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Parathënie

Molla në Kosovë është tradicionalisht një kulturë mjaft e kultivuar e kjo si rezultat i kushteve
të favorshme klimatike. Aktualisht nuk kultivohet në sipërfaqe të mëdha por me mbështetjen
e dhënë nga MBPZHR si dhe nga fondet e projekteve të ndryshme ka fillur rritja e numrit të
pemishteve intensive. Përveç kësaj molla kultivohet njëkohësisht edhe për nevoja shtëpiake
në kopshtet e ekonomive familjare.

Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore në vazhdën e publikimeve
të analizave të tregut për kultura të ndryshme bujqësore ka përfshirë edhe mollën.

Analiza e tregut të mollës, përfshinë të gjitha të dhënat statistikore dhe paraqet mollën si një
kulturë e cila ka një potencial për kultivim të mëtejmë dhe plasman në tregun vendor dhe më
gjerë.
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Tregu i mollës

Sipas të dhënave të Agjencionit të
Statistikave të Kosovës, në vitin 2013 në
Kosovë janë mbjellur 2,024 ha me mollë.
Sipërfaqja e mbjellur në vitin 2013
përfaqëson njëherit edhe sipërfaqen më të
madhe të kultivuar me mollë në
periudhën ‘07-‘13. Në këtë periudhë

mesatarisht 23% e sipërfaqes së
përgjithshme të mbjellur me pemë ka qenë
e mbjellur me mollë. Kosova për të
plotësuar nevojat vendore për konsum
importon gjithashtu një sasi të
konsiderueshme të mollës.

1 Prodhimtaria vendore

Në vitin 2013 sipas të dhënave të
Agjencionit të Statistikave të Kosovës
prodhimtaria e mollës ka qenë 16,786 ton,
prodhimtari kjo që mbulon 53% të
nevojave të brendshme. Sasia më e madhe
e prodhimtarisë së mollës rreth 60%,
përdoret për nevoja shtëpiake ndërsa pjesa

tjetër e prodhimtarisë, një pjesë shitet në
treg dhe një pjesë shkon për përpunim.
Për t’i  përmbushur nevojat vendore
Kosova ka importuar rreth 15 mijë ton
mollë duke përfshirë mollën e freskët dhe
importin në ekuivalent të mollës.

2 Zhvillimi i tregtisë

Kosova për të përmushur nevojat e veta
për konsum vazhdimisht importon mollë.
Importi në periudhën 2005-2014 në
mesatare ka qenë rreth 14 mijë ton në vit
duke përfshirë importin e mollës si
produkt i freskët dhe importin në
ekuivalent të mollës. Gjatë muajve që

Kosova ka prodhimtari të mollës një sasi e
prodhimit edhe eksportohet.Në periudhën
2005-2014 janë esportuar mesatarisht rreth
660 ton në vit duke përfshirë importin e
mollës si produkt i freskët dhe importin në
ekuivalent të mollës.

2.1 Importi i mollës

Në vitin 2013 Kosova ka importuar 13,000
ton  molla të freskëta që krahasuar me
vitin 2012 sasia e importit është rreth 10%
më e ulët. Ndërsa nga Korriku 2014 deri në
dhjetor 2014 importi ka arritur në 7,458
ton. Vlera e importit të mollës së freskët në

vitin 2013 ka qenë 3,647,843 €. Shikuar në
aspektin kohor që nga viti 2005 importi i
mollës ka shënuar ngritje dhe rënie, e kjo
në varshmëri nga diponueshmëria e
prodhimit vendor.
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Figura 1: Importi i mollës 2005-2014, në metrik ton

Burimi: MBPZHR-DAESB

Në vitin 2013 vlera e importit në total duke
përfshirë importin e mollës së freskët dhe
importin e mollës së përpunuar ka arritur

në 4,356,487 €, ku pjesëmarrje dukshëm
më të lartë ka vlera e importit të mollës së
freskët.

Figura 2: Importi i mollës 2005-2014, në 1000 €

Burimi: MBPZHR-DAESB

Në vitin 2013, përkatësishtë nga Korriku i
vitit 2014 deri në Qershor të vitit 2015
molla është importuar kryesishtë nga
Maqedonia (76%), nga Shqipëria, Greqia,

Serbia dhe Italia është importuar nga 5%
dhe pjesa tjetër prej 4% nga vendet e tjera
si: Polonia, Kroacia, Austria, Argjentina
dhe Shtetet e Bashkuara.
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Figura 3: Importi i mollës 2013/2014 sipas vendeve

Burimi: MBPZHR-DAESB

2.2 Eksporti i mollës

Në vitin 2013 eksporti i mollës në Kosovë
ka qenë 60 ton, 50 ton mollë e freskët  dhe
10 ton eksport në ekuivalent të mollës.
Ndërsa nga Korriku 2014 deri në Dhjetor
2014 eksporti ka arritur në 12 ton, 10 ton
mollë të freskët dhe 2 ton ekuivalent të
mollës. Shikuar në aspektin kohor sasia e

mollës së eksportuar  ka shënuar luhatje të
vazhdueshme. Sasia më e madhe e
eksportit me mollë të freskët (102 ton) ka
qenë në vitin 2008 ndërsa sasia më e
madhe e eksportit në ekuivalent të mollës
(2,623 ton) ka qenë në vitin 2011.

Figura 4: Eksporti i mollës 2005-2014, në metrik ton

Burimi: MBPZHR-DAESB

Vlera e eksportit të mollës së freskët në
vitin 2013 ka qenë 77 mijë €, që ishte
njëherit vlera më e lartë e eksportit në
periudhën ’05-‘13. Ndërsa vlera e eksportit

në ekuivalent të mollës ka qenë më e larta
në vitin 2011 (245,069 €) pasi që edhe sasia
e eksportuar ka qenë më e madhe.
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Figura 5 : Eksporti i mollës 2005-2014, në 1000 €

Burimi: MBPZHR-DAESB

Në vitin 2013 përkatësisht  nga Korriku i
vitit 2013 deri në Qershor të vitit 2014

molla e freskët është eksportuar në
Gjermani (91%) dhe në Malin e Zi (9%).

Figura 4: Eksporti i mollës 2013/2014 sipas vendeve

Burimi: MBPZHR-DAESB

2.3 Bilanci tregtar i mollës

Nga figura më poshtë shihet se vlera e
bilancit tregtar ka qenë më e lartë në vitin
2012 prej 5.5 mil. €, ndërsa nëse e shikojmë
në aspektin e raportit në mes të eksportit

dhe importit mbulueshmëria më e lartë ka
qenë në vitin 2011 me 5.76% ndërsa ajo më
e ultë në vitin 2005 me vetëm 0.48%.
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Figura 5: Vlera e bilancit tregtar për mollën, në 1000 €

Burimi: MBPZHR-DAESB

3 Çmimet e tregut

Tregu i mollës në Kosovë është një treg për
të cilin ka një kërkesë mjaft të madhe,
prandaj plasimi i mollës në treg nuk
paraqet ndonjë problem për kultivuesit e
saj. Molla vendore është mjaft e përhapur
dhe gjindet në treg në forma të ndryshme.

Po ashtu edhe molla e importuar gjindet
në treg gjatë gjithë vitit si dhe në raste të
caktuara e zëvendëson edhe mollën
vendore kur nuk është e pranishme në
treg.

3.1 Çmimet në tregut vendor

Molla vendore në Kosovë gjindet në treg
nga fillimi i muajit Korrik e deri në fund të
muajit Nëntor. Gjatë kësaj periudhe
çmimet për vitin 2013 silleshin nga 0.75 €
në deri në 0.60 €, në muajin Nëntor duke
vazhduar me trend pothuajse të përafërt

edhe në muajin Dhjetor me 0.51 €. Në vitin
2014 për dallim nga viti 2013, çmimet në
fillimin e sezonës së mollës vendore
paraqiten më të larta duke filluar me 1.05
€, për të vazhduar në muajt tjerë me një
mesatare të çmimeve rreth 0.60 €/kg.

3.2 Çmimet e importit

Sa i përket importit, molla në Kosovë
importohet gjatë tërë vitit, por gjatë kohës
kur molla vendore gjindet në treg importi
është më i ulët. Çmimet e importit të
mollës për vitin 2013 fillojnë nga muaji
Janar me 0.75 €, duke vazhduar me një
mesatare rreth 0.60 € në muajt pasues deri

në muajin Korrik ku molla paraqitet me
një çmim prej 1.10 €. Sa i përket vitit 2014
çmimet e mollës nga muaji Janar deri në
muajin Prill kanë mesataren rreth 1.10 €,
ndërsa nga muaji Qershor çmimi i mollës
është më i ulët 0.89 € duke vazhduar me
trend të njetë edhe në muajt tjerë të vitit.
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4 Madhësia e tregut

Tregu i përgjithshëm i mollës në Kosovë
në vitin 2013 vlerësohet të ishte rreth
31,629 ton. Kjo përfshinë gjithë
prodhimtarinë vendore si dhe importin
dhe eksportin e mollës si produkt i freskët

dhe i përpunuar. Tregu vendor vlerësohet
se mbulon rreth 53% të nevojave  për
konsum të mollës ndërsa pjesa tjetër prej
47% mbulohet nga importi.

5 Mbështetja e prodhimtarisë së mollës
Prodhimtaria e mollës në Kosovë është
mbështetur përmes granteve investuese

ndërsa në vitin 2015 molla do të
mbështetet edhe përmes pagesave direkte.

5.1 Pagesat direkte për mollën

Objektivat që tentohen të arrihen përmes
pagesave direkte janë: rritja e rendimentit,
përmirësimi i cilësisë së prodhimit dhe
zvogëlimi i kostos së prodhimit si dhe
intensifikimi i ekonomizimit të
aktiviteteve bujqësore. Fermerët që janë
kultivues të mollës për të përfituar nga
programi i pagesave direkte duhet të kenë
të mbjellur së paku 0.50 ha me mollë, nga
kjo sipërfaqe 0.25 ha duhet të jetë në një

parcelë të vetme, në rast se fermeri merr
me qira gjithashtu edhe sipërfaqja e marrë
me qira duhet të jetë së paku 0.25 ha e
pandarë e dokumentuar përmes kontratës
si dhe e kontraktuar në një periudhë prej
së paku një vit. Fermerët kultivues të
mollës do të mbështeten me një shumë
prej 400€/ha. Në vitin 2015 buxheti i ndarë
për subvencionim të sektorit të pemtarisë
është 1 mil. €.

5.2 Masat e zhvillimit rural që përkrahin sektorin e pemëve – mollën

Në kuadër të masave të zhvillimit rural në
vitin 2015 prodhimtaria e mollës do të
përkrahet  në kuadër të masës 101,
Investimet në asete fizike në ekonomit
bujqësore.

Objektivat e përgjithshme të kësaj mase
janë: rritja e aftësisë  konkurruese  dhe
zvogëlimi i importit, krijimi i vendeve të
reja të punës, përkrahja e bujqve në
sektorët e përzgjedhur, me qëllim të
përafrimit me rregullat, standardet,
politikat dhe praktikat e BE-së, përkrahja e
zhvillimit ekonomik, social dhe territorial
duke synuar rritje të qëndrueshme dhe

gjithëpërfshirëse, nëpërmjet zhvillimit të
kapitalit fizikë dhe adresimi i sfidave të
ndryshmimit klimatik përmes shfrytëzimit
të energjisë së ripërtritshme.

Objektivat specifike të kësaj mase janë:
rritja e prodhimit të pemëve për qëllime
komerciale, përmirësimi i cilësisë me
qëllim të përmbushjes së standardeve
kombëtare dhe të atyre të BE-së,
modernizimi i fermave përmes përdorimit
të pajisjeve të reja dhe mekanizmit
modern, zvogëlimi i humbjeve pas vjeljes
nëpërmjet investimeve në fermë, në
teknologjinë e ruajtjes, në infrasrukturë
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dhe pajisje për fazën pas vjeljes, përfshirë
kapacitetet për ftohje, klasifikim dhe
paketim, prodhimi i energjisë së
ripërtritshme, përmirësimi i integrimit të
fermerëve me blerësit e prodhimeve
bujqësore.

Fermeri në momentin e aplikimit duhet të
dëshmojë posedimin e sipërfaqes
bujqësore, në pronësi apo të marrë me qira
për së paku 10 vjet dhe të ketë të
regjistruar në Regjistrin e Fermave
sipërfaqen prej së paku 1 hektar për pemë
drufrutore – molla, ku madhësia e parcelës
për pemë drufrutore duhet të jetë 0.35 ha.

Në rast se investohet në makineri
bujqësore dhe pajisje ose ndërtim dhe
renovim të  objekteve investimi duhet të
përputhet me kapacitetet prodhuese.
Përfituesit për ngritjen e pemishteve të reja
para kërkesës për pagesë, nëse blejnë
fidanë të prodhuar në Kosovë, duhet të
dorëzojnë kopjen e çertifikatës fitosanitare
mbi gjendjen shëndetësore të materialit
fidanor që përmbush kriteret CAC
(Conformitas Agraria Communitatis) dhe
kopjen e licencës së prodhimit, kurse ata
që blejnë fidanë të importuar nga vendet e
BE-së, duhet të dorëzojnë kopjen e
çertificates mbi gjendjen shëndetësore të
materialit fidanor që përmbush së paku
kriterin CAC të lëshuar nga prodhuesi,
çertifikatën për prejardhjen e origjinës dhe
lejen e importit të ndërrmarrjes
importuese. Fidanët e mbjellur të pemëve
drufrutore duhet të kenë  të ngjitur në trup
etiketën e institucionit çertifikues.

Nëse fermeri aplikon për investime në
depo për pemë drufrutore fermeri duhet të

dëshmojë posedimin e sipërfaqes së tokës
së punueshme në pronësi apo të marrë me
qira për së paku 10 vjet, dhe të ketë të
regjistruar në Regjistrin e Fermës
sipërfaqen prej së paku 2 ha.

Vlera minimale e pranueshme për
projektet për pemë drufrutore është 10,000
€, ndërsa vlera maksimale është 120,000 €.
Përkrahja publike është 60% e
shpenzimeve të pranueshme të investimit,
ndërsa përkrahje shtesë prej 10% jepet për
investime në zonat malore dhe 5% për
fermerë të rinj (40 vjeç ose më të rinj).
Shuma totale e ndarë për përkrahje të
pemëve  drufrutore në vitin 2015 është
2,000,000 €.

Investimet përfshijnë:

- investimet në ngritjen e pemishteve të
reja me pemë drufutore me sipërfaqe 1 ha,

- investimet në vendosjen e sistemin të
ujitjes  në fermë, sipas praktikave efikase
të ujitjes,

- prodhimi i energjisë në fermë nga
burimet e ripërtëritshme,

- investimet në vendosjen e rrjetave për
mbrojtje nga breshëri,

- investimet në makineri bujqësore dhe
pajisje për pemishte, për mbrojtje të
bimëve, për plehërim, për vjelje dhe
trajtim pasvjeljes,

- investimet në ndërtimin dhe përmirsimin
e objekteve për aktivitetet e pasvjeljes,
objekteve për vendosjen e makinave dhe
objekteve për vendosjen e produkteve  për
mbrojtje të bimëve dhe plehrave artificiale.
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Përveç në kuadër të masës 101 molla
përkrahet  dhe në kuadër të masës 103,
Investimet në asetet fizike në
përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve
bujqësore.

Kjo masë ka për qëllim që të rrisë
konkurrueshmërin në sektorin agro-
ushqimor, të ndikoi në zëvendësimin e
importit të ushqimit me prodhime
vendore me cilësi të lartë dhe të arrijë një
produktivitet të përmirësuar.

Objektivat e përgjithshme të kësaj mase
janë: përmirësimi i aftësive konkurruese
përmes rritjes së produktivitetit dhe
përdorimit të teknologjive të reja,
përkrahja me qëllim të përafrimit me
standardet e BE,-së përmirësimin e
sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, forcimi i
lidhjeve me prodhimin primar si dhe
prodhimi i energjiës së ripërtëritshme me
qëllim të ruajtjes së mjedisit.

Objektivat specifike të kësaj mase janë:
implementimi i standardeve kombëtare
dhe atyre të BE-së, përmirësimi i
teknologjisë së përpunimit si dhe
objektivave të tjera përcjellëse,
diversifikimi i prodhimeve, përmirësimi i
marketingut dhe përmirësimi i
menaxhimit të mbetjeve. Përfitues të kësaj
mase mund të jenë vetëm ndërrmarrjet
mikro, të vogla dhe të mesme që
kategorizohen sipas legjislacionit në fuqi
dhe që plotësojnë standardet minimale
kombëtare.

Përfituesit e mundshëm janë subjektet të
cilat kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në
sektorin përkatës për së paku 2 vjet para
datës së aplikimit dhe janë të regjistruara

në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve
të Kosovës. Në rast të investimit në qendra
grumbulluese dhe paketuese kapaciteti
minimal i ruajtjes duhet të jetë së paku 500
ton.

Investimet e pranueshme për mollën në
kuadër të kësaj mase janë investimet
lidhur me përpunimin e mollës si dhe
shpenzimet e marketingut për
promovimin e tyre.

Shpenzimet e  marketingut përfshijnë
përgatitjen  dhe shtypjen  e kategorive,
fletëpalosjeve, broshurave, posterëve,
promovimi i audio dhe videospoteve
promovuese, por jo edhe shpërndarja e
tyre. Vlera  maksimale e shpenzimeve të
pranueshme për marketing është e
kufizuar në 5% të investimeve të
pranueshme.

Në kuadër të investimeve të pranueshme
hyjnë: ndërtimi ose rinovimi i objekteve
(blerja e pronës është e përjashtuar), blerja
e makinave dhe pajisjeve të reja, duke
përfshirë programe kompjuterike,
shpenzimet e tjera lidhur me projektin siç
janë: shpenzimet për arkitekt, inxhinier
dhe shpenzimet për studime paraprake
deri në 7%, por jo më shumë se 2,000 € të
shpenzimeve të pranueshme për projekt,
kurse shpenzimet për përgatitjen e planit
të biznesit janë të pranueshme deri në 3%,
por jo më shumë se 5,000 € të shpenzimeve
të pranueshme për projekt. Shpenzimet
administrative edhe pse ndodhin para
nënshkrimit të kontratës, janë të
pranueshme vetëm në qoftë se projekti
është përzgjedhur dhe është kontaktuar
nga Agjecia për Zhvillimin e Bujqësisë.
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Vlera minimale e pranueshme për projekt
është 30,000 €  ndërsa vlera maksimale
400,000 €. Intensiteti i përkrahjes publike
është 50% të shpenzimeve të pranueshme
të investimit, për investimet në trajtimin e
mbetjeve rritet intensiteti i përkrahjes
publike prej 10% vetëm për pjesën e
investimit për këtë qëllim përkrahja
publike është 60%, pagesa bëhet në dy

këste, pjesa e parë e përkrahjes publike në
vlerë prej 50% bëhet në formë të
paradhënies pas nënshkrimit  të kontratës
me përfituesin, ndërsa pjesa tjetër e
mbetur prej 50% paguhet pas përfundimit
të investimit të përgjithshëm. Shuma totale
për përkrahjen të pemëve dhe perimeve
në kuadër të kësaj mase  është 1,400,000 €.

6 Promovimi dhe sfidat

Që nga viti 2005 ka filluar mbajtja e “Ditës
së mollës” e cila tani ka fituar një karakter
nacional dhe po ndikon në senzibilizimin e
opinionit për prodhimtarin e kësaj kulture.

Edhe pse ka të arritura të konsiderueshme
ekzistojnë edhe disa probleme të cilat
vazhdojnë të mbesin sfida për kultivuesit e

mollës si: mungesa e fidanëve cilësor të
prodhuar sipas standardeve të larta
ndërkombëtare, pemishtet të vjetruara,
makineri e amortizuar, mungesa e depove
për ruajtje, procesi i përpunimit është në
hapat e parë etj.

7 Konkluzionet

Nga të gjitha të dhënat e paraqitura në
analizën e tregut të mollës mund të
konkludojmë se në Kosovë sipërfaqja e
mbjellur me mollë është rritur në
vazhdimësi, dhe njëherit është një ndër
kulturat më të kultivuara në Kosovë.

Në aspektin e përmbushjes së nevojave
vendore duhet punuar në drejtim të rritjes
së sipërfaqes së kultivuar si dhe në rritjen
e investimeve lidhur me ruajtjen e
prodhimit dhe zgjatjen e jetëgjatësisë së
mollës vendore në treg. Në të kundërtën
Kosova për të përmbushur nevojat
vendore do të vazhdoj të importoj mollë

gjatë periudhës kur ka mungesë të
prodhimit vendor.

Nëse investohet vetëm në një drejtim p.sh
në rritjen e sipërfaqes së kultivuar, kjo do
të ndikonte në rritjen e prodhimtarisë, por
nuk do të kishtë ndonjë ndikim direkt në
uljen e sasisë së importuar sepse jashtë
sezonës prapë do të kishte nevojë për
import. Nga analizat e bëra rezulton që
importi është dukshëm më i vogël në
muajt kur molla vendore është në treg
përkatësishtë në muajt: Korrik, Gusht,
Shtator dhe Tetor. Andaj mbështetja duhet
të orientohet në të gjitha fazat e zinxhirit
agro-ushqimor.
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