22.4%  në krahasim me vitin 2020, ndërsa importi nga 

vendet tjera në vitin 2021 paraqitet në vlerë prej 232.0 mil. €, ku vërehet një rritje për 30.8% për dallim nga viti 2020.  
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Figura 2: Shkëmbimi tregtar sipas grupit të shteteve, vlera në mil. € 

  

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

1.1.1 Eksport - Importi me 27 vendet e BE-së 

Gjithsej vlera e produkteve bujqësore të eksportuara në vitin 2021 në 27 vendet e BE-së ishte 31.7 mil. €, që në krahasim me vitin 2020 ka pasur 

rritje për 8.0%, ndërsa vlera e importit në vitin 2021 ishte  467.0 mil. €, që paraqet rritje në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 për 15.4%. Rritje 

më të madhe të vlerës së eksportit në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 ka pasur në produktet që bëjnë pjesë në Kapitullin e 16 (Ushqimet e 

përgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, etj.) 242%, ndërsa rritje më e madhe e vlerës së importit paraqitet në kapitullin 01 

(Kafshët e gjalla)  me rritje prej 65.6%. 
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Tabela 4: Eksport - Importi me 27 vendet e BE-së për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

 
CN2 

 
Përshkrimi 

Eksport Ndryshimi Import Ndryshimi 

2020 2021 2021/2020 (%) 2020 2021 2021/2020 (%) 

1 Kafshët e gjalla - -  20,923 34,651 65.6 

2 Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve - -  18,143 24,651 35.9 

3 Peshqit dhe krustacet, molusqet dhe kafshët e tjera jokurrizore ujore - -  1,622 2,098 29.3 

4 Produkte të qumështit; vezët; mjalti natyral 3 10 278.5 40,731 47,201 15.9 

5 Produkte me origjinë shtazore, të pa përfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër  - -  120 127 5.8 

6 Drunjtë dhe bimët e tjera; zhardhokët; lulet dhe gjethet dekorative 803 386 -51.92 3,934 4,444 13.0 

7 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve 5,522 3,928 -28.86 6,443 7,202 11.8 

8 Pemët dhe arroret e ngrënshme 4,939 4,244 -14.06 8,793 8,882 1.0 

9 Kafe, çaj, krem dhe erëza 2,648 2,480 -6.36 9,127 11,431 25.2 

10 Drithërat 164 85 -48.17 17,573 8,549 -51.4 

11 Produktet e industrisë bluajtëse; maja e elbit apo drithërave tjera 69 64 -7.05 8,432 7,264 -13.9 

12 Farat vajore; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe foragjere 2,995 3,025 1.01 2,847 3,174 11.5 

13 Lënda e trashë ngjitëse nga të çarat e drunjëve - -  286 301 5.2 

14 Materialet vegjetale që përdoren për thurje - 8  7 8 8.9 

15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to 313 277 -11.52 15,205 14,964 -1.6 

16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, etj. 892 3,055 242.38 19,348 19,251 -0.5 

17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij 173 161 -6.99 19,846 14,947 -24.7 

18 Kakao dhe përgatitjet prej kakaos 335 392 16.94 18,346 21,611 17.8 

19 Përgatitjet prej drithërave, miellit, niseshtes apo qumështit etj. 619 766 23.7 34,865 45,052 29.2 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve apo pjesëve të tjera të bimëve 3,294 4,104 24.57 13,336 17,686 32.6 

21 Përgatitje të ndryshme të ngrënshme 134 132 -1.64 51,234 59,343 15.8 

22 Pijet, alkoolet dhe uthulla 6,457 8,595 33.1 38,253 43,998 15.0 

23 Mbetjet nga industritë ushqimore; Ushqim foragjer i përgatitur për kafshë - -  9,059 8,829 -2.5 

24 Duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit. - -  46,169 61,332 32.8 
 Gjithsej 29,360 31,711 8.01 404,641 466,997 15.4 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Në vitin 2021, pjesëmarrje më të madhe në vlerën e eksportit të produkteve bujqësore në BE ka pasur: Gjermania me 37.6%, vijuar nga Holanda 

10.2% dhe Bullgaria 9.2%, ndërsa në vlerën e importit të produkteve bujqësore nga BE, në vitin 2021 pjesëmarrje më të madhe kishte Gjermania 

15.8%, Polonia 14.2% si dhe Italia dhe Kroacia me pjesëmarrje prej 12%.  
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Tabela 5: Eksport - Importi sipas shteteve të BE-së, vlera në ‘000 € 

Shteti 
2020 2021 Pjesëmarrja e shtetit, 2021 Ndryshimi 2021/2020 2020 2021 Pjesëmarrja e shtetit, 2021 Ndryshimi 2021/2020, 

Eksport Eksport (%) (%) Import Import (%) (%) 

Austri 1,363 1,992 6.3 46 19,628 24,766 5.3 26 

Belgjikë 462 421 1.3 -9 3,403 3,249 0.7 -5 

Bullgari 2,758 2,923 9.2 6 36,033 23,805 5.1 -34 

Danimarkë  75 0.2  1,311 1,858 0.4 42 

Estoni 46 28 0.1 -40 42 175 0.0 312 

Finlandë 102 130 0.4 28 27 45 0.0 67 

Francë 857 741 2.3 -14 12,394 8,745 1.9 -29 

Gjermani 11,603 11,910 37.6 3 56,248 73,460 15.7 31 

Greqi 38 191 0.6 401 18,819 19,931 4.3 6 

Holandë 2,557 3,248 10.2 27 16,268 23,770 5.1 46 

Hungari 335 403 1.3 20 28,869 33,415 7.2 16 

Irlandë     1,325 1,837 0.4 39 

Itali 3,140 2,772 8.7 -12 48,245 58,679 12.6 22 

Kroaci 1,953 2,510 7.9 29 50,313 57,522 12.3 14 

Letoni 9 140 0.4 1,435 205 92 0.0 -55 

Lituani 2 4 0.0 100 1,107 1,869 0.4 69 

Luksemburg 100 140 0.4 40     

Maltë 12 182 0.6 1,389  2   

Poloni 569 276 0.9 -52 52,199 66,288 14.2 27 

Portugali  2 0.0  226 287 0.1 27 

Qipro     79 86 0.0 8 

Rep. Çeke 106 189 0.6 78 5,945 7,243 1.6 22 

Rumani 1,178 952 3.0 -19 11,126 15,095 3.2 36 

Slloveni 489 622 2.0 27 34,295 38,207 8.2 11 

Sllovaki 29 58 0.2 100 2,172 1,126 0.2 -48 

Spanjë     3,821 4,917 1.1 29 

Suedi 1,653 1,803 5.7 9 543 532 0.1 -2 

Gjithsej 29,360 31,711 100.0 8 404,641 466,997 100 15 

 Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 
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Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e BE-së 

Produktet bujqësore të eksportuara në vendet e BE-së që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore në vendet e BE-së në vitin 2021 ka shënuar rritje krahasuar me vitin 2020 për 8.0 % me ndryshime 

në vlerë për produktet bujqësore në kapituj 01-24. Në tabelën nr.6, janë paraqitur kapitujt kryesor që kanë shënur rritje në vlerë në krahasim 

me vitin 2020: 

Tabela 6: Produktet bujqësore më të eksportuar në BE që kanë pasur rritje në 2020-2021, vlera në ‘000 €   

CN2 Përshkrimi i kodit Eksport 2020 Eksport 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut etj. 892 3,055 242 

19 Përgatitjet prej drithërave, miellit, niseshtes etj. 619 766 24 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve etj. 3,294 4,104 25 

22 Pijet, alkoolet dhe uthulla. 6,457 8,595 33 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet bujqësore të eksportuara në vendet e BE-së, që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore sipas kapitujve që kanë pasur rënie janë paraqitur në vijim: kapitulli 06 (Drunjtë dhe bimët e tjera 

dhe gjethet dekorative) në vitin 2021 kishte 52% rënie krahasuar me vitin 2020, duke vazhduar me kapitullin 07 (Perimet e ngrënshme dhe disa 

lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve) me rënie prej 29%, kapitulli 08 (Pemët dhe arroret e ngrënshme) 14% dhe kapitulli 10 (Drithërat) me 48%. 

Tabela 7: Produktet bujqësore të eksportuara në BE që kanë pasur rënie në 2020-2021, vlera në ‘000 €  

CN2 Përshkrimi i kodit  Eksport 2020 Eksport 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

06 Drunjtë dhe bimët e tjera; lulet  dhe gjethet dekorative 803 386 -52 

07 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të zhardhokëve 5,522 3,928 -29 

08 Pemët dhe arroret e ngrënshme 4,939 4,244 -14 

10 Drithërat 164 85 -48 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 
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Importi i produkteve bujqësore nga vendet e BE-së 

Produktet bujqësore të importuara nga vendet e BE-së që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e importit të produkteve bujqësore nga vendet e BE-së në vitin 2021 ka shënuar rritje, krahasuar me vitin 2020 për 15.4%. Ka pasur 

produkte që përfshihen në kapituj të ndryshëm që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020. Janë përzgjedhur kapitujt që kanë 

pasur rënie më të theksur ashtu siç janë paraqitur në tabelën në vijim: Kapitulli 10 (drithërat) në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 pësoi rënie 

për 51%; Kapitulli 11 (produktet e industrisë bluajtëse, maja e elbit apo drithërave tjera, niseshte, inulinë, gluten gruri) kishte rënie për 14%;  

Kapitulli 15 (vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to) 2%;  Kapitulli 17 (sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij) 25% 

dhe Kapitulli 23 (mbetjet nga industritë ushqimore, ushqim foragjer i përgatitur për kafshë) kishin rënie për 3%. Këto produkte të shfaqura në 

tabelën 6 përbëjnë 58.8% të importit nga BE. 

Tabela 8: Produktet bujqësore të importuar nga BE që kanë pasur rënie në 2020-2021, vlera në ‘000 € 

CN2 Përshkrimi i kodit Importi 2020 Importi 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

10 Drithërat 17,573 8,549 -51 

11 Produktet e industrisë bluajtëse, etj. 8,432 7,264 -14 

15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to 15,205 14,964 -2 

17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij. 19,846 14,947 -25 

23 Mbetjet nga industritë ushqimore, etj. 9,059 8,829 -3 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet bujqësore të importuara nga vendet e BE-së që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e importit ka pasur rritje në Kapitullin 01 (Kafshët e gjalla) për 66%; Kapitulli 02 (Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve) 36%; Kapitulli 

03 (Peshqit dhe krustacet, molusqet etj) 29%; Kapitulli 19 (Përgatitjet prej drithërave apo prej brumërave) ka pasur rritje për 29% dhe Kapitulli 

i 20 (Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve apo pjesëve të tjera të bimëve) kishte rritje në vlerë për 33%. Produktet e paraqitura në kapitujt 

e lartë cekur përbëjnë 52% të vlerës së importit të produkteve bujqësore në BE. 
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Tabela 9: Produktet bujqësore të importuar nga BE që kanë pasur rritje në 2020-2021, vlera në ‘000 € 

CN2 Përshkrimi i kodit Importi 2020 Importi 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

01 Kafshët e gjalla 20,923 34,651 66 

02 Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve 18,143 24,651 36 

03 Peshqit dhe krustacet, molusqet etj 1,622 2,098 29 

19 Përgatitjet prej drithërave apo prej brumërave 34,865 45,052 29 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve etj 13,336 17,686 33 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

1.1.2 Eksport - Importi me vendet e CEFTA-s 

Gjithsej vlera e produkteve bujqësore të eksportuara në vitin 2021 në vendet nënshkruese të marrëveshjes së CEFTA-s ishte 51.6 mil. €, që në 

krahasim me vitin 2020 ka pasur rritje për 25%. Vlera e importit në vitin 2021 kishte vlerë 266.6 mil. €, që në krahasim me vitin 2020 ka pasur 

rritje për 45.4%. Rritje më të madhe të eksportit në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 ka pasur në produktet që bëjnë pjesë në kapitullin e 16 

(Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, etj.) 242%, ndërsa rritje më të madhe të vlerës së importit paraqitet në 

kapitullin 01 (Kafshët e gjalla) me rritje prej 65.6%. 
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Tabela 10: Eksport - Importi me vendet e CEFTA-s për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

  Eksport Import 

CN2 Përshkrimi i kodit 2020 2021 
Nddryshimi 

2021/2020(%) 
2020 2021 

Ndryshimi 
2021/2020(%) 

01 Kafshët e gjalla    9,313 14,635 57 

02 Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve 337 654 94 1,211 1,846 52 

03 Peshqit dhe krustacet, molusqet dhe kafshët e tjera jokurrizore ujore 111 216 95 511 1,025 101 

04 Produkte të qumështit; vezët; mjalti natyral; 701 1,026 46 9,333 10,341 11 

05 Produkte me origjinë shtazore 4 118 3,210 36 92 156 

06 Drunjtë dhe bimët e tjera; lulet e prera dhe gjethet dekorative 58 102 76 1,397 1,617 16 

07 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve 3,083 1,988 -36 9,863 12,118 23 

08 Pemët dhe arroret e ngrënshme; lëvozhga e agrumeve etj. 4,213 6,614 57 9,096 10,885 20 

09 Kafe, çaj, krem dhe erëza 2,528 2,689 6 1,522 1,880 24 

10 Drithërat 349 420 20 23,144 29,742 29 

11 Produktet e industrisë bluajtëse; maja e elbit apo drithërave tjera etj. 814 1,542 89 4,465 2,869 -36 

12 Farat vajore; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe foragjere 896 377 -58 2,061 1,847 -10 

13 Lënda e trashë ngjitëse nga të çarat e drunjëve;    8 6 -26 

14 Materialet vegjetale që përdoren për thurje;    5 5 -8 

15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore; 1,120 1,399 25 13,374 22,242 66 

16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut etj. 925 983 6 8,506 13,417 58 

17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij 432 450 4 4,249 11,519 171 

18 Kakao dhe përgatitjet prej kakaos 381 565 48 4,259 5,066 19 

19 Përgatitjet prej drithërave, miellit, niseshtes apo qumështit; 903 1,134 26 21,802 28,874 32 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve etj. 2,272 4,129 82 6,077 8,644 42 

21 Përgatitje të ndryshme të ngrënshme 491 825 68 9,015 13,320 48 

22 Pijet, alkoolet dhe uthulla 20,740 25,426 23 33,557 61,165 82 

23 Mbetjet nga industritë ushqimore; Ushqim foragjer për kafshë 771 906 18 8,298 11,112 34 

24 Duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit 5 32 502 2,277 2,304 1 
 Gjithsej 41,135 51,594 25 183,381 266,571 45 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Nga vendet që janë nënshkruese të marrveshjes së CEFTA-s, pjesëmarrje më të madhe në vlerën e eksportit në vitin 2021 ka pasur 

Shqipëria me 51.0%, përcjellur nga Maqedonia e Veriut me pjesëmarrje prej 24.1%, Serbia 17.7%, Mali Zi 4.1% dhe B. Hercegovina 3.1%. 

 



17 
 

Tabela 11: Eksporti në shtetet e CEFTA-s për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

Shteti 
Eksport Pjesëmarrja e shtetit, 2021 

Ndryshimi 
2021/2021 

2020 2021 (%) (%) 

B. Hercegovina 1,373 1,593 3.1 16 

Mali i Zi 1,504 2,140 4.1 42.3 

Maqedonia e Veriut 9,428 12,452 24.1 32.1 

Moldavia  3   

Serbia 6,149 9,117 17.7 48.3 

Shqipëri 22,680 26,289 51.0 15.9 

Gjithsej 41,135 51,594 100 25.4 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Nga vendet e CEFTA-s, pjesëmarrje më të madhe në vlerën e importit në vitin 2021 ka pasur Serbia me pjesëmarrje prej 56.9%, vijuar nga 

Maqedonia e Veriut me pjesëmarrje prej 22.0%, Shqipëria 12.4%, Bosna Hersegovina 6.5%, Mali i Zi 2.1% dhe Moldavia 0.1%. Në vitin 2021 ka 

pasur ndryshime në vlerë të importit midis shteteve krahasuar me vitin paraprak, kështu që në vitin 2021 nga disa vende vërehet një rritje 

importit: Serbia për 89%, Bosnja Hercegovina 85%, Mali i zi 26% dhe nga Shqipëria 19%. Rënie në vlerë të importit ka pasur nga Moldavia 

(58%) dhe Maqedonia e Veriut (4%). 

Tabela 12: Importi nga shtetet e CEFTA-s për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Shteti 
Import Pjesëmarrja e shtetit, 2021 

Ndryshimi 
2021/2020 

2020 2021 (%) (%) 

B. Hercegovina 9,363 17,325 6.5 85 

Mali i Zi 4,484 5,657 2.1 26 

Maqedonia e Veriut 61,207 58,715 22 -4 

Moldavia 342 143 0.1 -58 

Serbia 80,129 151,668 56.9 89 

Shqipëri 27,857 33,062 12.4 19 

Gjithsej 183,381 266,571 100 45.0 
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Eksporti i produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s 

Produktet bujqësore të eksportuara në vendet e CEFTA-s që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore në vendet e CEFTAS-s në vitin 2021 ka shënuar rritje krahasuar me vitin 2020 për 25.4 %. Në tabelën 

më poshtë janë paraqitur disa kapituj që kanë shënur rritje në vlerë në krahasim me vitin 2020: Kapitulli 08 (Pemët dhe arroret e ngrënshme, 

lëvozhga e agrumeve ose shalqirit dhe pjeprit) ka pasur rritje në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 për 57%; Kapitulli 11 (Produktet e industrisë 

bluajtëse, maja e elbit apo drithërave tjera) po ashtu shënoi rritje për 89%; Kapitulli 15 (Vajëra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet 

e nxjerra nga to) 25%; Kapitulli 18 (Kakao dhe përgatitjet prej kakaos) 48% si dhe në Kapitullin 20 (Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve 

apo pjesëve të tjera të bimëve) paraqitet rritje prej 82%. 

Tabela 13: Produktet bujqësore më të eksportuara në CEFTA që kanë pasur rritje në vitin 2020-2021, vlera në ‘000 €   

CN2 Përshkrimi i kodit Eksport 2020 Eksport 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

08 Pemët dhe arroret e ngrënshme; lëvozhga e agrumeve ose shalqirit dhe pjeprit 4,213 6,614 57 

11 Produktet e industrisë bluajtëse; maja e elbit apo drithërave tjera; 814 1,542 89 

15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to; 1,120 1,399 25 

18 Kakao dhe përgatitjet prej kakaos 381 565 48 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve apo pjesëve të tjera të bimëve 2,272 4,129 82 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet bujqësore të eksportuara në vendet e CEFTA-s, që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore sipas kapitujve që kanë pasur rënie janë paraqitur si në vijim: Kapitulli 07 (Perimet e ngrënshme dhe 

disa lloje të rrënjëve dhe të zhardhokëve) në vitin 2021 ishte 36% më e vogël se sa në vitin 2020, duke vazhduar me Kapitullin 12 (Farat vajore;  

bimët industriale apo medicinale, kashta dhe foragjere) me rënie prej 58%. 
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Tabela 14: Produktet bujqësore të eksportuara në CEFTA që kanë pasur rënie në vitin 2020-2021, vlera në ‘000 € 

CN2 Përshkrimi i kodit Eksporti 2020 Eksporti 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

07 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve 3,083 1,988 -36 

12 Farat vajore;  bimët industriale apo medicinale; kashta dhe foragjere 896 377 -58 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Importi i produkteve bujqësore në vendet e CEFTA-s 

Produktet bujqësore të importuara nga vendet e CEFTA-s që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Në vitin 2021 vlera e produkteve bujqësore në kapitujt 01-24, të importuar nga vendet CEFTA është rritur dukshëm dhe kur e bëjmë krahasimin 

me vitin 2020 rrjedh se në asnjë kapitull nuk ka pasur rënie në vlerë të importit. 

Produktet bujqësore të importuara nga vendet e CEFTA-s, që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Shtim në vlerë të importit në vitin 2021 shfaqet në të gjithë kapitujt, por po i veçojmë disa nga to që kanë pasur rritje më të madhe: Kapitulli 15 

(Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to) shfaqen me rritje prej 166%; Kapitulli 16 (Ushqimet e përgatitura prej 

mishit, prej peshkut apo prej krustaceve) 158%; Kapitulli 17 (Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij) 271%; Kapitulli 19 (Përgatitjet prej drithërave, 

miellit, niseshtes apo qumështit etj) 132% dhe Kapitulli 22 (Pijet, alkoolet dhe uthulla) 182%. 

Tabela 15: Produktet bujqësore më të importuara nga CEFTA që kanë pasur rritje në vitin 2020-2021, vlera në ‘000  € 

CN2 Përshkrimi i kodit Importi 2020 Importi 2021 
Ndryshimi 

2021/2020 (%) 

15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore dhe produktet e nxjerra nga to 13,374 22,242 166 

16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve 8,506 13,417 158 
17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij 4,249 11,519 271 

19 Përgatitjet prej drithërave, miellit, niseshtes apo qumështit etj. 21,802 28,874 132 

22 Pijet, alkoolet dhe uthulla 33,557 61,165 182 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 
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1.1.3 Eksport - Importi me Vendet e tjera  

Përveç dy grupeve të shteteve që janë vendet e BE-së dhe CEFTA-s, shkëmbim tregtar Kosova ka edhe me vendet e tjera. Vlera e eksportit të 

produkteve bujqësore në vitin 2021 të eksportuar në vendet tjera ishte 9.3 mil. €, që në krahasim me vitin 2020 ka pasur rritje për 23.2%. Importi 

në vitin 2021 kishte vlerë 232.0 mil. €, që shfaqet me rritje krahasuar me vitin 2020 për 30.9%. Rritje të eksportit në vitin 2021 krahasuar me vitin 

2020 ka pasur në produktet që bëjnë pjesë në Kapitullin 07 (Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve) 89%; Kapitullin 

09 (Kafe, çaj, krem dhe erëza) 37%; Kapitullin 22 (Pijet, alkoolet dhe uthulla) 6%. Rritje e vlerës së importit paraqitet po ashtu në kapitullin 22 

(Pijet, alkoolet dhe uthulla) 124% dhe  Kapitullin 23 (Mbetjet nga industritë ushqimore, ushqim foragjer i përgatitur për kafshë ) me rritje prej 

166% si dhe rritje e vlerës në kapitujt tjerë që janë shfaqur në tabelën  17. 
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Tabela 16: Eksporti - Importi me Vendet e tjera për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

CN2  Përshkrimi i kodit Eksport 2020 Eksport 2021 
Ndryshimi 

2021/2020 (%) 
Import 2020 Import 2021 

Ndryshimi 
2021/2020 (%) 

01 Kafshët e gjalla 0    0    0 0      0    0 
02 Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve 0                   0  0            41,470             56,122  35 

03 Peshqit dhe krustacet, molusqet dhe kafshët e tjera jokurrizore ujore 0    0    0              2,103               2,105  0 
04 Produkte të qumështit; vezët; mjalti natyral;               138                175  27                 736                  962  31 
05 Produkte me origjinë shtazore 0    0    0                 942               1,527  62 
06 Drunjtë dhe bimët e tjera; lulet e prera dhe gjethet dekorative               780                980  26                 596                  696  17 
07 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve               263                499  89              8,651             11,830  37 
08 Pemët dhe arroret e ngrënshme, lëvozhga e agrumeve etj;.               529                533  1            21,297             23,598  11 
09 Kafe, çaj, krem dhe erëza               714                978  37            17,190             18,742  9 
10 Drithërat 0                      0  0              1,176                  353  -70 
11 Produktet e industrisë bluajtëse; maja e elbit apo drithërave tjera etj.               249                265  6                 791                  456  -42 
12 Farat vajore; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe foragjere               173                246  42              4,945               6,174  25 
13 Lënda e trashë ngjitëse nga të çarat e drunjëve; 0 0    0                   92                    98  6 
14 Materialet vegjetale që përdoren për thurje; 0 0    0                     2                    19  958 
15 Vajra dhe yndyrat bimore apo shtazore; 0                    19  0              3,556               4,191  18 
16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut etj. 0    0    0              3,900               3,962  2 
17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij               241                379  57              6,699             11,597  73 
18 Kakao dhe përgatitjet prej kakaos               733             1,031  41              2,904               3,543  22 
19 Përgatitjet prej drithërave, miellit, niseshtes apo qumështit;               145                231  60            13,308             14,876  12 
20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve etj.               812                566  -30              8,716             10,561  21 
21 Përgatitje të ndryshme të ngrënshme                 12                272  2,110            15,603             18,293  17 
22 Pijet, alkoolet dhe uthulla            2,470             2,617  6              4,456               9,960  124 
23 Mbetjet nga industritë ushqimore; Ushqim foragjer për kafshë               322                546  70              3,547               9,449  166 
24 Duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit                  -                     -    0            14,654             22,886  56 

            Gjithsej 7,581 9,337 23 177,334 232,001 31 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 
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Nga grupi i vendeve të tjera janë përzgjedhur disa vende që kanë pasur pjesëmarrje më të madhe në vlerën e eksportit në vitin 2021 e që ishin: 

Zvicra me pjesëmarrje prej 28.4%, Mbretëria e Bashkuar 23.1%, Shtetet e Bashkuara 14.3%, Turqia 12.0% dhe Vendet e tjera 22.2%. Në të gjitha 

këto vende ka pasur një rritje të eksportit krahasuar me vitin 2020.  

Tabela 17: Eksporti në Vendet e tjera sipas shteteve, për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Eksporti i produkteve bujqësore në Vendet e tjera 

Produktet bujqësore të eksportuara në Vendet e tjera që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Në tabelën më poshtë janë paraqitur disa kapituj që kanë shënuar rritje në vlerë në vitin 2021 në krahasim me vitin 2020: Kapitulli 04 (Produktet 

e qumështit, vezët, mjalti natyral, produktet e ngrënshme me origjinë shtazore të pa përfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër) ka pasur rritje 

në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 për 27%; Kapitulli 07 (Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve;) po ashtu shënoi 

rritje për 90%; Kapitulli 09 (Kafe, çaj, krem dhe erëza;) 32%; Kapitulli 12 (Farat vajore dhe frutat me përmbajtje vajore; kokrra, fara dhe fruta të 

ndryshme; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe foragjere) 36% si dhe Kapitulli 23 (Mbetjet nga industritë ushqimore, Ushqim foragjer 

i përgatitur për kafshë) paraqitet me rritje prej 70%. 

 

Shteti Eksport 2020 Eksport 2021 Pjesëmarrja e shtetit, 2021 Ndryshimi 2021/2021(%) 

Zvicra 2,421 2,650 28.4 9.5 

Mbretëria e Bashkuar 1,507 2,156 23.1 43.1 

Shtetet e Bashkuara 923 1,333 14.3 44.4 

Turqi 946 1,121 12.0 18.5 

Të tjera 1,784 2,077 22.2 16.4 

Gjithsej 7,581 9,337 100.0 23.2 



23 
 

Tabela 18: Produktet bujqësore të eksportuar në Vendet tjera që kanë pasur rritje në 2020-2021, vlera në ‘000 €   

CN2 Përshkrimi i kodit Eksport 2020 Eksport 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

04 Produkte të qumështit; vezët; mjalti natyral; 138 175 27 

07 Perimet e ngrënshme dhe disa lloje të rrënjëve dhe zhardhokëve 245 466 90 

09 Kafe, çaj, krem dhe erëza 642 849 32 

12 Farat vajore dhe frutat me përmbajtje vajore; 152 207 36 

23 Mbetjet nga industritë ushqimore; Ushqim foragjer i përgatitur për kafshë 322 546 70 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Produktet bujqësore të eksportuara në Vendet tjera që kanë pasur rënie në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Vlera e eksportit të produkteve bujqësore sipas kapitujve nga vendet tjera që kanë pasur rënie janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: Kapitulli 

06 (Drunjtë dhe bimët e tjera, zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashme, lulet e prera dhe gjethet dekorative) në vitin 2021 ishte 30% më e vogël se 

sa në vitin 2020, duke vazhduar me Kapitullin 20 (Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve apo pjesëve të tjera të bimëve) me rënie prej 35%. 

Tabela 19: Produktet bujqësore të eksportuar në Vendet tjera që kanë pasur rënie në 2020-2021, vlera në ‘000 € 

CN2 Përshkrimi i kodit Eksporti 2020 Eksporti 2021 Ndryshimi 2021/2020 (%) 

06 Drunjtë dhe bimët e tjera; zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashme; lulet e prera dhe gjethet dekorative  17.1 12.0 -30 

20 Përgatitjet prej perimeve, frutave, arroreve apo pjesëve të tjera të bimëve 746.7 488.2 -35 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Në importin e produkteve bujqësore nga grupi i vendeve të tjera janë përzgjedhur shtetet që kanë pasur pjesëmarrje më të madhe në vlerën e 

importit në vitin 2021, ku me pjesëmarrje më të madhe ishte Turqia me 34.6%, Brazili 20.7%, Sri Lanka dhe Mbretëria e Bashkuar me nga 4% 

dhe vendet e tjera që kishin pjesëmarrje prej 35.9%. Në të gjitha këto vende në vitin 2021 ka pasur një rritje të vlerës së importit krahasuar me 

vitin 2020.  

 



24 
 

Tabela 20: Importi me Vendet e tjera sipas shteteve, për kapitujt 01-24, vlera në ‘000 € 

Shteti Importi 2020 Importi 2021 Pjesëmarrja e shtetit, 2021 Ndryshimi 2021/2021(%) 

Turqi 58,296 80,167 34.6 37.5 

Brazil 35,505 48,088 20.7 35.4 

Sri Lanka 8,305 10,302 4.4 24.0 

Mbretëria e Bashkuar 8,201 10,097 4.4 23.1 

Të tjera 67,027 83,348 35.9 24.3 

Gjithsej 177,334.00 232,001.00 100.0 30.8 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

Importi i produkteve bujqësore nga Vendet tjera 

Produktet bujqësore të importuara nga Vendet tjera që kanë pasur rritje në vitin 2021, krahasuar me vitin 2020 

Nga grupi i vendeve të tjera në disa nga kapitujt ka pasur rritje të vlerës: në Kapitullin 02 (Mishi dhe pjesët e ngrënshme të kafshëve) në 

vitin 2021 ka pasur rritje 32% krahasuar me vitin 2020; Kapitulli 08 (Pemët dhe arroret e ngrënshme, lëvozhga e agrumeve ose shalqirit dhe 

pjeprit) 11%; Kapitulli 09 (Kafe, çaj, krem dhe erëza) 9%; Kapitulli 21 (Përgatitje të ndryshme të ngrënshme) 15% dhe Kapitull 24 (Duhani dhe 

zëvendësuesit e përpunuar të duhanit) kishte rritje për 56%. 

Tabela 21: Produktet bujqësore të importuara nga Vendet tjera që kanë pasur rritje në 2020-2021,  vlera në ‘000€ 

 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZHR 

CN2 Përshkrimi i kodit  
Import 

2020 2021 2021/2020 (%) 

02 Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të kafshëve 37,610 49,826 32 
08 Pemët dhe arroret e ngrënshme; lëvozhga e agrumeve  21,297 23,597 11 
09 Kafe, çaj, krem dhe erëza 17,163 18,719 9 
21 Përgatitje të ndryshme të ngrënshme 13,709 15,829 15 
24 Duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit 14,654 22,886 56 
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Ndryshim apo rënie në vlerë të importit në vitin 2021 nga vendet tjera ka pasur në Kapitullin 10 (Drithërat), që paraqitet një rënie për 70% 

dhe Kapitullin e 11  (Produktet e industrisë bluajtëse), që kishte rënie në vlerë të importit për 44%. 

Tabela 22: Produktet bujqësore të importuara nga Vendet tjera që kanë pasur rënie në vitin 2020-2021, vlera në ‘000€ 

 

Burimi:  ASK, përpunuar nga DAESB – MBPZhR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN2      Përshkrimi i kodit Import 

  2020 2021 2021/2020 (%) 

10 Drithërat 1,176 353 -70 

11 Produktet e industrisë bluajtëse; 790 444 -44 
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Aneks 1: Vlera e eksport - importit të produkteve bujqësore në nivel katër shifror - CN4 

Tabela 23: Eksporti - Importi i produkteve bujqësore 2020-2021, vlera në ‘000€  

CN4 Përshkrimi i kodit 

Eksport Import 

2020 2021 

Ndryshimi 

2021/2020 

(%) 

2020 2021 

Ndryshimi 

2021/2020 

(%) 

0101 Kuaj, gomarë, mushka, të gjalla    54 3 -94.5 
0102 Gjedhet e gjalla    28,780 47,433 64.8 
0103 Derra të gjallë    186 518 178.4 
0104 Dele dhe dhi të gjalla    2 110 5,873.7 
0105 Shpendë të gjallë, "shpendët e llojit Gallus domesticus, rosa, pata, gjela deti dhe pula afrikane"    1,214 1,222 0.7 
0201 Mishi i gjedhit, i freskët ose i ftohur 37 139 278 3,202 3,602 12.5 
0202 Mishi i gjedhit, i ngrirë 128 202 58 15,376 21,836 42.0 
0203 Mishi i derrit, i freskët, i ftohur ose i ngrirë   0 371 174 -53.1 
0204 Mish i deleve ose dhive, i freskët, i ftohur ose i ngrirë   0 1 73 11719.5 

0206 
Të brendshmet e ngrënshme të gjedheve, derrave, deleve, dhive, kuajve, gomarëve, mushkave ose hibrideve, të freskëta, 
të ftohta apo të ngrira 

 24 0 469 420 -10.4 

0207 
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të shpendëve të llojit Gallus Domesticus, rosa, pata, gjela deti dhe pula afrikane, të 
freskëta, të ftohta ose të ngrira 

 42 0 40,100 54,133 35.0 

0208 
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të lepujve, llojeve të tjera të lepujve, pëllumbave, dhe kafshëve të tjera, të freskëta, 
të ftohura apo të ngrira (përjasht. gjedhet, derrat, delet, dhitë, kuajt, gomarët, mushkat, hibrid të gomaricës me kalin, 
"shpezët 

  0 0   

0209 
Yndyrë derri që nuk përmban mishin pa yndyrë, dhe yndyrë e shpezëve, jo i nxjerrë me anë të shkrirjes apo ndryshe, i 
freskët, i ftohtë, i ngrirë, i kriposur, në ujë me kripë, i tharë apo i tymosur 

  0 3 2 -16.1 

0210 
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme, të kriposura, në ujë me kripë, të thara apo të tymosura; miell dhe pluhur i 
ngrënshëm i mishit ose të brendshmeve të ngrënshme të kafshëve 

173 247 43 1,302 2,379 82.7 

0301 Peshk i gjallë 111 207 86 0 13 4319.5 
0302 Peshk i freskët apo i ftohtë (me përjashtim të files së peshkut dhe mishit tjetër prej peshku të kodit 0304)  5 0 1,221 1,828 49.7 
0303 Peshk i ngrirë (me përjashtim të files së peshkut dhe mishit tjetër prej peshku të kodit 0304)  5 0 1,932 2,068 7.1 
0304 File peshku dhe mish tjetër prej peshku, i grirë apo jo, i freskët, i ftohtë apo i ngrirë   0 527 556 5.7 

0305 
Peshk i tharë, i kripur apo në ujë me kripë; peshk i tymosur, nëse është gatuar ose jo më parë ose gjatë procesit të 
tymosjes; miell, pluhur dhe peleta të peshkut, të përshtatshme për konsum njerëzor 

  0 40 81 105.1 

0306 
Krustacët, nëse janë apo jo në guaskë, të gjalla, të freskëta, të ftohta, të ngrira, të thara, të kripura apo në ujë me kripë, të 
tymosura, përfshirë krustacët në guaskë të gatuara në avull ose të ziera në ujë; miellrat, pluhurat dhe peletat e 
krustacëve, 

  0 325 371 14.1 

0307 
Molusqet nëse janë apo jo në guaskë, të tymosura, të gjalla, të freskëta, të ftohta, të ngrira, të thara, të kripura ose në ujë 
me kripë; miellrat, pluhurat dhe peletat e molusqeve, të përshtatshme për konsum njerëzor 

  0 192 310 60.9 

0401 Qumësht dhe krem, jo i koncentruar, që nuk përmban sheqer shtesë apo ndonjë lëndë tjetër ëmbëlsuese 188 396 111 17,885 18,233 1.9 
0402 Qumësht dhe krem, i koncentruar ose që përmban sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese  21 0 389 865 122.6 
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0403 
Dhallë, qumësht i tharbur dhe krem, jogurt, kefir dhe qumësht e krem tjetër i fermentuar ose i acidifikuar, nëse janë apo 
jo të koncentruara ose aromatizuara ose që përmbajnë sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese, fruta, arrore ose kakao 

614 759 23 12,139 13,071 7.7 

0404 
Hirrë, nëse është apo jo e koncentruar ose që përmban sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese; produkte që përbëhen 
nga përbërës të qumështit natyral, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese, jo të specifikuara 
diku tjetër 

 9 0 2,066 2,438 18.0 

0405 
Gjalpë, përfshirë. gjalpë të dehidruar dhe gjalp i kulluar, yndyrna dhe vajra të tjera që rrjedhin nga qumështi; krema nga 
qumështi për lyerje 

1 1 -28 2,270 2,551 12.4 

0406 Djathë dhe gjizë 37 23 -37 14,347 19,448 35.6 
0407 Vezët e shpendëve, në lëvozhgë, të freskëta, të konservuara ose të gatuara  2 0 291 321 10.6 

0408 
Vezët e shpendëve, jo në lëvozhgë dhe të verdhat e vezëve, të freskëta, të thara, të gatuara në avull ose të ziera në ujë, të 
formësuara, të ngrira apo të konservuara ndryshe, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë ose lëndë të tjera ëmbëlsuese 

  0 148 108 -27.0 

0409 Mjaltë natyral 0  -100 1,257 1,463 16.4 
0410 Vezë breshkash, çerdhe zogjësh dhe produkte të tjera të ngrënshme me origjinë shtazore, të paspecifikuara diku tjetër   0 9 5 -40.4 

0504 
Zorrët, fshikëzat dhe stomakët e kafshëve (përveç atyre të peshkut), të plota dhe copëza të tyre, të freskëta, të ftohta, të 
ngrira, të kripura, në shëllirë, të thara apo të tymosura 

2 30 1,812 960 1,158 20.7 

0506 
Kockat dhe palca e brirëve, pluhuri dhe mbetjet e tyre, të papunuara, pa yndyrë, thjesht të përgatitura, të trajtuara me 
acid apo të de-xhelatinuara (përjashtuar ato të prera në forma) 

0  -100  1 0 

0508 
Koralet dhe materialet e ngjashme, guaskat e molusqeve, krustacët ose ekinodermat, kocka të sepjeve, pluhuri dhe 
mbetjet e tyre, të papërpunuara apo të përgatitura thjeshtë por jo të prerë në forma 

  0 48 507 953.8 

0511 
Produktet me origjinë shtazore të paspecifikuara diku tjetër; kafshët e ngordhura të të gjitha llojeve, të papërshtatshme 
për konsum njerëzor 

2 88 4,330 90 80 -11.1 

0601 
Kokat e bimëve, zhardhokët, rrënjët tuberoze, zhardhokët, kurorat dhe rizomat, të fjetura, në rritje apo në lule; bimët 
cikore dhe rrënjët cikore (përveç kokave të bimëve, tuberëve dhe rrënjëve tuberoze të përdorura për konsum njerëzor 
dhe rrënjët ciklore 

3  -100 176 170 -3.3 

0602 
Bimë të tjera të gjalla përfshirë rrënjët e tyre, shartimet dhe kalemat; spore kërpudhash (me përjashtim të kokave të 
bimëve, tuberëve, rrënjëve tuberoze, zhardhokëve, kurorave dhe rizomave, dhe bimët cikore dhe rrënjët cikore) 

1,593 1,426 -11 5,357 5,810 8.5 

0603 
Lule të prera dhe gonxhe lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta apo për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të 
lyera, të zbardhura, të plotësuara apo të përgatitura ndryshe 

36 20 -43 340 712 109.5 

0604 
Gjethet, degët dhe pjesë të tjera të bimëve, pa lule apo pa gonxhe lulesh, dhe barishte, myshqe dhe likene, të 
përshtatshme për buqeta apo të përdorura për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të lyera, të zbardhura, të 
plotësuara apo të përgatitura 

10 22 127 53 65 21.4 

0701 Patatet, të freskëta ose të ftohta 1,757 640 -64 2,384 3,532 48.2 
0702 Domate, të freskëta ose të ftohta 83 71 -14 5,386 6,458 19.9 
0703 Qepë, qepë e embël, hudhër, presh, dhe perime të tjera familjes Allium, të freskëta apo të ftohta 127 77 -40 3,118 3,753 20.3 

0704 
Lakër, lule-lakër, lakra rrepe (kolerabi), larka gjethe dhe produkte të ngjashme të ngrënshme të llojit brassicas, të freskëta 
apo të ftohta 

47 394 743 865 1,510 74.7 

0705 Sallatë marule "Lactuca sative" dhe cikore "Cichorium spp.", të freskëta apo të ftohta  28 0 134 303 126.6 

0706 
Karota, rrepa, panxhar i kuq për sallatë, rrepë e zezë, rrenjë selinoje, rrepa dhe rrënjë të tjera të ngjashme të ngrënshme, të 
freskëta apo të ftohta 

85 41 -52 131 164 25.9 

0707 Tranguj dhe kornishon, të freskët ose të ftohtë 366 589 61 1,644 2,145 30.4 
0708 Perime leguminoze, me lëvozhgë apo pa lëvozhgë, të freskëta apo të ftohta 14 21 53 2,353 3,019 28.3 

0709 
Perime të tjera, të freskëta apo të ftohta (me përjashtim të patateve, domateve, perimeve të llojit allium, brassicas të 
ngrënshme, sallatë marule "Lactuca sative" dhe cikore "Cichorium spp.", karota, rrepa, panxhar i kuq për sallatë, rrepë e 
zezë, rrënjë 

3,615 2,423 -33 5,471 6,225 13.8 

0710 Perime, të pa gatuara apo të gatuara në avull apo të ziera në ujë, të ngrira 759 845 11 1,385 1,829 32.0 



28 
 

0711 
Perime të konservuara përkohësisht p.sh., me anë të gazit të dioksidit të sulfurit, në shëllire (ujë shumë të kripur), në ujë 
sulfuror apo në solucione të tjera ruajtëse, por të papërshtatshme në atë gjendje për konsum të menjëhershëm 

546 546 0 30 14 -53.9 

0712 Perime të thara, të plota, të prera, në feta, të shtypura apo në forme pluhuri, por jo më tej të përgatitura 1,456 721 -50 536 700 30.5 
0713 Perime leguminoze të thara, me lëvozhgë, nëse janë apo jo të ndara apo të qëruara 15 19 25 1,515 1,491 -1.5 

0714 
Rrënjë dhe zhardhokë të maniokeve, rrënjë-arroë, salepit, mollëve të dheut (Oreshka), patateve të ëmbla dhe rrënjëve të 
ngjashme dhe zhardhokëve me përmbajtje të lartë inuline ose niseshteje, të freskëta, të ftohta, të ngrira apo të thara, nëse 
janë apo jo; 

 0 0 6 8 32.7 

0801 
Arrat e kokosit, arrat e Brazilit dhe arrat e shqemes, të freskëta 
apo të thara, nëse janë apo jo të qëruara (me apo pa lëvozhgë) 

0 0 1,183 123 194 57.8 

0802 
Arrore të tjera, të freskëta apo të thara, nëse janë apo jo të qëruara (me apo me lëvozhgë) (me përjashtim të arrës së 
kokosit, arrës së Brazilit dhe arrës së shqemës) 

3 1 -82 833 1,485 78.3 

0803 Banane, përfshirë llojin Plantain, të freskëta apo të thara 11 18 64 11,330 11,958 5.5 
0804 Hurma arabe, fiq, ananas, avokado, gujava, mango dhe mangostin, të freskëta apo të thara  9 0 1,706 2,186 28.1 
0805 Agrumet, të freskëta apo të thara 116 52 -55 10,121 9,612 -5.0 
0806 Rrush, i freskët apo i tharë 100 60 -40 1,424 1,547 8.6 
0807 Pjeprat dhe shalqinjtë, dhe papaja "papays", të freskëta 3 23 599 3,543 4,194 18.4 
0808 Mollë, dardhë dhe ftonj, të freskëta 144 115 -20 5,370 6,031 12.3 
0809 Kajsitë, qershitë, pjeshkat përfshirë edhe nektarinat, kumbullat dhe kulumbritë, të freskëta 108 8 -92 2,257 2,164 -4.1 

0810 
Fruta të freskëta: dredhëza, mjedra, manaferra, rrush i zi, i bardhë apo i kuq, rrush i egër dhe fruta të tjerë të ngrënsheëm 
(me përjashtim të arroreve, bananes, hurmës arabe, fiqit, ananasit, avokados, gujavës, mangos, mangostinit, papajas 
"papayas", ag 

4,185 6,841 63 1,915 2,693 40.6 

0811 
Fruta dhe arrore, të pa gatuara apo të gatuara në avull ose të ziera 
në ujë, të ngrira, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë apo lëndë 
të tjera ëmbëltuese shtesë 

4,684 3,842 -18 238 544 129.0 

0812 

Fruta dhe arrore, të konservuara përkohësisht, p.sh, nga gazi i dioksidit 
të sulfurit, në ujë me kripë, në ujë sulfuror apo në solucione të 
tjera ruajtëse, por të papërshtatshme në atë gjendje për konsum 
të menjëhershëm 

  0 0 1  

0813 
Fruta të thara: Kajsi, kumbulla, molla, pjeshka, dardha, papajas  "papayas", tamarind (hurma indiane) dhe fruta tjera të 
ngrënshme, si dhe përzierjet e ngrënshme të frutave të thara apo përzierje të ngrënshme të arroreve (me përjashtim të 
arroreve, banane 

327 421 29 327 758 132.0 

0901 
Kafe, nëse është apo jo e pjekur apo e dekafeinizuar; lëvoret dhe lëkurat e kafesë; zëvendësuesit e kafesë që përmbajnë 
kafe të çfarëdo proporcioni 

3,796 3,923 3 17,048 19,571 14.8 

0902 Çaj, nëse është apo jo i aromatizuar 447 517 16 8,144 9,722 19.4 
0903 Matë   0 0 0 85.0 
0904 Piper; fruta të thara  të shtypura ose të bluara të llojit Capsium ose të llojit Pimenta 194 158 -18 2,238 2,251 0.6 
0905 Vanilja   0 4 3 -12.8 
0906 Kanellë dhe lule e drurit të kanellës;  2 0 41 61 49.1 
0907 Karafil, frutë i tëri, karafil dhe kërcell   0 8 8 11.8 
0908 Arrë muskati (arrë myshku), mace dhe kardamoms (mëlmesa nga lëvozhga e arrës muskat)   0 19 10 -46.9 
0909 Farat e anasonit, të anasonit yllor, të koprës, koriandër (majdanoz kinez), kumin; fara dëllinje 1,403 1,484 6 12 16 36.1 
0910 Xhenxhefil, shafran, shafran i Indisë "curcuma", trumzë, gjethe dafine, etj 50 62 25 327 411 25.5 
1001 Grurë dhe meslin 100 199 99 26,489 22,494 -15.1 
1002 Thekër 1 1 -25 14 21 57.1 
1003 Elb  25 0 177 200 13.4 
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1004 Tërshërë   0 17 16 -10.7 
1005 Misër 369 131 -65 10,795 10,866 0.7 
1006 Oriz 42 150 253 4,374 5,019 14.8 
1007 Melekuqe   0 1 0 -46.0 

1008 
Hikërror, mel dhe fara kanarine; drithëra të tjera (me përjashtim të grurit dhe meslinit, thekrës, elbit, tërshërës, misrit, 
orizit dhe melekuqes) 

1 0 -100 28 28 2.2 

1101 Miell gruri ose mesline 1,074 1,807 68 8,721 5,666 -35.0 
1102 Miellra të drithërave (me përjashtim të grurit dhe meslinit) 55 53 -3 266 600 125.7 
1103 Bollgur drithërash, kokrriza dhe peletat e drithërave 0 0 75 787 721 -8.4 

1104 
Kokrra të drithërave të punuara ndryshe, p.sh, të zhveshura, të mbështjella, të petëzuar, të qëruara, të prera apo të 
fetëzuara; embrioni i drithërave, të plota, të mbështjellura, të petëzuara apo të bluar (me përjashtim të miellrave të 
drithërave, dhe or 

2 3 62 194 234 20.2 

1105 Miell, kokrriza dhe pluhur, fetëzuar (fluskë e hollë), granule dhe peleta prej patateve 0 0 47 409 411 0.5 

1106 
Miell, kokrriza dhe pluhur i bizeleve, fasuleve, thjerrëzave dhe të perimeve të thara leguminoze të kodit 0713, të miellit të 
palmës dhe maniokëve, rrënjë-arroë dhe salepit, molleve të dheut (oreshkave), patateve të ëmbla dhe rrënjëve të 
ngjashme dhe zhar 

0   196 188 -4.0 

1107 Malt (drithër), nëse apo jo i pjekur    2,623 2,235 -14.8 
1108 Niseshteja; inuline 1 8 491 492 533 8.3 
1109 Gluten gruri, qoftë i tharë apo jo   0 0 1  
1201 Sojë kokërr, nëse janë apo jo të thyera    14 6 -55.3 
1202 Kikirikë,  nëse janë apo jo të qëruara apo të thyera (me përjashtim të atyre të pjekur ose të përgatitur ndryshe) 5 19 273 2,132 3,005 40.9 
1203 Kopra   0 0   

1204 Fara liri, qofshin të thyera ose jo   0 29 33 15.8 
1205 Kolza ose farat e kolzës, nëse janë apo jo të thyera   0 0 0 51.1 
1206 Fara luledielli, qofshin ato të thyera ose jo 2 28 1,273 764 691 -9.5 

1207 
Fara të tjera vajore dhe fruta me përmbajtje vajore, nëse janë 
apo jo të thyera (me përjashtim të arrave të ngrënshme, ullinjëve, sojës kokërr, kikirikëve, kopra, farëra liri, kolzë apo fara 
kolëze dhe farëra të lulediellit) 

18 17 -6 736 811 10.2 

1208 Miellrat dhe kokrrizat e farërave të vajit ose të frutave me përmbajtje vajore (me përjashtim të mustardës) 2 4 113 147 116 -21.1 

1209 
Farat, frutat dhe sporet, për mbjellje (me përjashtim të perimeve leguminoze dhe misrit të ëmbël, kafes, çajit, kremit dhe 
erëzave, drithërave, farërave të vajit dhe frutave me përmbajtje vajore, dhe farërat dhe frutat e përdorur kryesisht në 
parfumeri, m 

118 219 85 2,848 3,370 18.3 

1210 
Boçat e kulprës së butë, të freskëta apo të thara, nëse janë apo jo të bluara, në formë pluhuri apo në formën të peletave; 
lupulinë (pudër) 

  0 10 103 901.4 

1211 
Bimët dhe pjesë të bimëve, përfshirë farat dhe frutat, të një lloji të përdorur kryesisht në parfumeri, në farmaci apo si 
insekticide, fungicide apo qëllime të ngjashme, të freskëta, të ftohura, të ngrira apo të thara, nëse janë apo jo të prera, të 
shtypura; 

3,915 3,359 -14 2,088 1,992 -4.6 

1212 
Fasule lokust, alga deti dhe alga të tjera, panxhar sheqeri dhe kallam sheqeri, të freskëta, të ftohta, të ngrira apo të thara, 
nëse janë apo jo të bluara; bërthamat e frutave dhe kërnelët (koka e majës së kërcellit të frutit) dhe produkte të tjera vegjet 

3 3 -27 783 729 -6.8 

1213 
Kashtë e drithërave dhe lëvoret e tyre, të papërpunuara, qofshin apo jo në copa, të bluara, të presuara apo në formë të 
peletave 

  0 302 338 12.1 

1214 
Rrepë, mangold (lloj rrepe), rrënjët e foragjereve, sana, jonxhë, tërfil, lakër gjethe foragjere, lupin, urovi (lloj i 
leguminozeve) dhe produkte të ngjashme foragjere, nëse janë apo jo në formë të peletave 

  0 0 0 1.6 

1301 Lënda e trashë ngjitëse nga të çarat e drunjëve;  rrëshira, gomë-rrëshirat, balsamet dhe oleorreshirat tjera natyrale   0 3 2 -36.1 
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1302 
Lëngje dhe ekstrakte vegjetale; substanca pektike, pektinatet dhe pektatet; zhelatina dhe lëndë të tjera ngjitëse dhe 
trashëse, njerrë nga produktet vegjetale nëse janë apo jo të modifikuara. 

  0 383 403 5.2 

1401 
Materialet vegjetale të një lloji të përdorur kryesisht për thurje, p.sh, bambuj, palmën indiane, kallamat, shelgu, gjethet e 
drurit të palmës, kashtë drithi, e pastruar, e zbardhur apo e lyer, dhe lëvorja e lirit 

  0 10 29 199.3 

1404 Produkte vegjetale të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër  8 0 4 2 -50.3 

1501 
Yndyrë derri, përfshirë sallon, dhe yndyrë e shpendëve, i nxjerrë me anë të shkrirjes apo i nxjerrë ndryshe (me përjashtim 
të stearinës së sallos dhe vajit të sallos) 

  0  1 0 

1502 Yndyrë e gjedheve, deleve apo dhive (me përjashtim të vajit dhe oleostearinës)   0 544 442 -18.6 

1504 
Yndyrna dhe vajra dhe përbërësit e tjerë të tyre, të peshkut apo të sisoreve detare, nëse janë apo jo të rafinuara 
(përjashtuar ato të modifikuara kimikisht) 

  0 0 6  

1505 Yndyrë leshi dhe substancat yndyrore të prejardhura prej tij, përfshirë lanolinën  19 0 36 14 -60.8 
1507 Vaj soje dhe përbërësit tjerë të tij, nëse është apo jo i rafinuar (përjashtuar ato të modifikuara kimikisht)  1 0 80 79 -0.4 
1508 Vaj kikiriku dhe përbërësit tjerë të tij, nëse janë apo jo i rafinuar, por jo i modifikuar kimikisht   0 3 1 -54.3 

1509 
Vaj ulliri dhe përbërësit e tij të nxjerrë nga frutat e pemës së ullirit vetëm me mjete mekanike ose tjera fizike sipas 
kushteve që nuk çojnë në përkeqësimin e vajit, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht 

  0 919 833 -9.4 

1510 
Vajra të tjera dhe përbërësit e tyre, të fituar vetëm nga ulliri, qofshin ata të rafinuar ose jo, por jo të modifikuar kimikisht, 
duke përfshirë përzierjet e këtyre vajrave apo përbërësve me vajrat apo përbërësit e kodit 1509 

1  -100 726 843 16.1 

1511 Vaj palme dhe përbërësit e tij, nëse janë apo jo të rafinuara (përjashtuar ato të modifikuara kimikisht)   0 2,652 3,982 50.2 

1512 
Vaj luledielli, vaj saffloëer (një bimë e ngjashëm me gjembaç (Carthamus tinctorius) që kultivohet në Indi) ose vaj i farave 
të pambukut dhe fraksionet e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht 

1,027 1,002 -2 22,352 28,722 28.5 

1513 
Vaj i arrës së kokosit, vaj i thelbit të palmës apo i babassu dhe 
përbërësit e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht 

  0 29 27 -8.2 

1514 Kolzë, vaj kolze apo mustarde dhe përbërësit e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht   0 16 27 62.9 

1515 
Yndyra dhe vajra të tjera të vegjetale të fiksuara, përfshirë 
vajin jojoba, dhe përbërësi e tyre (me përjashtim të vajit të sojës, kikirikut, ullirit, palmës, farës së lulediellit, saffloëer, 
farës së pambukut, kokosit, thelbit të palmës, babassu, kolëzës 

  0 908 1,020 12.2 

1516 
Yndyrna dhe vajra me prejardhje bimore dhe shtazore dhe përbërësit e tyre, pjesësërisht apo tërësisht të hidrogjenizuar, 
të interesterifikuar, të riesterifikuar apo të elaidinifikuar (procese kimike), nëse janë apo jo të rafinuar, por jo më tej të 
përgatitur; 

 7 0 430 470 9.2 

1517 
Margarina, përzierjet ose përgatitjet tjera të ngrënëshme të yndyrnave ose vajrave shtazore apo bimore dhe përbërësve të 
ngrënshëm të yndyrnave ose vajrave të ndryshme (me përjashtim të yndyrave, vajrave dhe përbërësve të tyre, pjesërisht 
apo tërësisht të 

12 37 212 3,412 4,925 44.4 

1518 

Yndyra dhe vajra me origjinë prej kafshëve apo vegjetale dhe përbërësit e tyre, të ziera, të oksiduara, të dehidratuara, të 
sulfurizuara, të nxehura, të polimerizuara nga nxehtësia në vakum ose në gaz inert apo të modifikuara ndryshe 
kimikisht, përzierjet apo përgatitjet e pangrënshme të yndyrave dhe vajrave me origjinë prej kafshëve apo vegjetale apo 
të përbërësve të yndyrave ose vajrave të ndryshme, të paspecifikuara diku tjetër. 

352 568 61  5 0 

1520 Glicerinë, e papërpunuar; ujërat glicerinë dhe finjat glicerinë 0  -100 6 1 -87.8 

1521 
Dyllet vegjetale, dylli i bletëve, dyll tjetër i insekteve dhe vaj balene, nëse janë apo jo të rafinuar apo të ngjyrosura (me 
përjashtim të triglicerideve) 

  0 20  -100.0 

1522 Mbetjet e rezultuara nga përpunimi i substancave yndyrore apo i dylleve vegjetale apo me origjinë prej kafshëve 41 61 46 3   

1601 
Salsiçe dhe produkte të ngjashme, prej mishi, të brendshmëve të kafshëve apo prej gjakut; përgatitjet ushqimore me bazë 
nga këto produkte 

827 917 11 11,854 14,360 21.1 

1602 
Mish i përgatitur ose i konservuar, të brendshmet e kafshëve apo gjaku (me përjashtim të suxhukut dhe produkteve të 
ngjashme, dhe ekstraktit dhe lëngut të mishit) 

983 3,112 216 14,447 17,006 17.7 

1603 Ekstraktet dhe lëngjet e mishit, peshkut apo krustaceve, molusqeve apo jokërbishtorëve të tjerë ujorë   0 16 5 -65.6 
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1604 Peshk i përgatitur apo i konservuar; havjar (caviar) dhe zëvendësuesit e havjarit të përgatitur prej vezëve të peshkut 7 8 25 5,346 5,115 -4.3 

1605 
Krustacet, molusqet dhe kafshë të tjera jokurrizore ujore, të përgatitura apo të konservuara (me përjashtim të atyre të 
tymosura) 

  0 91 144 57.8 

1701 Kallam ose panxhar sheqeri dhe saharozë kimikisht e pastër, në gjendje të ngurtë 32 25 -23 21,727 25,094 15.5 

1702 
Sheqer tjetër, duke përfshirë laktozën, maltozën, glukozën dhe fruktozën kimikisht të pastra, në gjendje të ngurtë; 
shurupet e sheqerit që nuk përmbajnë lëndë shtesë aromatizuese dhe ngjyruese; mjaltë artificial, e përzier apo jo me 
mjaltë natyrale; karam 

 8 0 732 1,258 71.9 

1703 Melasat e rezultuara nga ekstraktimi apo rafinimi i sheqerit   0 0 3  

1704 Ëmbëlsirat prej sheqerit që nuk përmbajnë kakao, përfshirë çokollatën e bardhë 814 957 18 8,336 11,708 40.5 
1801 Kokrra kakao, të plota ose të thyera, të papërpunuara ose të pjekura   0 1 1 -13.2 
1803 Pastë nga kakao, nëse është apo jo e ç'yndyrosur   0 14 12 -12.8 
1804 Gjalpë, yndyrë dhe vaj kakaoje   0 27 20 -26.6 
1805 Pluhur kakaoje, që nuk përmban sheqer ose lëndë tjera ëmbëltuese shtesë 0 0 116 428 496 15.8 
1806 Çokollatat dhe përgatitje të tjera ushqimore që përmbajnë kakao 1,449 1,987 37 25,039 29,692 18.6 

1901 
Ekstrakt malti; përgatitjet ushqimore prej miellit, kokrrizave, pluhurit, 
niseshtes apo ekstraktit të maltit, që nuk përmbajnë kakao apo që përmbajnë < 40% të peshës së kakaos të llogaritur mbi 
një bazë totalisht të ç’yndyrosur, të paspecifikuara dhe të p 

76 97 28 8,650 13,195 52.5 

1902 
Brumërat (pasta), nëse janë apo jo të gatuara apo të mbushura me mish apo me substanca të tjera ose të përgatitura 
ndryshe, të tilla si spageta, makarona, spageta të holla, lazanje, gnocchi, ravioli, kaneloni; kuskus, nëse janë apo jo të 
përgatitura: 

70 89 27 6,787 8,191 20.7 

1903 
Tapioka dhe zëvendësuesit e tij të përgatitur nga niseshteja, në formë të fetëzave, kokrrave, margaritarëve, topthave ose 
në forma të ngjashme 

  0 0 0  

1904 
Ushqimet e përgatitura të fituara prej bymimit apo pjekjes së drithërave apo të produkteve të tyre, p.sh. kornfleksa; 
drithërat (përveҫ misrit) në formë kokrre apo në formë fetëzash apo kokrra të përgatitura ndryshe (përveç miellit, 
kokrrizave dhe pluhuri 

451 605 34 3,429 4,558 32.9 

1905 
Bukë, ëmbëlsira, torte, biskota dhe produkte të tjera të furrtarit, nëse përmbajnë apo jo kakao; nafore, kapsulat bosh të një 
lloji të përshtatshëm për qëllime farmaceutike, ëafersa si shtresa (obllanda), petë të holla të thata orizi dhe produkte të 
ngjashme; 

1,070 1,339 25 51,109 62,858 23.0 

2001 
Perimet, pemët, arroret dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të përgatitura apo të konservuara në uthull apo në acid 
acetik 

1,700 1,738 2 1,218 1,445 18.6 

2002 Domate, të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik 16 12 -26 1,978 2,447 23.7 

2003 
Kërpudha dhe zhardhoku i kërpudhave (tartufi), të përgatitura apo të ruajtura ndryshe nga ato në uthull apo në acid 
acetik 

314 60 -81 869 1,156 33.0 

2004 
Perime të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik, të ngrira (me përjashtim të 
konservimit me sheqer, domate, kërpudha dhe zhardhok të kërpudhave (tartuf)) 

87 92 6 2,684 4,340 61.7 

2005 
Perime të tjera të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik, jo të ngrira (me përjashtim 
të konservimit me sheqer, domate, kërpudha dhe zhardhok të kërpudhave (tartuf)) 

2,101 3,208 53 8,646 10,422 20.6 

2006 
Perime, fruta, arrore, lëvore frutash dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të konservuara me sheqer (të thara, të 
sheqerosura apo të kristalizuara) 

  0 21 32 56.3 

2007 
Reçelet, xhelatinat nga frutat, marmelatat, pure frutash apo arroresh dhe paste frutash apo arroresh të përftuara përmes 
gatimit, që përmbajnë apo jo sheqer apo lëndë të tjera ëmbëlsuese shtesë 

1,334 1,850 39 1,801 2,406 33.6 

2008 
Fruta, arrore dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të përgatitura apo të konservuara, që përmbajnë apo jo sheqer 
apo lëndë të tjera ëmbëltuese shtesë apo alkool (me përjashtim të përgatitura ose të konservuara me uthull, të 
konservuara me sheqer por 

279 861 209 7,599 9,402 23.7 
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2009 
Lëngje frutash përfshirë mushtin e rrushit, dhe lëngje perimesh, të pa fermentuara, që nuk përmbajnë lëndë alkoolike 
shtesë, që përmbajnë apo jo sheqer apo lëndë të tjera ëmbëltuese shtesë 

547 976 78 3,314 5,241 58.1 

2101 
Ekstrakte, aroma dhe koncentrate, të kafes, çajit apo kremit dhe përgatitjet me bazë të këtyre produkteve apo me bazë të 
kafesë, çajit apo kremit; çikore e pjekur dhe zëvendësuesit e tjerë të pjekur të kafesë, dhe ekstraktet, aromat dhe 
koncentratet prej 

227 464 105 5,634 6,510 15.5 

2102 
Maja (tharmi), aktiv apo joaktiv; mikro-organizmat e tjera një qelizore të vdekura (por pa përfshirë mikro-organizmat një 
qelizore të paketuara si medikamente) 

5 15 213 3,306 3,079 -6.9 

2103 
Salcat dhe përgatitjet për to; erëza të përziera dhe aromatizues të përzier; miell dhe kokrriza mustardë, të përgatitura apo 
jo, dhe mustardë 

156 312 100 7,877 10,275 30.4 

2104 
Supat dhe lëngjet e mishit si dhe përgatitjet për to; përgatitjet ushqimore që përbëhen nga përzierjet e homogjenizuara të 
dy ose më shumë përbërësve sikurse mishi, peshku, perimet ose frutat, të vendosura për shitje me pakicë si ushqim për 
foshnje ose pë 

7 16 131 6,613 7,474 13.0 

2105 Akullore dhe akuj të tjerë të ngrënshëm, që përmbajnë apo jo kakao 14 1 -94 8,785 11,307 28.7 
2106 Përgatitje ushqimore të pa përfshira dhe të pa specifikuara diku tjetër 229 420 83 43,637 52,311 19.9 

2201 
Ujërat, përfshirë ujërat minerale natyrale apo artificiale dhe ujërat e gazuar, që nuk përmbajnë sheqer apo lëndë të tjera 
ëmbëltuese apo aromatizuese shtesë; akulli dhe bora 

176 710 304 5,627 9,220 63.8 

2202 
Ujërat, përfshirë ujërat minerale dhe ujërat e gazuar, që përmbajnë sheqer apo lëndë të tjera ëmbëltuese apo aromatizuese 
shtesë, dhe pije të tjera jo-alkoolike (pa përfshirë lëngun e frutave apo të perimeve dhe qumështin) 

16,137 21,259 32 54,279 80,726 48.7 

2203 Birrë e bërë nga malti 9,326 9,915 6 8,747 13,029 49.0 

2204 
Verë prej rrushit të freskët, përfshirë verërat e pasuruara me alkool; musht rrushi pjesërisht i fermentuar dhe me një 
fortësi alkoolike prej > 0,5% vol ose musht rrushi me alkool të shtuar me fortësi alkoolike prej > 0,5% vol 

3,724 4,175 12 2,417 3,605 49.1 

2205 Vermuth dhe verëra të tjera prej rrushit të freskët, aromatizuar me bimë apo me substanca aromatizuese   0 31 47 52.7 

2206 
Musht molle, musht dardhe, hidromel, sake dhe pije të tjera të fermentuara dhe përzierje të pijeve të fermentuara me pije 
joalkoolike, të paspecifikuara diku tjetër (përveç birrës, verës apo rrushit të freskët, mushtit të rrushit, vermuthit ose 
verërave të tjera prej rrushit të freskët të aromatizuara me bimë apo me substanca aromatizuese) 

  0 187 344 84.2 

2207 
Alkool etilik jo i denatyruar me fortësi alkoolike prej >= 80%; alkool etilik dhe alkoole të tjera, të denatyruara, të çdo lloj 
fortësie 

 0 0 658 496 -24.7 

2208 
Alkool etilik jo i denatyruar me fortësi alkoolike prej < 80%; pije alkoolike, likere dhe alkoole të tjera (me përjashtim të 
përgatitjeve alkoolike përbërëse të një lloji të përdorur për prodhimin e pijeve) 

305 579 90 3,671 6,850 86.6 

2209 Uthull, uthull e fermentuar dhe zëvendësuesit e uthullës të përftuar nga acidi acetik 1  -100 648 807 24.5 

2301 
Miellrat, kokrrizat dhe peletat, të mishit apo të brendshmeve të mishit, të peshkut apo të krustaceve, molusqeve dhe 
kafshëve të tjera jokurrizore ujore, të papërdorshme për konsum njerëzor; zhigla 

  0 7 4 -49.1 

2302 
Krundet, mbeturinat dhe mbetje të tjera, nëse janë apo jo në formë të peletave, të fituara nga sitja (shoshitja), bluarja apo 
mënyra të tjera të përpunimit të drithërave apo të bimëve leguminoze 

410 803 96 1,338 1,238 -7.5 

2303 
Mbetjet e prodhimit të niseshtes dhe mbetje të ngjashme, krunde panxhari (ushqim për kafshë), gëxhuta dhe mbetje të 
tjera nga prodhimi i sheqerit, fundërrinat dhe mbeturinat nga distilimit të birrës, nëse janë apo jo në formë të peletave 

  0 112 172 54.5 

2304 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, qofshin apo jo të bluara apo në formë të peletave, të fituara prej ekstraktimit të vajit 
të sojës 

 6 0 5,568 10,458 87.8 

2305 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, qofshin apo jo të bluara apo në formë të peletave, të fituara prej ekstraktimit të vajit 
të kikirikut 

  0  0  

2306 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, nëse janë apo jo të bluara apo në formën e peletave, të fituara prej ekstraktimit të 
yndyrave ose vajrave vegjetale (përveç prej vajit të sojës dhe vajit të kikirikut) 

355 88 -75 463 479 3.4 

2308 
Lëndë lisi, gështenja kali, bërsitë dhe materialet të tjera të perimeve dhe mbeturinat e perimeve, mbetjet e perimeve të një 
lloji të përdorur në ushqimin e kafshëve, qofshin apo jo në formë të peletave, të paspecifikuara diku tjetër 

  0 0 0  

2309 Lloj i caktuar i përgatitjeve i përdoruar për ushqim të kafshëve 327 555 70 13,416 17,039 27.0 
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2401 Duhan i papërpunuar; mbetje duhani 5  -100 0 66  
2402 Puro, cigare të prera dhe cigarillos dhe cigare prej duhanit apo prej zëvendësuesve të duhanit  27 0 62,987 86,212 36.9 
2403 Duhan i përpunuar dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit dhe duhan i "homogjenizuar" apo i "ribërë";  5 0 113 244 115.0 
 Gjithsej 78,076 92,642 18.7 765,357 965,569 26.2 

 

Aneks 2: Sasia e eksport - importit të produkteve bujqësore në nivel katër shifror - CN4 

Tabela 24: Eksporti - Importi i produkteve bujqësore 2020-2021, sasia në tonë  

 
CN4 

 
Përshkrimi 

Eksport Import 

2020 2021 
Ndryshimi 

2021/2020 
(%) 

2020 2021 
Ndryshimi 

2021/2020 
(%) 

0101 Kuaj, gomarë, mushka dhe hibrid të gomaricës me kalin, të gjalla    4 0 11 

0102 Gjedhet e gjalla    20,793 33,422 161 

0103 Derra të gjallë    151 386 255 

0104 Dele dhe dhi të gjalla    2 63 2,685 

0105 Shpendë të gjallë, "shpendët e llojit Gallus domesticus, rosa, pata, gjela deti dhe pula afrikane"    121 117 97 

0201 Mishi i gjedhit, i freskët ose i ftohur 12 35 298 1,064 1,060 100 

0202 Mishi i gjedhit, i ngrirë 29 59 200 6,058 7,149 118 

0203 Mishi i derrit, i freskët, i ftohur ose i ngrirë    147 62 42 

0204 Mish i deleve ose dhive, i freskët, i ftohur ose i ngrirë    0 11 61,549 

0206 
Të brendshmet e ngrënshme të gjedheve, derrave, deleve, dhive, kuajve, gomarëve, mushkave ose hibrideve, të 
freskëta, të ftohta apo të ngrira 

 8  314 276 88 

0207 
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të shpendëve të llojit Gallus Domesticus, rosa, pata, gjela deti dhe pula 
afrikane, të freskëta, të ftohta ose të ngrira 

 20  35,670 42,002 118 

0208 

Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të lepujve, llojeve të tjera të lepujve, pëllumbave, dhe kafshëve të tjera, të 
freskëta, të ftohura apo të ngrira (përjasht. gjedhet, derrat, delet, dhitë, kuajt, gomarët, mushkat, hibrid të 
gomaricës me kalin, "shpezët 

   0  0 

0209 
Yndyrë derri që nuk përmban mishin pa yndyrë, dhe yndyrë e shpezëve, jo i nxjerrë me anë të shkrirjes apo 
ndryshe, i freskët, i ftohtë, i ngrirë, i kriposur, në ujë me kripë, i tharë apo i tymosur 

   3 3 119 

0210 
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme, të kriposura, në ujë me kripë, të thara apo të tymosura; miell dhe pluhur 
i ngrënshëm i mishit ose të brendshmeve të ngrënshme të kafshëve 

31 44 143 268 618 231 
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0301 Peshk i gjallë 34 55 161 0 0 477 

0302 Peshk i freskët apo i ftohtë (me përjashtim të files së peshkut dhe mishit tjetër prej peshku të kodit 0304)  0  233 333 143 

0303 Peshk i ngrirë (me përjashtim të files së peshkut dhe mishit tjetër prej peshku të kodit 0304)  1  1,131 1,048 93 

0304 File peshku dhe mish tjetër prej peshku, i grirë apo jo, i freskët, i ftohtë apo i ngrirë    258 265 103 

0305 
Peshk i tharë, i kripur apo në ujë me kripë; peshk i tymosur, nëse është gatuar ose jo më parë ose gjatë procesit 
të tymosjes; miell, pluhur dhe peleta të peshkut, të përshtatshme për konsum njerëzor 

   2 8 321 

0306 
Krustacët, nëse janë apo jo në guaskë, të gjalla, të freskëta, të ftohta, të ngrira, të thara, të kripura apo në ujë me 
kripë, të tymosura, përfshirë krustacët në guaskë të gatuara në avull ose të ziera në ujë; miellrat, pluhurat dhe 
peletat e krustacëve, 

   47 59 126 

0307 
Molusqet nëse janë apo jo në guaskë, të tymosura, të gjalla, të freskëta, të ftohta, të ngrira, të thara, të kripura ose 
në ujë me kripë; miellrat, pluhurat dhe peletat e molusqeve, të përshtatshme për konsum njerëzor 

   44 59 132 

0401 Qumësht dhe krem, jo i koncentruar, që nuk përmban sheqer shtesë apo ndonjë lëndë tjetër ëmbëlsuese 328 560 171 30,928 31,196 101 

0402 Qumësht dhe krem, i koncentruar ose që përmban sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese  48  142 279 197 

0403 

Dhallë, qumësht i tharbur dhe krem, jogurt, kefir dhe qumësht e krem tjetër i fermentuar ose i acidifikuar, nëse 
janë apo jo të koncentruara ose aromatizuara ose që përmbajnë sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese, 
fruta, arrore ose kakao 

256 349 136 11,107 11,793 106 

0404 
Hirrë, nëse është apo jo e koncentruar ose që përmban sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese; produkte që 
përbëhen nga përbërës të qumështit natyral, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë apo lëndë të tjera ëmbëlsuese, 
jo të specifikuara diku tjetër 

 3  3,763 3,661 97 

0405 
Gjalpë, përfshirë. gjalpë të dehidruar dhe gjalp i kulluar, yndyrna dhe vajra të tjera që rrjedhin nga qumështi; 
krema nga qumështi për lyerje 

0 0 40 567 593 105 

0406 Djathë dhe gjizë 10 5 51 3,971 5,176 130 

0407 Vezët e shpendëve, në lëvozhgë, të freskëta, të konservuara ose të gatuara  1  268 254 95 

0408 
Vezët e shpendëve, jo në lëvozhgë dhe të verdhat e vezëve, të freskëta, të thara, të gatuara në avull ose të ziera 
në ujë, të formësuara, të ngrira apo të konservuara ndryshe, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë ose lëndë të 
tjera ëmbëlsuese 

   36 24 65 

0409 Mjaltë natyral 0  0 253 289 115 

0410 
Vezë breshkash, çerdhe zogjësh dhe produkte të tjera të ngrënshme me origjinë shtazore, të paspecifikuara diku 
tjetër 

   0 3 2,206 

0504 
Zorrët, fshikëzat dhe stomakët e kafshëve (përveç atyre të peshkut), të plota dhe copëza të tyre, të freskëta, të 
ftohta, të ngrira, të kripura, në shëllirë, të thara apo të tymosura 

2 60 3,082 321 406 127 

0506 
Kockat dhe palca e brirëve, pluhuri dhe mbetjet e tyre, të papunuara, pa yndyrë, thjesht të përgatitura, të 
trajtuara me acid apo të de-xhelatinuara (përjashtuar ato të prera në forma) 

3  0  0  

0508 
Koralet dhe materialet e ngjashme, guaskat e molusqeve, krustacët ose ekinodermat, kocka të sepjeve, pluhuri 
dhe mbetjet e tyre, të papërpunuara apo të përgatitura thjeshtë por jo të prerë në forma 

   3 23 771 
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0511 
Produktet me origjinë shtazore të paspecifikuara diku tjetër; kafshët e ngordhura të të gjitha llojeve, të 
papërshtatshme për konsum njerëzor 

93 1,791 1,927 0 0 129 

0601 
Kokat e bimëve, zhardhokët, rrënjët tuberoze, zhardhokët, kurorat dhe rizomat, të fjetura, në rritje apo në lule; 
bimët cikore dhe rrënjët cikore (përveç kokave të bimëve, tuberëve dhe rrënjëve tuberoze të përdorura për 
konsum njerëzor dhe rrënjët ciklore 

0  0 71 79 111 

0602 

Bimë të tjera të gjalla përfshirë rrënjët e tyre, shartimet dhe kalemat; spore kërpudhash (me përjashtim të kokave 
të bimëve, tuberëve, rrënjëve tuberoze, zhardhokëve, kurorave dhe rizomave, dhe bimët cikore dhe rrënjët 
cikore) 

1,153 1,057 92 9,860 11,830 120 

0603 
Lule të prera dhe gonxhe lulesh të një lloji të përshtatshëm për buqeta apo për qëllime zbukurimi, të freskëta, të 
thara, të lyera, të zbardhura, të plotësuara apo të përgatitura ndryshe 

9 3 28 71 111 156 

0604 

Gjethet, degët dhe pjesë të tjera të bimëve, pa lule apo pa gonxhe lulesh, dhe barishte, myshqe dhe likene, të 
përshtatshme për buqeta apo të përdorura për qëllime zbukurimi, të freskëta, të thara, të lyera, të zbardhura, të 
plotësuara apo të përgatitura 

8 7 81 6 13 224 

0701 Patatet, të freskëta ose të ftohta 11,934 4,507 38 7,260 12,762 176 

0702 Domate, të freskëta ose të ftohta 205 136 66 15,547 18,685 120 

0703 Qepë, qepë e ëmbël, hudhër, presh, dhe perime të tjera familjes Allium, të freskëta apo të ftohta 177 61 35 7,492 10,703 143 

0704 
Lakër, lule-lakër, lakra rrepe (kolerabi), larka gjethe dhe produkte të ngjashme të ngrënshme të llojit brassicas, të 
freskëta apo të ftohta 

247 1,769 717 4,490 6,171 137 

0705 Sallatë marule "Lactuca sative" dhe cikore "Cichorium spp.", të freskëta apo të ftohta  11  148 246 166 

0706 
Karota, rrepa, panxhar i kuq për sallatë, rrepë e zezë, rrenjë selinoje, rrepa dhe rrënjë të tjera të ngjashme të 
ngrënshme, të freskëta apo të ftohta 

320 138 43 317 476 150 

0707 Tranguj dhe kornishon, të freskët ose të ftohtë 740 964 130 5,617 5,710 102 

0708 Perime leguminoze, me lëvozhgë apo pa lëvozhgë, të freskëta apo të ftohta 14 9 64 2,515 3,499 139 

0709 
Perime të tjera, të freskëta apo të ftohta (me përjashtim të patateve, domateve, perimeve të llojit allium, brassicas 
të ngrënshme, sallatë marule "Lactuca sative" dhe cikore "Cichorium spp.", karota, rrepa, panxhar i kuq për 
sallatë, rrepë e zezë, rrënjë 

2,749 2,642 96 11,536 13,591 118 

0710 Perime, të pa gatuara apo të gatuara në avull apo të ziera në ujë, të ngrira 178 200 112 1,335 1,675 125 

0711 

Perime të konservuara përkohësisht p.sh., me anë të gazit të dioksidit të sulfurit, në shëllire (ujë shumë të 
kripur), në ujë sulfuror apo në solucione të tjera ruajtëse, por të papërshtatshme në atë gjendje për konsum të 
menjëhershëm 

44 20 47 44 6 14 

0712 Perime të thara, të plota, të prera, në feta, të shtypura apo në forme pluhuri, por jo më tej të përgatitura 113 57 50 244 285 117 

0713 Perime leguminoze të thara, me lëvozhgë, nëse janë apo jo të ndara apo të qëruara 8 10 126 2,172 2,207 102 

0714 
Rrënjë dhe zhardhokë të maniokeve, rrënjë-arroë, salepit, mollëve të dheut (Oreshka), patateve të ëmbla dhe 
rrënjëve të ngjashme dhe zhardhokëve me përmbajtje të lartë inuline ose niseshteje, të freskëta, të ftohta, të 
ngrira apo të thara, nëse janë apo jo; 

 0  2 5 260 

0801 
Arrat e kokosit, arrat e Brazilit dhe arrat e shqemës, të freskëta 
apo të thara, nëse janë apo jo të qëruara (me apo pa lëvozhgë) 

0 0 1,027 45 70 155 
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0802 
Arrore të tjera, të freskëta apo të thara, nëse janë apo jo të qëruara (me apo me lëvozhgë) (me përjashtim të arrës 
së kokosit, arrës së Brazilit dhe arrës së shqemës) 

2 0 12 355 582 164 

0803 Banane, përfshirë llojin Plantain, të freskëta apo të thara 19 25 134 22,326 21,507 96 

0804 Hurma arabe, fiq, ananas, avokado, gujava, mango dhe mangostin, të freskëta apo të thara  5  1,313 1,656 126 

0805 Agrumet, të freskëta apo të thara 170 97 57 26,614 26,183 98 

0806 Rrush, i freskët apo i tharë 347 180 52 2,777 3,082 111 

0807 Pjeprat dhe shalqinjtë, dhe papaja "papays", të freskëta 19 20 106 22,588 26,357 117 

0808 Mollë, dardhë dhe ftonj, të freskëta 235 222 94 13,812 15,549 113 

0809 Kajsitë, qershitë, pjeshkat përfshirë edhe nektarinat, kumbullat dhe kulumbritë, të freskëta 210 9 4 5,942 4,931 83 

0810 

Fruta të freskëta: dredhëza, mjedra, manaferra, rrush i zi, i bardhë apo i kuq, rrush i egër dhe fruta të tjerë të 
ngrënsheëm (me përjashtim të arroreve, bananes, hurmës arabe, fiqit, ananasit, avokados, gujavës, mangos, 
mangostinit, papajas "papayas", ag 

1,783 1,870 105 2,842 3,292 116 

0811 
Fruta dhe arrore, të pa gatuara apo të gatuara në avull ose të ziera 
në ujë, të ngrira, nëse përmbajnë apo jo sheqer shtesë apo lëndë 
të tjera ëmbëltuese shtesë 

2,102 1,266 60 149 347 232 

0812 

Fruta dhe arrore, të konservuara përkohësisht, p.sh, nga gazi i dioksidi të sulfurit, në ujë me kripë, në ujë 
sulfuror apo në solucione të tjera ruajtëse, por të papërshtatshme në atë gjendje për konsum 
të menjëhershëm 

   0 0 206 

0813 
Fruta të thara: Kajsi, kumbulla, molla, pjeshka, dardha, papajas  "papayas", tamarind (hurma indiane) dhe fruta 
tjera të ngrënshme, si dhe përzierjet e ngrënshme të frutave të thara apo përzierje të ngrënshme të arroreve (me 
përjashtim të arroreve, banane 

62 95 153 70 158 227 

0901 
Kafe, nëse është apo jo e pjekur apo e dekafeinizuar; lëvoret dhe lëkurat e kafesë; zëvendësuesit e kafesë që 
përmbajnë kafe të çfarëdo proporcioni 

1,126 1,455 129 6,495 5,937 91 

0902 Çaj, nëse është apo jo i aromatizuar 65 63 96 2,077 2,604 125 

0903 Matë    0 0 21 

0904 Piper; fruta të thara  të shtypura ose të bluara të llojit Capsium ose të llojit Pimenta 70 49 69 1,170 1,070 91 

0905 Vanilja    0 1 444 

0906 Kanellë dhe lule e drurit të kanellës;  0  6 8 139 

0907 Karafil, frutë i tëri, karafil dhe kërcell    1 1 105 

0908 Arrë muskati (arrë myshku), mace dhe kardamoms (mëlmesa nga lëvozhga e arrës muskat)    2 1 40 

0909 Farat e anasonit, të anasonit yllor, të koprës, koriandër (majdanoz kinez), kumin; fara dëllinje 546 456 83 3 3 92 

0910 Xhenxhefil, shafran, shafran i Indisë "curcuma", trumzë, gjethe dafine,etj. 20 23 117 92 99 108 

1001 Grurë dhe meslin 298 546 183 129,889 96,065 74 

1002 Thekër 1 1 75 76 99 132 
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1003 Elb  60  1,095 830 76 

1004 Tërshërë    90 69 77 

1005 Misër 255 134 53 57,408 43,276 75 

1006 Oriz 53 202 380 5,789 6,417 111 

1007 Melekuqe    2 1 52 

1008 
Hikërror, mel dhe fara kanarine; drithëra të tjera (me përjashtim të grurit dhe meslinit, thekrës, elbit, tërshërës, 
misrit, orizit dhe melekuqes) 

0 0 1 24 36 151 

1101 Miell gruri ose mesline 3,989 6,462 162 29,431 18,040 61 

1102 Miellra të drithërave (me përjashtim të grurit dhe meslinit) 76 67 89 933 2,024 217 

1103 Bollgur drithërash, kokrriza dhe peletat e drithërave 0 0 190 1,989 1,541 77 

1104 
Kokrra të drithërave të punuara ndryshe, p.sh, të zhveshura, të mbështjella, të petëzuar, të qëruara, të prera apo 
të fetëzuara; embrioni i drithërave, të plota, të mbështjellura, të petëzuara apo të bluar (me përjashtim të 
miellrave të drithërave dhe orizit; 

2 4 182 311 373 120 

1105 Miell, kokrriza dhe pluhur, fetëzuar (fluskë e hollë), granule dhe peleta prej patateve 0 0 124 290 293 101 

1106 

Miell, kokrriza dhe pluhur i bizeleve, fasuleve, thjerrëzave dhe të perimeve të thara leguminoze të kodit 0713, të 
miellit të palmës dhe maniokëve, rrënjë-arroë dhe salepit, molleve të dheut (oreshkave), patateve të ëmbla dhe 
rrënjëve të ngjashme dhe zhar 

0  0 140 111 80 

1107 Malt (drithër), nëse apo jo i pjekur    6,127 5,536 90 

1108 Niseshteja; inuline 2 15 902 1,224 1,179 96 

1109 Gluten gruri, qoftë i tharë apo jo    0 0 1,700 

1201 Sojë kokërr, nëse janë apo jo të thyera    20 4 20 

1202 Kikirikë,  nëse janë apo jo të qëruara apo të thyera (me përjashtim të atyre të pjekur ose të përgatitur ndryshe) 3 10 367 1,733 2,307 133 

1203 Kopra    0  0 

1204 Fara liri, qofshin të thyera ose jo    25 25 100 

1205 Kolza ose farat e kolzës, nëse janë apo jo të thyera    0 0 102 

1206 Fara luledielli, qofshin ato të thyera ose jo 0 10 2,731 801 709 88 

1207 

Fara të tjera vajore dhe fruta me përmbajtje vajore, nëse janë 
apo jo të thyera (me përjashtim të arrave të ngrënshme, ullinjëve, sojës kokërr, kikirikëve, kopra, farëra liri, 
kolzë apo fara kolëze dhe farëra të lulediellit) 

8 5 60 410 436 106 

1208 Miellrat dhe kokrrizat e farërave të vajit ose të frutave me përmbajtje vajore (me përjashtim të mustardës) 1 3 243 157 124 79 

1209 

Farat, frutat dhe sporet, për mbjellje (me përjashtim të perimeve leguminoze dhe misrit të ëmbël, kafes, çajit, 
kremit dhe erëzave, drithërave, farërave të vajit dhe frutave me përmbajtje vajore, dhe farërat dhe frutat e 
përdorur kryesisht në parfumeri,  

13 14 106 384 529 138 
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1210 
Boçat e kulprës së butë, të freskëta apo të thara, nëse janë apo jo të bluara, në formë pluhuri apo në formën të 
peletave; lupulinë (pudër) 

   1 7 933 

1211 
Bimët dhe pjesë të bimëve, përfshirë farat dhe frutat, të një lloji të përdorur kryesisht në parfumeri, në farmaci 
apo si insekticide, fungicide apo qëllime të ngjashme, të freskëta, të ftohura, të ngrira apo të thara, nëse janë apo 
jo të prera, të shtypura; 

350 414 118 215 244 113 

1212 
Fasule lokust, alga deti dhe alga të tjera, panxhar sheqeri dhe kallam sheqeri, të freskëta, të ftohta, të ngrira apo 
të thara, nëse janë apo jo të bluara; bërthamat e frutave dhe kërnelët (koka e majës së kërcellit të frutit) dhe 
produkte të tjera vegjet 

1 4 663 326 378 116 

1213 
Kashtë e drithërave dhe lëvoret e tyre, të papërpunuara, qofshin apo jo në copa, të bluara, të presuara apo në 
formë të peletave 

   2,764 2,861 104 

1214 
Rrepë, mangold (lloj rrepe), rrënjët e foragjereve, sana, jonxhë, tërfil, lakër gjethe foragjere, lupin, urovi (lloj i 
leguminozeve) dhe produkte të ngjashme foragjere, nëse janë apo jo në formë të peletave 

   1 1 96 

1301 
Lënda e trashë ngjitëse nga të çarat e drunjëve;  rrëshira, gomë-rrëshirat, balsamet dhe oleorreshirat tjera 
natyrale 

   1 1 66 

1302 
Lëngje dhe ekstrakte vegjetale; substanca pektike, pektinatet dhe pektatet; zhelatina dhe lëndë të tjera ngjitëse 
dhe trashëse, njerrë nga produktet vegjetale nëse janë apo jo të modifikuara. 

   23 41 180 

1401 
Materialet vegjetale të një lloji të përdorur kryesisht për thurje, p.sh, bambuj, palmën indiane, kallamat, shelgu, 
gjethet e drurit të palmës, kashtë drithi, e pastruar, e zbardhur apo e lyer, dhe lëvorja e lirit 

   6 29 503 

1404 Produkte vegjetale të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër  14  20 8 41 

1501 
Yndyrë derri, përfshirë sallon, dhe yndyrë e shpendëve, i nxjerrë me anë të shkrirjes apo i nxjerrë ndryshe (me 
përjashtim të stearinës së sallos dhe vajit të sallos) 

    1  

1502 Yndyrë e gjedheve, deleve apo dhive (me përjashtim të vajit dhe oleostearinës)    743 498 67 

1504 
Yndyrna dhe vajra dhe përbërësit e tjerë të tyre, të peshkut apo të sisoreve detare, nëse janë apo jo të rafinuara 
(përjashtuar ato të modifikuara kimikisht) 

   0 1 2,493 

1505 Yndyrë leshi dhe substancat yndyrore të prejardhura prej tij, përfshirë lanolinën  3  3 0 6 

1507 Vaj soje dhe përbërësit tjerë të tij, nëse është apo jo i rafinuar (përjashtuar ato të modifikuara kimikisht)  1  106 73 68 

1508 Vaj kikiriku dhe përbërësit tjerë të tij, nëse janë apo jo i rafinuar, por jo i modifikuar kimikisht    1 0 48 

1509 
Vaj ulliri dhe përbërësit e tij të nxjerrë nga frutat e pemës së ullirit vetëm me mjete mekanike ose tjera fizike 
sipas kushteve që nuk çojnë në përkeqësimin e vajit, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara 
kimikisht 

   246 202 82 

1510 
Vajra të tjera dhe përbërësit e tyre, të fituar vetëm nga ulliri, qofshin ata të rafinuar ose jo, por jo të modifikuar 
kimikisht, duke përfshirë përzierjet e këtyre vajrave apo përbërësve me vajrat apo përbërësit e kodit 1509 

0  0 397 421 106 

1511 Vaj palme dhe përbërësit e tij, nëse janë apo jo të rafinuara (përjashtuar ato të modifikuara kimikisht)    3,241 3,215 99 

1512 
Vaj luledielli, vaj saffloëer (një bimë e ngjashëm me gjembaç (Carthamus tinctorius) që kultivohet në Indi) ose 
vaj i farave të pambukut dhe fraksionet e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht 

1,085 741 68 24,955 22,667 91 

1513 
Vaj i arrës së kokosit, vaj i thelbit të palmës apo i babassu dhe 
përbërësit e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara kimikisht 

   5 5 104 
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1514 
Kolzë, vaj kolze apo mustarde dhe përbërësit e tyre, nëse janë apo jo të rafinuara, por jo të modifikuara 
kimikisht 

   4 11 255 

1515 
Yndyra dhe vajra të tjera të vegjetale të fiksuara, përfshirë 
vajin jojoba, dhe përbërësi e tyre (me përjashtim të vajit të sojës, kikirikut, ullirit, palmës, farës së lulediellit, 
saffloëer, farës së pambukut, kokosit, thelbit të palmës, babassu, kolëzës 

   575 511 89 

1516 

Yndyrna dhe vajra me prejardhje bimore dhe shtazore dhe përbërësit e tyre, pjesësërisht apo tërësisht të 
hidrogjenizuar, të interesterifikuar, të riesterifikuar apo të elaidinifikuar (procese kimike), nëse janë apo jo të 
rafinuar, por jo më tej të përgatitur 

 3  309 269 87 

1517 
Margarina, përzierjet ose përgatitjet tjera të ngrënëshme të yndyrnave ose vajrave shtazore apo bimore dhe 
përbërësve të ngrënshëm të yndyrnave ose vajrave të ndryshme (me përjashtim të yndyrave, vajrave dhe 
përbërësve të tyre, pjesërisht apo tërësisht të 

10 23 240 3,040 3,724 122 

1518 

Yndyra dhe vajra me origjinë prej kafshëve apo vegjetale dhe përbërësit e tyre, të ziera, të oksiduara, të 
dehidratuara, të sulfurizuara, të nxehura, të polimerizuara nga nxehtësia në vakum ose në gaz inert apo të 
modifikuara ndryshe kimikisht, përzierjet apo përgatitjet e pangrënshme të yndyrave dhe vajrave me origjinë 
prej kafshëve apo vegjetale apo të përbërësve të yndyrave ose vajrave të ndryshme, të paspecifikuara diku tjetër. 

627 733 117  2  

1520 Glicerinë, e papërpunuar; ujërat glicerinë dhe finjat glicerinë 0  0 3 0 9 

1521 
Dyllet vegjetale, dylli i bletëve, dyll tjetër i insekteve dhe vaj balene, nëse janë apo jo të rafinuar apo të 
ngjyrosura (me përjashtim të triglicerideve) 

   7  0 

1522 mbetjet e rezultuara nga përpunimi i substancave yndyrore apo i dylleve vegjetale apo me origjinë prej kafshëve 431 254 59 15  0 

1601 
Salsiçe dhe produkte të ngjashme, prej mishi, të brendshmëve të kafshëve apo prej gjakut; përgatitjet ushqimore 
me bazë nga këto produkte 

577 601 104 6,140 6,947 113 

1602 
Mish i përgatitur ose i konservuar, të brendshmet e kafshëve apo gjaku (me përjashtim të suxhukut dhe 
produkteve të ngjashme, dhe ekstraktit dhe lëngut të mishit) 

140 396 283 3,872 4,479 116 

1603 Ekstraktet dhe lëngjet e mishit, peshkut apo krustaceve, molusqeve apo jokërbishtorëve të tjerë ujorë    4 1 21 

1604 
Peshk i përgatitur apo i konservuar; havjar (caviar) dhe zëvendësuesit e havjarit të përgatitur prej vezëve të 
peshkut 

2 1 82 1,512 1,374 91 

1605 
Krustacet, molusqet dhe kafshë të tjera jokurrizore ujore, të përgatitura apo të konservuara (me përjashtim të 
atyre të tymosura) 

   15 24 158 

1701 Kallam ose panxhar sheqeri dhe saharozë kimikisht e pastër, në gjendje të ngurtë 43 34 80 51,625 52,095 101 

1702 
Sheqer tjetër, duke përfshirë laktozën, maltozën, glukozën dhe fruktozën kimikisht të pastra, në gjendje të 
ngurtë; shurupet e sheqerit që nuk përmbajnë lëndë shtesë aromatizuese dhe ngjyruese; mjaltë artificial, e 
përzier apo jo me mjaltë natyrale; karam 

 8  1,386 1,900 137 

1703 Melasat e rezultuara nga ekstraktimi apo rafinimi i sheqerit    0 4 100,557 

1704 Ëmbëlsirat prej sheqerit që nuk përmbajnë kakao, përfshirë çokollatën e bardhë 384 368 96 2,971 3,963 133 

1801 Kokrra kakao, të plota ose të thyera, të papërpunuara ose të pjekura    0 0 331 

1803 Pastë nga kakao, nëse është apo jo e ç'yndyrosur    3 3 108 

1804 Gjalpë, yndyrë dhe vaj kakaoje    11 8 77 
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1805 Pluhur kakaoje, që nuk përmban sheqer ose lëndë tjera ëmbëltuese shtesë 0 0 103 207 233 113 

1806 Çokollatat dhe përgatitje të tjera ushqimore që përmbajnë kakao 529 624 118 6,655 7,348 110 

1901 
Ekstrakt malti; përgatitjet ushqimore prej miellit, kokrrizave, pluhurit, 
niseshtes apo ekstraktit të maltit, që nuk përmbajnë kakao apo që përmbajnë < 40% të peshës së kakaos të 
llogaritur mbi një bazë totalisht të ç’yndyrosur, të paspecifikuara dhe të p 

55 58 105 3,044 4,426 145 

1902 

Brumërat (pasta), nëse janë apo jo të gatuara apo të mbushura me mish apo me substanca të tjera ose të 
përgatitura ndryshe, të tilla si spageta, makarona, spageta të holla, lazanje, gnocchi, ravioli, kaneloni; kuskus, 
nëse janë apo jo të përgatitura: 

96 118 123 8,494 8,914 105 

1903 
Tapioka dhe zëvendësuesit e tij të përgatitur nga niseshteja, në formë të fetëzave, kokrrave, margaritarëve, 
topthave ose në forma të ngjashme 

   0 0 1,028 

1904 
Ushqimet e përgatitura të fituara prej bymimit apo pjekjes së drithërave apo të produkteve të tyre, p.sh. 
kornfleksa; drithërat (përveҫ misrit) në formë kokrre apo në formë fetëzash apo kokrra të përgatitura ndryshe 
(përveç miellit, kokrrizave dhe pluhuri 

226 271 120 1,299 1,677 129 

1905 
Bukë, ëmbëlsira, torte, biskota dhe produkte të tjera të furrtarit, nëse përmbajnë apo jo kakao; nafore, kapsulat 
bosh të një lloji të përshtatshëm për qëllime farmaceutike, ëafersa si shtresa (obllanda), petë të holla të thata orizi 
dhe produkte të ngjashme; 

845 917 108 23,092 26,678 116 

2001 
Perimet, pemët, arroret dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të përgatitura apo të konservuara në uthull 
apo në acid acetik 

1,301 1,316 101 1,230 1,502 122 

2002 Domate, të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik 16 11 65 2,655 3,190 120 

2003 
Kërpudha dhe zhardhoku i kërpudhave (tartufi), të përgatitura apo të ruajtura ndryshe nga ato në uthull apo në 
acid acetik 

81 15 19 733 884 121 

2004 
Perime të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik, të ngrira (me përjashtim 
të konservimit me sheqer, domate, kërpudha dhe zhardhok të kërpudhave (tartuf)) 

69 42 61 3,679 6,072 165 

2005 
Perime të tjera të përgatitura apo të konservuara ndryshe nga ato në uthull apo në acid acetik, jo të ngrira (me 
përjashtim të konservimit me sheqer, domate, kërpudha dhe zhardhok të kërpudhave (tartuf)) 

835 1,425 171 3,748 4,429 118 

2006 
Perime, fruta, arrore, lëvore frutash dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të konservuara me sheqer (të 
thara, të sheqerosura apo të kristalizuara) 

   9 14 154 

2007 
Reçelet, xhelatinat nga frutat, marmelatat, pure frutash apo arroresh dhe paste frutash apo arroresh të përftuara 
përmes gatimit, që përmbajnë apo jo sheqer apo lëndë të tjera ëmbëlsuese shtesë 

1,149 1,472 128 2,391 3,277 137 

2008 

Fruta, arrore dhe pjesë të tjera të ngrënshme të bimëve, të përgatitura apo të konservuara, që përmbajnë apo jo 
sheqer apo lëndë të tjera ëmbëltuese shtesë apo alkool (me përjashtim të përgatitura ose të konservuara me 
uthull, të konservuara me sheqer por 

107 292 274 2,089 2,523 121 

2009 
Lëngje frutash përfshirë mushtin e rrushit, dhe lëngje perimesh, të pa fermentuara, që nuk përmbajnë lëndë 
alkoolike shtesë, që përmbajnë apo jo sheqer apo lëndë të tjera ëmbëltuese shtesë 

428 752 176 3,033 4,497 148 

2101 
Ekstrakte, aroma dhe koncentrate, të kafes, çajit apo kremit dhe përgatitjet me bazë të këtyre produkteve apo me 
bazë të kafesë, çajit apo kremit; çikore e pjekur dhe zëvendësuesit e tjerë të pjekur të kafesë, dhe ekstraktet, 
aromat dhe koncentratet prej 

68 158 234 1,158 1,452 125 
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2102 
Maja (tharmi), aktiv apo joaktiv; mikro-organizmat e tjera një qelizore të vdekura (por pa përfshirë mikro-
organizmat një qelizore të paketuara si medikamente) 

8 24 320 3,430 3,450 101 

2103 
Salcat dhe përgatitjet për to; erëza të përziera dhe aromatizues të përzier; miell dhe kokrriza mustardë, të 
përgatitura apo jo, dhe mustardë 

151 303 201 3,685 4,589 125 

2104 
Supat dhe lëngjet e mishit si dhe përgatitjet për to; përgatitjet ushqimore që përbëhen nga përzierjet e 
homogjenizuara të dy ose më shumë përbërësve sikurse mishi, peshku, perimet ose frutat, të vendosura për 
shitje me pakicë si ushqim për foshnje ose pë 

3 8 236 1,959 2,137 109 

2105 Akullore dhe akuj të tjerë të ngrënshëm, që përmbajnë apo jo kakao 9 1 8 3,546 4,413 124 

2106 Përgatitje ushqimore të pa përfshira dhe të pa specifikuara diku tjetër 60 180 299 16,756 19,268 115 

2201 
Ujërat, përfshirë ujërat minerale natyrale apo artificiale dhe ujërat e gazuar, që nuk përmbajnë sheqer apo lëndë 
të tjera ëmbëltuese apo aromatizuese shtesë; akulli dhe bora 

1,182 3,737 316 26,398 42,314 160 

2202 
Ujërat, përfshirë ujërat minerale dhe ujërat e gazuar, që përmbajnë sheqer apo lëndë të tjera ëmbëltuese apo 
aromatizuese shtesë, dhe pije të tjera jo-alkoolike (pa përfshirë lëngun e frutave apo të perimeve dhe qumështin) 

33,175 43,089 130 113,641 152,561 134 

2203 Birrë e bërë nga malti 19,803 20,611 104 12,805 17,662 138 

2204 
Verë prej rrushit të freskët, përfshirë verërat e pasuruara me alkool; musht rrushi pjesërisht i fermentuar dhe me 
një fortësi alkoolike prej > 0,5% vol ose musht rrushi me alkool të shtuar me fortësi alkoolike prej > 0,5% vol 

6,582 7,014 107 670 880 131 

2205 Vermuth dhe verëra të tjera prej rrushit të freskët, aromatizuar me bimë apo me substanca aromatizuese    6 11 181 

2206 

Musht molle, musht dardhe, hidromel, sake dhe pije të tjera të fermentuara dhe përzierje të pijeve të 
fermentuara me pije joalkoolike, të paspecifikuara diku tjetër (përveç birrës, verës apo rrushit të freskët, mushtit 
të rrushit, vermuthit ose verërave të tjera prej rrushit të freskët të aromatizuara me bimë apo me substanca 
aromatizuese) 

   134 233 175 

2207 
Alkool etilik jo i denatyruar me fortësi alkoolike prej >= 80%; alkool etilik dhe alkoole të tjera, të denatyruara, të 
çdo lloj fortësie 

 0  349 297 85 

2208 
Alkool etilik jo i denatyruar me fortësi alkoolike prej < 80%; pije alkoolike, likere dhe alkoole të tjera (me 
përjashtim të përgatitjeve alkoolike përbërëse të një lloji të përdorur për prodhimin e pijeve) 

89 201 225 910 1,670 183 

2209 Uthull, uthull e fermentuar dhe zëvendësuesit e uthullës të përftuar nga acidi acetik 0  0 2,165 2,370 109 

2301 
Miellrat, kokrrizat dhe peletat, të mishit apo të brendshmeve të mishit, të peshkut apo të krustaceve, molusqeve 
dhe kafshëve të tjera jokurrizore ujore, të papërdorshme për konsum njerëzor; zhigla 

   5 12 234 

2302 
Krundet, mbeturinat dhe mbetje të tjera, nëse janë apo jo në formë të peletave, të fituara nga sitja (shoshitja), 
bluarja apo mënyra të tjera të përpunimit të drithërave apo të bimëve leguminoze 

3,295 5,179 157 9,852 6,994 71 

2303 

Mbetjet e prodhimit të niseshtes dhe mbetje të ngjashme, krunde panxhari (ushqim për kafshë), gëxhuta dhe 
mbetje të tjera nga prodhimi i sheqerit, fundërrinat dhe mbeturinat nga distilimit të birrës, nëse janë apo jo në 
formë të peletave 

   551 674 122 

2304 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, qofshin apo jo të bluara apo në formë të peletave, të fituara prej ekstraktimit 
të vajit të sojës 

 12  13,996 22,227 159 

2305 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, qofshin apo jo të bluara apo në formë të peletave, të fituara prej ekstraktimit 
të vajit të kikirikut 

    0  



42 
 

2306 
Bërsitë dhe mbetje të tjera të ngurta, nëse janë apo jo të bluara apo në formën e peletave, të fituara prej 
ekstraktimit të yndyrave ose vajrave vegjetale (përveç prej vajit të sojës dhe vajit të kikirikut) 

1,138 330 29 2,541 1,991 78 

2308 
Lëndë lisi, gështenja kali, bërsitë dhe materialet të tjera të perimeve dhe mbeturinat e perimeve, mbetjet e 
perimeve të një lloji të përdorur në ushqimin e kafshëve, qofshin apo jo në formë të peletave, të paspecifikuara 
diku tjetër 

   0 1 16,676 

2309 Lloj i caktuar i përgatitjeve i përdoruar për ushqim të kafshëve 39 58 149 39,305 43,754 111 

2401 Duhan i papërpunuar; mbetje duhani 3  0 0 17 13,522 

2402 Puro, cigare të prera dhe cigarillos dhe cigare prej duhanit apo prej zëvendësuesve të duhanit  6  2,650 3,455 130 

2403 Duhan i përpunuar dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit dhe duhan i "homogjenizuar" apo i "ribërë etj.  0  12 23 186 

 Gjithsej 105,165 119,819 13.9 956,854 1,036,244 8.3 

 

 

 


