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DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE STATISTIKAVE
BUJQËSORE

ANALIZA E TREGUT TË RRUSHIT

Maj, 2015

Parathënie
Kosova ka një traditë shumëvjeqare në vreshtari. Edhe pse lufta në Kosovë pati ndikim të
madh në shkatërrimin e prodhimtarisë së rrushit dhe verës, në vitet e pasluftës ky sektor
filloi të ringjallet. Tani nga viti në vit kjo prodhimtari po vjen duke u shtuar, e kjo po ndikon
në rritje të punësimit dhe në zhvillim ekonomik të vendit në përgjithësi.
Duke e konsiduar vreshtarinë si sektor mjaft të rësndësishëm për investime dhe me shumë
potencial për zhvillimin ekonomik të Kosovës, Departamenti i Analizave Ekonomike dhe
Statistikave Bujqësore në bashkëpunim me departamentet tjera të MBPZHR-së, me këtë
analizë ka paraqitur një pasqyrë të situatës së këtij sektori në Kosovë për periudhën 2009 –
2014.

1 Tregu i rrushit
Sektori i vreshtarisë është një sektor i

ngastrave të vreshtave në Kosovë është e

rëndësishëm dhe me ndikim në zhvillimin

vogël dhe sillet mesatarisht rreth 0.5 ha.

e vendit. Ai ka ndikim si në rritjen e

Nga totali i sipërfaqes së mbjellur me

punësimit ashtu edhe në zhvillimin e

vreshta rreth 24% është pjesëmarrja e

sektorëve të tjerë si atë të verërave dhe

rrushit të tryezës ndërsa pjesa tjetër prej

agro-përpunimit. Aktualisht madhësia e

76% është e mbjellur me rrush për verë.

2 Prodhimtaria vendore
Në vitin

2013 sipas të dhënave të

nevojat vendore Kosova ka importuar

Departamentit për Vreshtari dhe Verëtari

edhe 2,762 ton rrush prej të cilës sasi 1,946

prodhimtaria e rrushit ka qenë 27,610 ton.

ton rrush të tryezës dhe 816 ton rrush për

Nga totali i prodhimtarisë 20,473 ton janë

verë ndërsa ka eksportuar 40 ton, rrush të

rrush për verë dhe pjesa tjetër prej 7,137

tryezës 8 ton ndërsa rrush për verë 32 ton.

ton rrush tryeze. Për tu përmbushur

3 Zhvillimi i tregtisë
Edhe pse Kosova arrin të mbulojë një pjesë

privat, rritje të konkurrences dhe për të

të madhe të tregut vendor me prodhim të

nxitur eksportin, Kosovës në përgjithësi i

rrushit të tryezës, rreth 30% e tregut

nevojitet një strategji më e mirë për

vazhdon të mbulohet nga importi.

Në

integrim ekonomik në tregun botëror.

anën tjetër, me rrush për verë, Kosova

Krijimi i politikave më të mira tregtare do

arrin të përmbush mbi 90% të nevojave

t’i mundësonte Kosovës të rris kapacitetin

vendore,

prodhues dhe të bëhet pjesë më aktive e

ndërsa

një

pjesë

e

vogël

mbulohet nga importi. Për të mundësuar

sistemit tregtar botëror.

zhvillim më të qëndrueshëm të sektorit

3.1 Importi i rrushit
Krahasuar me vitin 2013, në vitin 2014

sasisë së importuar të rrushit nëpër vite.

importi i rrushit në Kosovë është rritur për

Nga viti 2010 deri në vitin 2012 ka pasur

11%, ndërsa në krahasim me vitin 2009, në

rënie të importit, ndërsa nga viti 2012

vitin 2014 është 40% më i lartë. Në figurën

importi i rrushit është rritur vazhdimisht.

e mëposhtme mund të shihen luhatjet e
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Sipas vendeve, Kosova më së shumti

dhe në sasi më të vogël nga Shqipëria dhe

importon nga Greqia, Maqedonia, Italia,

Kroacia.

Figura 2

Importi i rrushit të tryezës sipas vendeve
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Figura 3

Importi i rrushit për verëra sipas vendeve
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Në vitin 2014, gjithsej vlera e importit të

vitin 2013. Kjo rritje e dukshme e vlerës së

rrushit të tryezës dhe për verëra është

importit mund të jetë si rezultat i rrijes së

1,690 mijë € dhe është 43% më e lartë se në

çmimeve në tregun botëror.

Figura 4

Importi i rrushit 2009 – 2014, në 1000 €
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3.2 Eksporti i rrushit
Krahasuar me sasinë e importit, në Kosovë
eksporti i rrushit është mjaft i ulët.
Megjithatë, krahasuar me vitin 2013,
Kosova ka eksportuar një sasi dukshëm
më të madhe në vitin 2014. Kjo sasi është 6
herë më e madhe në krahasim me vitin
2013. Nga viti 2009 deri në vitin 2014,
mund të vërejmë se sasia e eksportuar e
rrushit ka pasur ndryshime mjaft të

mëdha në mes viteve. Sasia më e lartë e
eksportit gjatë këtyre viteve ka qenë në
vitin 2012 me 454 ton metrik (24 tm rrush
tryeze dhe 430 tm rrush për verë), ndërsa
sasia më e ulët me vetëm 7.8 ton metrik në
vitin 2011 (6.2 tm rrush tryeze dhe 1.6 tm
rrush për verë), e kjo si pasojë e kushteve
të papërshtatshme klimatike në këtë vit ku
u dëmtua një pjesë e madhe e vreshtave.

Figura 5

Eksporti i rrushit 2009-2014, në ton metrik
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Në vitin 2013 dhe 2014, Kosova më së shumti ka eksportuar rrush tryeze në Gjermani, Mal
të Zi, dhe Suedi, ndërsa rrush për verëra në Shqipëri dhe Mal të Zi.
Figura 6

Eksporti i rrushit të tryezës sipas vendeve
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Figura 7

Eksporti i rrushit për verëra sipas vendeve
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87%

Vlera e eksportuar e rrushit në vitin 2014
është 52,624 €, e kjo vlerë është rreth 5 herë
më e madhe se e vitit 2013 dhe 2009. Vlera
më e lartë e eksportit të rrushit ishte në
vitin 2012 që ishte 73,473 € ndërsa më e
ulëta ishte në vitin 2011 me vetëm 1,055 €
Figura 8

dhe kjo siq u përmend më herët është si
rezultat i situatës së vreshtave në këtë vit
ku fatkeqësitë natyrore i shkaktuan dëme
të mëdha atyre dhe prodhimtarisë
bujqësore të Kosovës në përgjithësi.
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3.3 Bilanci tregtar i rrushit
Kosova vazhdon të ketë deficit të madh

të rrushit të tryezës Kosova e ka pasur në

tregtar.

vitin

Edhe

pse

eksporti

i

rrushit

2014

që

ishte

1,588

mijë

€.

krahasuar me vitin 2013, në vitin 2014

Mbulueshmëria më e lartë me 8% ishte në

është rritur dukshëm, importi po ashtu ka

vitin 2012, ndërsa më e ulëta me 0.07%

shënuar

ishte në vitin 2011.

rritje.

Bazuar

në

figurën

e

mëposhtme, deficitin më të madh tregtar

Figura 9
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Në figurën e mëposhtme e cila paraqet

lartë ishte në vitin 2013 me 350 mijë €

vlerën e bilancit tregtar të rrushit për

ndërsa në vitin 2010 kishte suficit tregtar

verëra, mund të vërejmë se deficiti më i

prej 7 mijë €.

Figura 10

Vlera e bilancit tregtar për rrush për verëra, në 1000 €
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4 Çmimet e tregut
Tregu i rrushit në Kosovë ka ende mjaft

vendore në rritje. Në Kosovë, prani të

vend për t’u zgjeruar. Në mënyrë që të

madhe të rrushit të importuar ka edhe

zvogëlohet sasia e madhe e importit,

gjatë sezonës së tij e meqenëse kjo po i

sipërfaqja e mbjellur me vreshta duhet të

dëmton prodhuesit vendor, duhet të

rritet ende në mënyrë që prodhimtaria e

ndërmerren

rrushit të mund t’i plotësojë kërkesat

prodhimin vendor.

masa

për

të

mbojtur

4.1 Çmimet në tregun vendor
Sezona e plasimit të rrushit në treg fillon

Figura 11:

nga Gushti dhe zgjat deri kah fundi i
Tetorit apo fillimi i Nëntorit, varësisht prej

Çmimet mesatare vendore të
konsumit për një kg rrush, 20132014
2013

kushteve klimatike në vend. Çmimet
vendore të konsumit të rrushit për vitin

1.2

2013 dhe 2014 sillen nga 0.60 € deri në 1.20

1

2014

0.8

€ për 1kg rrush, varësisht nga periudha e

0.6

sezonës. Mesatarja e çmimit të rrushit në

0.4

vitin 2013 dhe 2014 ishte e njëjtë me vlerë

0.2
0

0.85 €.

Gusht

Shtator

Tetor

Burimi: SIT, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

4.2 Çmimet e importit
Figura 12:

rriten nga Dhjetori deri në Korrik, kur ka
mungesë të prodhimit vendor. Çmimet më

5

të larta të importit janë në muajin Mars,

4

Prill, Maj dhe Qershor. Për vitin 2013 dhe

3

vijim janë të paraqitura çmimet mesatare

Nëntor

Dhjetor

Tetor

Gusht

Shtator

2014 ishte 15% më i ulët. Në figurën në

Korrik

0
Qërshor

mesataren e çmimit të importit të rrushit të

Maj

1

Janar

fillojnë të bien gradualisht. Krahasuar me
vitit 2013 që ishte 2.41 €, çmimi në vitin

2014

2

Mars

2.50 deri në 3.80 €. Pastaj, nga Korriku ato

2013

Shkurt

2014 gjatë këtyre muajve ato sillen nga

Çmimet mesatare të importit për
një kg rrush, 2013-2014

Prill

Çmimet e rrushit të importuar fillojnë të
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të rrushit sipas muajve për vitin 2013 dhe
2014.

5 Madhësia e tregut
Tregu i përgjithshëm për rrush tryeze në

rrushit të tryezës dhe pjesa tjetër prej 29%

Kosovë në vitin 2014 vlerësohet të ishte

u mbulua nga importi.

rreth 9,584 ton. Kjo përfshinë gjithë
prodhimtarinë vendore si dhe importin
dhe eksportin e rrushit të tryezës si
produkt i freskët. Tregu vendor vlerësohet
se mbuloi 71% të nevojave për konsum të

Duke u bazuar në të dhënat zyrtare të
prodhimtarisë vendore si dhe në të dhënat
e tregtisë rezulton që në vitin 2014
konsumi i përgjithshëm i rrushit të tryezës
për kokë banori në Kosovë ishte 5.2 kg.

5.1 Ndikimi i prodhimtarisë së rrushit në punësim dhe mundësia e
krijimit të vendeve të reja të punës
Duke ju referuar të dhënave të fuqisë

ndarë në vite mund të themi se për 1 ha të

punëtore të përdorura në modelin e kostos

mbjellur me rrush janë të nevojshme diku

së prodhimit ku është kalkuluar fuqia

rreth 85 ditë pune në vit.

punëtore e angazhuar në sipërfaqe prej 1
ha, mund të themi se një punëtor me orar
të plotë të punës mund të kujdeset apo të
punoj mesatarisht 2.70 ha gjatë një viti.
Kjo

varet

kryesisht

nga

teknikat

Duke marr parasysh sipërfaqen e mbjellur
me rrush prej 3,159 ha rezulton se
momentalisht mund të themi se në
sektorin e vreshtarisë janë të punësuar

e

përdorura gjatë investimit, ku sa më tepër
të përdoret makineria e avancuar aq më
tepër rritet sipërfaqja për të cilën mund të
kujdeset një punëtor me orar të plotë të
punës.

rreth 1,169 persona të rregullt me orar të
plotë të punës.
Nëse sipërfaqja e mbjellur me rrush në
Kosovë rritet, për çdo 100 ha të sipërfaqes
së shtuar do të krijoheshin rreth 37 vende
të rregullta të reja të punës me orar të

Duke përfshirë edhe fuqin punëtore të

plotë.

angazhuar gjatë periudhës së investimit të

5.2 Mbështetja e prodhimtarisë së rrushit
Prodhimtaria

e

rrushit

në

Kosovë

kultivuesit e rrushit janë mbështetur me

mbështetet përmes pagesave direkte dhe

nga 1,000 € për ha për mbulimin e dëmeve

granteve investive. Mbështetja përmes

të shkaktuara nga kushtet atmosferike.

pagesave direkte ka filluar në vitin 2013

Nga kjo masë kanë përfituar 2,564 fermer

ndërsa ajo përmes granteve investive ka

me

gjithsej

sipërfaqe

prej

1,402

ha.

filluar që nga viti 2009. Në vitin 2010

5.2.1 Pagesat direkte për rrush
Subvencionimi

i

vreshtave

përmes

të subvencionuar ka qenë 2,791 ha, ndërsa

pagesave direkte në kuadër të skemës së

shuma totale e parave të paguara ka qenë

rregullt mbështetëse ka filluar për herë të

1.1 mil. €. Nga totali i sipërfaqes së

parë në vitin 2013. Pagesa për hektar ka

subvencionuar, 98% është në regjionin e

ndryshuar varësisht nga madhësia e

Prizrenit ku edhe është e koncentruar

sipërfaqës më të cilin kanë aplikuar

prodhimtaria e rrushit, 1.6% në regjionin e

fermerët. Fermerët që kanë aplikuar për

Pejës dhe një përqindje shumë e vogël në

sipërfaqe prej 0.10-100 ha janë mbështetur

regjionin e Prishtinës.

me nga 500 €/ha, ndërsa fermerët që kanë
aplikuar për sipërfaqe mbi 100 ha janë
mbështetur me nga 200 €/ha. Numri i ha

Figura 13:

Sipërfaqja e subvencionuar për
vreshta sipas regjionit, në vitin
2013
2%

0%

hyrave

dhe

përmirësimin

e

aftësisë

konkuruese.
Fermerët që janë kultivues të rrushit për të
përfituar nga programi i pagesave direkte

Prishtinë

për vitin 2015 duhet të kenë të mbjellura së

Pejë

paku 0.10 ha (10 ari) me vreshtë. Në rast se

Prizren

fermeri merr me qira gjithashtu edhe
sipërfaqja e marr me qira duhet të jetë së
paku 0.10 ha, të jetë e pandarë, e

98%

dokumentuar përmes kontratës si dhe e
Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë

kontraktuar në periudhë prej së paku një
vit. Fermerët që kultivojnë vreshtë në
sipërfaqe

prej

0.10-100

ha

do

të

Objektivat që tentohet të arrihen përmes

mbështeten me nga 1,000 €/ha, ndërsa

subvencionimit të vreshtave janë: rritja e

fermerët që kultivojnë vreshtë në sipërfaqe

rendimentit, përmirësimi i cilësisë së

mbi 100 ha do të mbështeten me nga 300

prodhimit dhe zvogëlimi i kostos së

€/ha. Në vitin 2015 buxheti i planifikuar

prodhimit, e kjo do të ndikoj në rritjen e të

për mbështetje të vreshtave

përmes

pagesave direkte është 2,500,000 €.

5.2.2 Masat e zhvillimit rural që përkrahin sektorin e pemëve – rrushin
Në kuadër të masave të zhvillimit rural në

Objektivat specifike që kanë të bëjnë me

vitin 2015 sektori i vreshtarisë do të

sektorin

përkrahet

101,

prodhimit të rrushit të tryezës dhe rrushit

Investimet në asetet fizike në ekonomitë

të verës; përmirësimi i cilësisë me qëllim të

bujqësore.

përmbushjes së standardeve kombëtare

në

kuadër

të

masës

Objektiva të përgjithshme të kësaj mase
janë: përmirësimi i aftësisë konkurruese
dhe zëvendësimi i importit, krijimi i
vendeve të reja të punës, përkrahja e
fermerëve me qëllim të përafrimit me
rregullat,

standardet,

politikat

dhe

e

vreshtarisë

janë:

rritja

e

dhe atyre të BE-së; modernizimi i fermave
përmes përdorimit të fidanëve cilësor dhe
mekanizmit modern; prodhimi i energjisë
së

ripërtëritshme

dhe

përmirësimi

i

integrimit të fermerëve me blerësit e
prodhimeve bujqësore.

praktikat e BE-së, përkrahja e zhvillimit

Për

të

përfituar

përmes

kësaj

mase

ekonomik, social dhe territorial përmes

fermerët duhet që përveq kritereve të

zhvillimit të kapitalit fizik dhe adresimi i

përgjithshme që shpallen në thirrjen për

sfidave të ndryshimit klimatik përmes

aplikim ata duhet të plotësojnë edhe disa

shfrytëzimit të energjisë së ripërtëritshme.

kritere specifike për sektorin e vreshtarisë.

Fermeri në momentin e aplikimit duhet të

dhe rrush për verë me madhësi minimale

dëshmojë

0.5 ha me rrush tryeze dhe 1 ha me rrush

posedimin

e

sipërfaqes

bujqësore, në pronësi apo të marr me qira
prej së paku 10 vjet dhe të ketë të
regjistruar

në

Regjistrin

e

Fermave

sipërfaqen prej së paku 0.5 ha për rrush të
tryezës ose 1 ha për rrush të verës, si dhe
madhësia minimale e ngastrës të jetë 0.2
ha.

për verë;
- investimet në vendosjen e sistemit të
ujitjes sipas praktikave efikase të ujitjes;
- investimet për vendosjen e plasmasit për
rrush të tryezës;
- investimet në prodhim të energjisë në

Në rast se investon në mekanizëm dhe

fermë nga burime të ripërtërishme;

pajisje për kultivim dhe vjelje si dhe depo

- investimet në vendosjen e rrjetave për

për trajtim pas vjeljes, aplikuesit duhet të

mbrojtje nga breshëri;

dëshmojnë se posedojnë së paku 4 ha me
vreshta, në pronësi ose të marr me qira, të
regjistruar në Regjistrin e Vreshtave dhe
në Regjistrin e Fermës.
Përfituesit për ngritje të vreshtave të reja
duhet të blejnë fidanë të importuar nga
vendet e BE-së dhe duhet të dorëzojnë
kopjen

e

çertificates

shëndetësore

të

mbi

materialit

gjendje

fidanor

të

lëshuar nga prodhuesi, çertifikatën për
prejardhjen e origjinës dhe lejen e importit
të ndërrmarrjes importuese.
Vlera minimale e pranueshme për projekte
për sektorin e vreshtarisë është 10,000 €
ndërsa

vlera

maksimale

120,000

€.

Përkrahja publike është në nivelin 60% të
shpenzimeve të pranueshme të investimit,
ndërsa përkrahje shtesë prej 10% jepet për
investime në zona malore dhe 5% për
fermerë të rinj (40 vjeç apo edhe më të
rinj). Shuma totale e ndarë për përkrahje të

- investimet në sistemet mbajtëse të
hardhive dhe rrethoja;
- investime në makineri bujqësore dhe
pajisje për vreshta, makineri për mbrojtje
të bimëve, për plehërim, për vjelje dhe
trajtim pasvjeljes dhe
- atyre që kanë mbi 4 ha sipërfaqe me
vreshta u lejohet aplikimi për ndërtimin e
objekteve për veprimet pas vjeljes si depo
ftohëse, makineri për klasifikim, pastrim,
paketim etj,

objekteve për vendosjen e

makinerisë bujqësore dhe pajisjeve dhe
objekteve për vendosjen e produkteve për
mbrojtje

të

bimëve

dhe

plehërave

artificiale.
Përveç në kuadër të masës 101 sektori i
vreshtarisë përkrahet edhe në kuadër të
masës 103, Investimet në asetet fizike në
përpunimin dhe tregtimin e prodhimeve
bujqësore.

sektorit të vreshtarisë në vitin 2015 është

Kjo masë ka për qëllim që të rrisë

1,000,000 €

konkurrueshmërin

Investimet përfshijnë:
- investimet në ngritjen/modernizimin e
plantacioneve me vreshta për rrush tryeze

e

sektorit

agro-

ushqimor, të ndikoj në zëvendësimin e
produkteve

të

importuara

përmirësimin e produktivitetit.

si

dhe

Objektiva të përgjithshme të kësaj mase

Në kuadër të investimeve të pranueshme

janë përmirësimi i aftësisë konkuruese

hyjnë: ndërtimi dhe renovimi i objekteve

përmes

dhe

(blerja e pronës është e përjashtuar) për

reja,

prodhimin dhe përpunimin e verës, blerja

përkrahja e bujqve me qëllim të përafrimit

pajisjeve për përpunim duke përfshirë

me standardet e BE-së dhe përmirësimin e

programet kompjuterike, shpenzimet e

sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, forcimi i

tjera që lidhen me projektin si shpenzimet

lidhjeve me prodhimin primar si dhe

për arkitekt, inxhinier dhe shpenzimet për

prodhimi i energjisë së ripërtëritshme me

studime paraprake si dhe nxjerrja e

qëllim të ruajtjes së mjedisit.

dokumenteve dhe lejeve paraprake janë të

rritjes

përdorimit

së

të

produktivitetit

teknologjive

të

Objektivat specifike të kësaj mase janë:
implementimi i standardeve kombëtare
dhe

atyre

të

BE-së,

përmirësimi

i

teknologjive të prodhimit si dhe objekteve
përcjellëse, diversifikimi i aktiviteteve,
përmirësimi

i

marketingut

dhe

përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve.
Përfitues në kuadër 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 e
regjistruara në Regjistrin e Prodhuesve të
Verës.

Të

drejtë

aplikimi

kanë

ata

prodhues të verës të cilët më shumë se
50% të lëndës së parë (rrushit) e sigurojnë
nga

prodhuesit

vetanak).

Ky

e

tjerë

kriter

nuk

(jo

prodhim

vlenë

për

prodhuesit e verës që kanë në pronësi më
shumë se 50 ha me vreshta. Po ashtu
përfituesit duhet të dëshmojnë se kanë
deklaruar prodhimin vjetor të verës dhe të
stoqeve të ngelura.

pranueshme deri në 7% por jo më shumë
se 20,000 € 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. Të pranueshme janë edhe
shpenzimet administrative edhe nëse ato
ndodhin para nënshkrimit të kontratës
vetëm në rast se projekti është përzgjedhur
dhe

kontraktuar

nga

Agjencia

për

Zhvillimin e Bujqësisë.
Vlera minimale e pranueshme për projekt
është 30,000 € ndërsa vlera maksimale
400,000 €. Përkrahja publike është në
nivelin

50%

të

shpenzimeve

të

pranueshme të investimit, ndërsa vetëm
për investimet që kanë të bëjnë me
trajtimin e mbetjeve përkrahja rritet në
60%. Pagesa bëhet me dy këste ku pjesa e
parë

prej

50%

jepet

në

formë

të

paradhënies pas nënshkrimit të kontratës
ndërsa pjesa tjetër pas përfundimit të
investimit të përgjithshëm. Në total për
përkrahje të sektorit të verërave në kuadër
të kësaj mase janë ndarë 800,000 €.

6 Konkluzione

Në mënyrë që të rritet prodhimtaria

Zhvillimi i mëtutjeshëm i sektorit të

vendore dhe të zvogëlohet sasia e madhe e

vreshtarisë në Kosovë do të kishte ndikim

importit të rrushit gjatë sezonës së tij, në

të madh në ekonominë vendore. Të dhënat

Kosovë duhet të rritet mbështetja për

tregojnë se ky sektor ka potencial të madh

sektorin e vreshtarisë. Po ashtu, duhet të

për zhvillim ekonomik dhe luan rol të

bëhet përpekje që të promovohet më tepër

rendësishëm në krijimin e vendeve të reja

produkti vendor tek konsumatorët në

të punës. Për këtë arsye duhet investuar në

mënyrë që të arrihet të krijohet një traditë

kultivim sa më cilësor të rrushit të freskët,

në

në promovimin e tij si dhe të investohet në

produkteve vendore.

sektorin e përpunimit përkatësisht në
prodhimin e verës.

konsumimin

e

sa

më

shumë

