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DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE
STATISTIKAVE BUJQËSORE

ANALIZA E TREGUT TË QUMËSHTIT

Tetor, 2015

Parathënie
Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore është përgjegjës për
grumbullimin dhe analizimin e të dhënave ekonomike statistikore të cilat e ndihmojnë
MBPZHR-në që të hartojë raporte dhe analiza të detajuara mbi bazën e të cilave
ndërmerren masat e duhura në hartimin e politikave bujqësore konform situatës aktuale.
Përmes këtij dokumenti është pasqyruar gjendja e prodhimtarisë së qumështit, ku janë
prezantuar të dhënat për prodhimtarinë vendore, eksportin, importin si dhe janë vlerësuar
nevojat e vendit për këtë produkt strategjik dhe shumë të rëndësishëm për vendin tonë.
Prodhimtaria e qumështit në Kosovë ballafaqohet me shumë vështirësi, ndër të cilat janë
numri i madh i fermave të vogla dhe zvogëlimi i numrit të fondit blegtoral, konkretisht
lopëve qumështore. Si rrjedhojë e kësaj situate kemi sasi të konsiderueshme të importit të
qumështit dhe produkteve të tij si nga vendet e regjionit po ashtu edhe nga vendet e tjera.
Me qëllim të përmirësimit të situatës së tanishme duhet që të krijohen politika të favorshme
për zhvillim të mëtutjeshëm të këtij sektori i cili kontribuon në përmirësimin e kushteve të
jetesës, sigurinë e ushqimit dhe të ushqyerit, dhe njëherit ofron mundësinë e kthimit më të
shpejtë të të hyrave tek prodhuesit e vegjël.
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Hyrje
Prodhimi i qumështit të lopës është nën sektori më i rëndësishëm në prodhimtarinë
blegtorale. Viteve të fundit janë bërë përpjekje për ta kthyer prodhimin e qumështit nga
fermat e konsumit vetanak në ato të orientuara kah tregu. Sipas vlerësimeve të MBPZHR-së
numri mesatar i lopëve qumështore në ekonomitë familjare bujqësore është 1-5 krerë, që
përbëjnë shumicën e lopëve në prodhimtarinë e qumështit (94.2%), ndërsa vetëm 5.8% janë
ferma komerciale që kanë mbi 5 krerë lopë qumështore. Fermat me mbi 5 krerë lopë
qumështore janë furnizuesit kryesor të industrisë përpunuese të qumështit. Sipas të dhënave
në vend janë 4,238 ferma me mbi 5 krerë lopë qumështore që dërgojnë në industrinë e
qumështit afro 62 mil. litra qumësht në vit.

1 Prodhimtaria vendore
Blegtoria gjeneron prodhim mesatar prej 298.4 mil. €1 në vit. Në këtë sektor dominojnë
kryesisht fermat e vogla që mund të plotësojnë kërkesat e ekonomive familjare dhe një sasi
shumë të vogël të prodhimit të tyre mund ta plasojnë në treg.
Numri i fermave gjysmë komerciale dhe komerciale është mjaft i vogël por me tendencë të
rritjes. Në fondin blegtoral, gjedhet janë në pjesëmarrje më të madhe, dhe janë bartës të
prodhimtarisë së qumështit dhe mishit në vend, përcjellur nga kafshët e imëta: delet dhe
dhitë.
Prodhimi i përgjithshëm i qumështit të lopës për vitin 2013, është vlerësuar të jetë 368,605
ton. Sipas Anketës së Ekonomive Shtëpiake Bujqësore numri i përgjithshëm i fondit të lopëve
qumështore për vitin 2013 ishte 178,557 krerë.
Nga kjo rrjedh se qumështi i lopës paraqet pjesën më të madhe të qumështit të prodhuar
(97.8%) pasuar nga prodhimi i qumështit nga delet 7,348 ton (2%), si dhe nga dhitë 809 ton
(0.2%). Prodhimtaria e përgjithshme vjetore e qumështit nga këto tri kategori blegtorale në
vitin 2013 ka qenë 376,762 ton.
Tabela 1:
Racat

Struktura racore e lopëve qumështore dhe prodhimi i qumështit në vitin 2013
Pjesëmarrja
%

Nr. i krerëve

Prodhimi
mesatar në
ditë

Periudha e
laktacionit

Prodhimi i
qumështit /
ton

Prodhimi i
qumështit /
litër

Busha

5

9,167

2

280

5,134

5,133,520

Melezet

60

114,388

5

305

167,756

167,756,100

Racat fisnike

35

64,169

10

305

195,715

195,715,450

Gjithsej

100

178,557

368,605

368,605,070

Burimi: DPBT-MBPZHR

1

Llogaritë ekonomike bujqësore 2013
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Nga të dhënat e prezantuara në (Tabela 1) vërehet se raca e lopëve autoktone busha ka
numër të vogël në fondin e përgjithshëm të lopëve qumështore (5%) dhe karakterizohet me
prodhimtari shumë të vogël të qumështit. Numri i krerëve të lopëve qumështore meleze
kanë pjesëmarrje më të madhe (60%) apo dominante në numër (114,388 krerë), krahasuar me
lopët e racave fisnike që kanë pjesëmarrje më të vogël (35%) ose vetëm 64,169 krerë.

2 Tregu i qumështit
Me fondin blegtoral ekzistues të lopëve qumështore, vlerësohet se Kosova arrin të mbulojë
84% të kërkesave të tregut vendor, ndërsa për përmbushjen e nevojave vendore vazhdon të
importojë rreth 16% të sasisë së qumështit dhe produkteve të tij. Eksporti i produkteve të
njejta nga prodhuesit tanë është shumë i vogël dhe ka qenë i orientuar drejt vendeve të
regjionit, kryesisht në Shqipëri.

2.1 Importi i qumështit
Sasia e qumështit të importuar ka qenë mjaft e lartë ku sasia më e madhe është shënuar
në vitin 2007 me 26 mil. litra. Zvogëlim të sasisë së importit të qumështit ka pasur në vitin
2009, kur është shënuar pika më e ulët për këtë periudhë kohore (13.5 mil. litra) ose 69% më
pak se sa në vitin 2014.
Figura 1:

Importi i qumështit 2005-2014

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Duke filluar nga viti 2009, ka pasur rritje të vazhdueshme të sasisë së qumështit të importuar.
Në vitin 2010 është shtuar sasia për 7% krahasuar me vitin paraprak, duke vazhduar me
trendin e rritjes së importit për çdo vit deri në vitin 2014.
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2.1.1

Importi i qumështit sipas muajve

Në figurën e mëposhtme, shihet se gjatë muajve Janar - Dhjetor ka pasur luhatje të sasisë së
qumështit të importuar. Sasia më e madhe e importit është shënuar në muajin Tetor me 2 mil.
litra ndërsa sasia më e ulët ka qenë në muajin Shtator me rreth 1.6 mil. litra.
Figura 2:

Importi i qumështit sipas muajve të vitit 2014, (sasia/kg)
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

2.1.2

Vendet prej nga është importuar më së shumti qumësht

Sa i përket vitit 2014 Kosova më së shumti ka pasur import të qumështit nga Sllovenia (55%),
Bosnja e Hercegovina (16%), Maqedonia (12%), Serbia (12%), Kroacia (2%) dhe pjesa tjetër e
importit është nga vendet e tjera.
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Figura 3:

Importi i qumështit nga Sllovenia (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBP

Importi më i madh i qumështit ka vazhduar të jetë nga Sllovenia. Trendi i shtimit të importit
ka vazhduar që nga viti 2005, duke shënuar vlerën më të madhe të importuar në vitin 2014
(7.8 mil €) ose shprehur në përqindje 3.1% rritje në krahasim me vitin paraprak.
Figura 4:

Importi i qumështit nga Hungaria (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Në periudhën 2005-2008, vlera e importit të qumështit nga Hungaria ka qenë mjaft e lartë ku
në vitin 2007 është shënuar vlera më e lartë e importit (3.9 mil. €), pasuar me rënie tejet të
theksuar në vitet në vazhdim. Vlera e importit në vitin 2013, krahasuar me vitin 2007, ka
pësuar rënie prej 97%. Viti 2014 ka qenë importi më i ulët për këto vite nga Hungaria (10,477
€).
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Figura 5:

Importi i qumështit nga B. Hercegovina (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Importi i qumështit nga B. Hercegovina ka pasur vazhdimisht rritje, duke arritur pikën më të
lartë në vitin 2013 (2.4 mil. €). Vlera më e vogël e importit është regjistruar në vitin 2006 (0.2
mil. €). Duke krahasuar importin e qumështit të vitit 2006 me vitin 2014, del se vlera e
importit nga ky vend për këtë produkt është rritur për 959%.
Figura 6:

Importi i qumështit nga Maqedonia (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Vlera më e madhe e importit të qumështit nga Maqedonia është shënuar në vitin 2014 (1.6
mil. €), ndërsa vlera më e ulët e importit ishte në vitin 2005 (159,786 €). Nëse e krahasojmë
vlerën e vitit 2005 me atë të vitit 2014, importi i qumështit nga ky shtet fqinjë është rritur për
918%.
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Figura 7:

Importi i qumështit nga Serbia (€)
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Nga viti 2006 deri në vitin 2010 ka pasur rënie të vazhdueshme të importit. Në vitin 2010 dhe
2012 nuk ka pasur import të qumështit nga Serbia, ndërsa nga viti 2013 ka pasur rritje të
importit duke arritur pikën më të lartë në vitin 2014 me 2 mil. €.
Figura 8:

Importi i qumështit nga Shqipëria (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Nga shifrat e prezantuara më lartë mund të konkludojmë se cilat janë vendet prej nga është
importuar më së shumti qumësht. Është me rëndësi të ceket fakti se import të qumështit nga
Shqipëria nuk ka pasur fare në periudhën 2005-2010. Në vitin 2011, vlera e qumështit të
importuar ka qenë 90,033 €, duke vazhduar me rritjen e importit në 362,874 € në vitin 2012,
që njëherit ka qenë edhe vlera më e madhe e shënuar në importin e qumështit nga Shqipëria.
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Në vitin 2013 ka pasur rënie të importit ndërsa, në vitin 2014 Kosova nuk ka importuar
qumësht nga Shqipëria.

2.2 Eksporti i qumështit
Sasia e qumështit të eksportuar nga prodhuesit Kosovar është shumë e vogël në krahasim me
sasinë e importuar. Edhe pse kishte shumë pak eksport të qumështit, nga të dhënat e
Doganave të Kosovës figuron se gjatë periudhës 2005-2014, sasi më të madhe të qumështit të
eksportuar ka pasur në vitin 2009 i karakterizuar si vit që ka pasur më pak import dhe më
shumë eksport. Në vitin 2014, sasia e qumështit të eksportuar ka qenë 263,614 litra apo 32%
më e lartë krahasuar me vitin 2013.
Figura 9:

Eksporti i qumështit 2005-2014

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

2.2.1

Eksporti i qumështit sipas muajve

Në figurën më poshtë është paraqitur sasia e eksportuar e qumështit për vitin 2014 sipas
muajve. Në muajin Prill dhe në muajin Maj është eksportuar qumësht në sasi shumë të vogël
ndërsa në muajt tjerë eksporti ka qenë më i lartë, përjashtuar muajin Nëntor, gjatë të cilit nuk
ka pasur fare eksport
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Figura 10:

Eksporti i qumështit 2014 në sasi/litër

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Nga sasia e përgjithshme e qumështit të ekportuar, 99.6% është eksportuar në Shqipëri
ndërsa 0.4% në Serbi. Përveç vitit 2014, edhe në vitet tjera Shqipëria është vendi ku Kosova
ka pasur eksport të rregullt dhe është eksportuar sasia më e madhe nga eksporti total i
qumështit.
Figura 11:

Eksporti i qumështit në Shqipëri, vlerë (€)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Sa i përket eksportit të këtij produkti në vendet e regjionit në vitin 2005 dhe 2011, prodhuesit
Kosovar kanë mundur që të eksportojnë në Maqedoni (mesatarja e eksportit të qumështit për
dy vite ishte 53,155 €). Po ashtu një sasi e vogël është eksportuar edhe në Serbi, ku për katër
vite ky produkt është eksportuar në vlerë të përgjithshme prej 9,911 €, ose në mesatare 2,477
€/vit.
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Që nga viti 2005 deri në vitin 2014, mesatarisht janë eksportuar 0.4 mil. litra qumësht ose
shprehur në vlerë mesatare 0.2 mil. €/vit.

2.3 Bilanci tregtar i qumështit
Edhe pse sektori i qumështit qëndron shumë lartë në mesin e prioriteteve të Qeverisë,
përkundër mbështetjes së vazhdueshme, prodhimtaria e qumështit ende përballet me shumë
vështirësi. Viteve të fundit prodhuesit vendor po mundohen ta tejkalojnë gradualisht
konkurrencën e cila vjen nga produktet e importuara dhe tregtia jo-formale e qumështit dhe
produkteve të tij të cilat përpunohen në shtëpi, e që shiten në tregjet e gjelbërta.
Mesatarisht, për vitet 2005-2014 janë importuar 19 mil. litra qumësht në vit, ndërsa janë
eksportuar 0.4 mil. litra, që do të thotë një deficit i lartë prej 19 mil. litra qumësht.
Në vitin 2013, sasia e qumështit të importuar ka pasur rritje për 10% krahasuar me vitin 2012,
dhe ulje të eksportit për 33%. Kjo rritje e importit ka vazhduar edhe në vitin 2014, kur është
shënuar rritja për 20% për dallim nga viti paraprak, mirëpo njëkohësisht ka pasur edhe rritje
të eksportit të qumështit për 32%.
Figura 12:

Bilanci tregtar i sasisë së qumështit në Kosovë (litër)

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

3 Çmimet e tregut
Në vendin tonë konsumi i prodhimeve të qumështit të lopës për një vit vlerësohet të jetë
rreth 215 kg për kokë banori. Bazuar në çmimet e prezantuara në figurën e mëposhtme
vërejmë se që nga viti 2009, nuk ka pasur ndryshime të mëdha në çmimet e qumështit të
prodhuar në fermë. Çmimi më i ulët ka qenë në vitin 2006, 2007 dhe 2010 (0.29 €/litër) dhe
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më i larti gjatë vitit 2013 (0.34 €/litër). Në vitin 2014 ky çmim ka shënuar ulje dhe është sjellur
mesatarisht në vlerë prej 0.32 €, ose 10% më pak se ai i vitit 20102.

3.1 Çmimet në tregun vendor
Qumështi prodhohet mjaft në fermat Kosovare dhe përmirësimet në prodhimin,
grumbullimin, shpërndarjen dhe përpunimin e tij do të çojnë në të ardhura të shtuara në të
gjithë sektorin rural. Krahasuar me vendet tjera për shkak të kostos së lartë të prodhimit,
Kosova nuk mund të jetë konkurruese në tregjet e vendeve të rajonit e më gjerë.
Figura 13:

Çmimet e qumështit 2005-2014

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Çmimi i qumështit të sterilizuar (UHT), ka pasur luhatje të mëdha krahasuar me çmimet e
qumështit të freskët (i pasterizuar) dhe atij të fermës të cilat janë karakterizuar me një
stabilitet më të madh.

2

Çmimi prej 0.29 €/litër ka qenë edhe për vitet 2006 dhe 2007
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Figura 14:

Çmimi i prodhimit të qumështit në fermë (€/litër)
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Vlerësohet se nga një lopë varësisht nga raca e tyre, mesatarisht merret prodhimtari e
qumështit prej 2,000 deri në 5,000 litra në vit (6.8 litër/ditë ose 2 ton/305 ditë). Çmimi
mesatar i qumështit të prodhuar në fermë për vitet 2005-2013 është sjellur nga vlera 0.28 € që
ishte në vitin 2005, si çmim më i ulët dhe 0.34 €, çmim me vlerë më të lartë që ka qenë në vitin
2008. Ndërsa për vitin 2014, çmimi sillej rreth 0.32 €/litër të qumështit të freskët të prodhuar
në fermë. Mesatarja për vitet e paraqitura në figurën e mësipërme, u shënua 0.31 € për 1 litër.
Figura 15:

Çmimi i qumështit të freskët (i pasterizuar) €/litër

0.70
0.57

0.60
0.50

0.49

0.47
0.48

0.40

0.56

0.60
0.56

0.57

0.54

0.49

0.30
0.20
0.10
0.00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Sa i përket çmimit të qumështit të freskët, mesatarja për vitet 2005-2014, ka qenë rreth 0.53
€/litër. Çmimi i qumështit të papërpunuar në tregun e gjelbër ka qenë 0.56 €/litër dhe 0.27
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€/litër, nëse shitet drejtpërdrejt qumështoreve, të cilat paguajnë në bazë të përmbajtjes së
yndyrës. Në muajt e verës paguajnë 6.5 cent për 1% përmbajtje yndyre, ndërsa në dimër 7.5
cent, kur qumështi është më i pakët në sasi (të dhënat e MBPZHR-së). Çmimi më i lartë për
dallim nga periudha e mëparshme kohore paraqitet në vitet 2008-2009 (0.57 €/litër), ndërsa
më i ulët në vitin 2006 (0.47 €/litër). Në vitin 2014, çmimi (0.60 €/litër) për këtë kategori të
qumështit ka pasur rritje për 7% krahasuar me vitin 2013.
Figura 16:

Çmimi i qumështit vendor të sterilizuar me pakicë (€/kg)
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Qumështi i sterilizuar (UHT) me pakicë i prodhuar në vendin tonë, ka pasur luhatje më të
mëdha të çmimeve. Viti 2006, rezulton si vit më i lirë sa i përket këtij produkti (0.61 €/litër),
më i shtrenjtë për konsumatorë figuron në 2014 (0.92 €/litër). Krahasuar me vitin paraprak,
çmimi në 2014 është rritur për 1%.

3.2 Çmimet e importit
Kosova si anëtare e marrëveshjes së CEFTA-s, është zotuar të vendosë parimet për një
ekonomi të qëndrueshme për të lehtësuar lëvizjen e lirë të mallrave dhe shërbimeve me
shtetet jashtë kufijve të saj.
Tregu në Kosovë varet edhe nga importi i qumështit dhe produkteve të qumështit, që vijnë
nga vendet e ndryshme dhe janë të pranishme në supermarkete të mëdha dhe janë të
ekspozuara më mirë krahasuar me ato vendore. Çmimi mesatar me pakicë i qumështit
(tetrapak) të importuar në vitin 2014 ishte 0.94 €/litër, që përkundër qumështit vendor të
kategorisë së njejtë del të jetë më i lartë për 2%. Furnizimi me qumësht të importuar është
pothuajse i njejtë gjatë gjithë vitit.
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4 Madhësia e tregut
Tregu i përgjithshëm për qumësht dhe produkte të qumështit në Kosovë llogaritet të jetë 441
mijë ton në vit, përfshirë këtu qumështin e freskët dhe ekuivalentët e qumështit3. Kjo
përfshinë gjithë prodhimtarinë vendore si dhe importin dhe eksportin e qumështit dhe
produkteve të tij. Prodhimtaria vendore vlerësohet të jetë rreth 369 mijë ton qumësht lope,
përmes së cilës janë plotësuar rreth 84% të nevojave për konsum të qumështit dhe 16% u
mbuluan nga importi. Sipas të dhënave zyrtare të prodhimtarisë vendore si dhe të dhënave
të shkëmbimit tregtar, rrjedh se në vitin 2013 për përdorim në fermë janë shpenzuar
mesatarisht 181 mijë ton qumësht, sasia prej 54 mijë ton përdoret për ushqim të viqave,
ndërsa humbje në fermë konsiderohet të jenë 7 mijë ton. Prodhimtaria e qumështit në vitin
2013, vlerësohet të jetë në vlerë monetare rreth 122 mil. Euro. Në Kosovë konsumi i
përgjithshëm i qumështit për kokë banori ishte 0.59 litra/ditë.

5 Produktet e qumështit
5.1 Djathi
Djathi është një ndër produktet kryesore të qumështit që konsumohet në masë të madhe në
vendin tonë. Numri i ekonomive shtëpiake bujqësore që prodhojnë djathë ishte 14,2894.
Vlera e përgjithshme e kësaj prodhimtarie të shprehur në Euro del të jetë 6.3 mil. €. Sasia e
përgjithshme e djathit të prodhuar në vend është vlerësuar të jetë 17.9 mil. kg djath ose 107.9
mil. litra ekuivalent të qumështit. Ashtu sikurse qumështi, gjithashtu edhe djathi importohet
mjaft shumë. Sasia më e madhe e djathit të importuar paraqitet të jetë në vitin 2005 (3.8 mil.
kg). Kjo sasi është zvogëluar duke pësuar një rënie në vitin 2010 (1.2 mil. kg) ose 68% më pak.
Ndërsa në vitin 2014 është importuar 1.8 mil. kg djath ose shprehur në ekuivalent të
qumështit 10.8 mil. litra qumësht.
Vendet prej nga më së shumti është importuar djathë në vitin 2014 ishin: Gjermania 44%,
Austria 18%, Maqedonia 14%, R. Ҫeke 4%, Hungaria 3%, Serbia 2.9%, Turqia dhe Bullgaria
1%, si dhe Shqipëria 0.4%. Ndërsa pjesa tjetër e sasisë së importuar të djathit (11.7%) vjen nga
vendet tjera.
Ndër llojet më të popullarizuara janë djathi i bardhë dhe djathi Feta si dhe llojet e tjera të
djathërave.

Importi në ekuivalent të qumështit përfshin importin e produkteve të qumështit si: qumësht dhe krem me
përmbajtje të ulët të yndyrës, ajkë me përqindje të ndryshme të yndyrës, vaj krem (të ëmbël dhe të njelmët),
jogurt (të gjitha llojet), margarinë, djath, kashkavall dhe të gjitha produktet tjera që përmbajne qumësht. Sasia
e të gjtiha këtyre produkteve është e konvertuar në qumësht duke përdorur koeficient të caktuar varësisht nga
përmbajtja e qumështi t në produkt të caktuar.
4 AESHB 2013-ASK
3
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Figura 17:

Importi dhe Eksporti i djathit

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

5.2 Gjalpi
Meqenëse ka shumë pak prodhimtari vendore, nevojat e popullatës për gjalpë plotësohen
kryesisht nga importi. Sasia më e vogël e importuar figuron të jetë në vitin 2005 (4.1 mil. kg),
ndërsa sasia më e madhe e importuar paraqitet në vitin 2009 (15.7 mil. kg). Në vitin 2013
sasia e gjalpit të importuar ka qenë 12.5 mil. kg.
Figura 18:

Importi dhe Eksporti i gjalpit
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Nëse krahasojmë vitin 2014 me vitin 2005 vërehet rritje e importit për 188%, ndërsa për
dallim prej vitit 2013, në vitin 2014 ka pasur zvogëlim të importit për 5% dhe kjo sasi ka qenë
11.9 mil. kg gjalpë ose 286.3 mil. litra ekuivalent qumësht. Shtetet prej nga më së shumti është
importuar gjalpi janë: Gjermania 46%, Hungaria 36%, Austria 11%, ndërsa pjesa tjetër prej
16

7% është importuar nga vendet tjera. Sasia e eksportit të këtij produkti është shumë
simbolike.

5.3 Ajka
Prodhimtaria vendore e ajkës vlerësohet të jetë 2 mil. kg. Meqenëse nuk përmbushen
kërkesat me prodhimtari vendore, ajka importohet në sasi mjaft të madhe. Pika më e ulët e
sasisë së importuar ka qenë në vitin 2005 (3.9 mil. kg) ndërsa ajo më e larta në vitin 2007 (5.5
mil. kg). Në vitin 2014 është importuar 4.5 mil. kg ajkë ose 45 mil. litra ekuivalent qumësht.

Figura 19:

Importi i ajkës
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Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Shtetet prej nga është importuar më së shumti ajka në vitin 2014 ishin: Sllovenia 60%,
Serbia 15%, Maqedonia 11% dhe B. Hercegovina 9%. Kurse sasia tjetër është importuar nga
vendet e ndryshme të BE-së (5%).

5.4 Jogurti
Për dallim nga dy produktet tjera sasia e jogurtit të importuar duket të jetë më e vogël. Në
vitin 2005 ka pasur import të jogurtit prej 185 ton, duke pasuar me rritje të vazhdueshme deri
në vitin 2013, ku është importuar 309 ton jogurt ose 67% më shumë import krahasuar me
vitin 2005.

Viti 2014 është karakterizuar prapë me rënie të importit krahas vitit 2013 për

13%. Gjatë këtij viti është importuar jogurt kryesisht nga Rumania (52%), Kroacia (23%),
Bosna dhe Hercegovina (7%), dhe Sllovenia (3%). Një sasi tjetër e konsiderueshme është
importuar nga vendet tjera (15%).
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Figura 20:

Importi dhe Eksporti i jogurtit

Burimi: ASK, përpunuar nga DAESB-MBPZHR

Jogurti është eksportuar në një sasi shumë të vogël kryesisht në vendet e regjionit,
konkretisht në Shqipëri. Kosova ka eksportuar jogurt kryesisht në Shqipëri ku në vitin 2007
sasia e jogurtit të eksportuar ka qenë 8,996 kg, poashtu eksport në Shqipëri ka pasur edhe në
vitin 2008 dhe 2009. Në vitin 2008 përveç në Shqipëri prodhuesit tanë kanë eksportuar edhe
në Serbi sasinë prej 1,917 kg.
Në vitin 2010 është eksportuar 62,492 kg, ndërsa në vitin 2011 dhe 2012 eksporti ishte 32,744
kg për këto dy vite përderisa gjatë vitit 2013 nuk është eksportuar fare jogurt. Sasia e
eksportit të jogurtit në vitin 2014 ka qenë 5,918 kg ose rënie në sasi prej 81% krahasuar me dy
vitet e kaluara dhe e tërë sasia është eksportuar në Shqipëri.

6 Ndikimi i prodhimtarisë së qumështit në punësim dhe
mundësia e krijimit të vendeve të reja të punës
Duke ju referuar të dhënave të FADN-së (Rrjeti i Kontabilitetit të të Dhënave në Fermë) të
vitit 2014 për fuqinë punëtore të angazhuar në fermat e lopëve qumështore, mund të themi
se një punëtor me orar të plotë të punës mund të kujdeset apo të angazhohet mesatarisht për
10 deri në 15 krerë lopë gjatë një viti.
Nga Njësia Vjetore e Punës (NjVP) së shpenzuar në këtë tipologji të fermave rezulton se
13,873 punëtor janë të angazhuar në ferma të specializuara dhe 14,312 punëtor në ferma të
përziera. Angazhimi i numrit të punëtorëve varet kryesisht nga investimet në përmirësimin e
infrastrukturës në fermë, ku sa më tepër të përdoret teknologjia e avancuar aq më tepër rritet
numri i krerëve të lopëve për të cilën mund të kujdeset një punëtor me orar të plotë të punës.
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7 Mbështetja e prodhimtarisë së qumështit
Qumështi i lopës konsiderohet një produkt bazik dhe shumë i rëndësishëm për mirëqenien e
popullatës së një vendi. Rritja e sasisë dhe cilësisë së prodhimit të qumështit, grumbullimi
dhe përpunimi i tij kanë qenë në fokus të investimeve qoftë vendore ashtu edhe
ndërkombëtare.

7.1 Pagesat direkte për sektorin e blegtorisë
Në vitin 2014, në kuadër të sektorit të blegtorisë përmes pagesave direkte janë
subvencionuar: lopët qumështore, delet dhe dhitë si dhe kategoritë tjera.
Tabela 2:

Lopë
qumështore

Pagesat direkte sipas sektorëve, 2010-2014

Numri i aplikuesve

2010
4,882

2011
4,366

2012
5,584

2013
5,803

2014
6,052

Numri i përfituesve

4,287

4,162

5,231

5,075

5,472

8

36,946

33,078

42,096

42,119

44,235

5

Numri i krerëve të paguar
Pagesa për krerë

4

30

30

50

50

50

0

1,108,380

992,340

2,104,800

2,105,950

2,211,750

5

Numri i aplikuesve

1,905

1,422

1,533

1,370

1,442

5

Numri i përfituesve

1,559

1,343

1,449

1,252

1,295

3

127,634

123,807

132,745

115,972

121,012

4

10

10

10

10

10

0

1,276,340

1,238,070

1,327,450

1,159,720

1,210,120

4

Shuma totale e paguar

Dele dhe dhi

Ndryshimi
2014/2013
në %

Numri i krerëve të paguar
Pagesa për krerë
Shuma totale e paguar

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë

Në kuadër të sektorit të blegtorisë, lopët qumështore kanë vazhduar të subvencionohen edhe
në vitin 2014 me nga 50 €/krerë. Nëse shikojmë ndryshimet që kanë ndodhur, në krahasim
me vitin e kaluar, ka pasur një rritje të numrit të aplikuesve për 4%, ndërsa numri i
përfituesve është rritur për 8%. Shuma totale e parave të paguara si pagesa direkte për lopë
qumështore ka qenë 2.2 mil. €.
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Figura 21:

Pagesat direkte për lopë qumështore 2010-2014, në 1000 €

Burimi: Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë

Në vitin 2014, delet dhe dhitë janë mbështetur përmes pagesave direkte në vlerë prej 1.2 mil.
€, shumë e cila është 4% më e madhe sesa në vitin 2013. Numri i aplikacioneve është rritur
për 5%, ndërsa numri i përfituesve për 3%. Nga totali i pagesave për të imëtat, 92% janë
pagesa direkte për dele ndërsa 8% janë për dhi.
Nga viti 2014 është filluar me pagesa direkte për qumësht sipas cilësisë. Kjo do të ndikojë në
përmirësimin e cilësisë së qumështit, përmirësim të raporteve në mes të prodhuesve dhe
përpunuesve të qumështit si dhe në ngritjen e cilësisë së prodhimeve të qumështit. Kjo
shumë arrin në 491,883 €. Përveç pagesave direkte sektori i qumështit ka pasur edhe
mbështetje të investimeve nga grantet e ndryshme.
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Figura 22:

Mbështetja e investimeve (grantet), në €.
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Burimi: DPBT-MBPZHR

Industria e përpunimit të qumështit është mbështetur nga donatorët e ndryshëm, ku
MBPZHR ka qenë si bashkëpjesëmarrëse e këtij financimi: Komisioni Evropian ka dhënë
donacion prej 6 mil. € dhe MBPZHR ka kontribuar me 600,000 €5.
Sektori i qumështit përfiton edhe nga Programi për mbështetje direkte të mbjelljes së
kulturës së misrit dhe nga Masa për mbështetjen e investimeve për mekanizëm bujqësor.
Gjithashtu janë hequr edhe baza doganore dhe TVSH për materialin biologjik për riprodhim,
pajisje dhe mekanizmin për fermat blegtorale.

8 Prodhimtaria e qumështit në vendet e regjionit dhe në botë
8.1 Prodhimtaria në vendet e regjionit
Nga të dhënat që posedojmë për prodhimtarinë e qumështit për vitet 2000-2007 shohim se B.
Hercegovina në vitin 2007 ka pasur prodhimtarinë më të lartë gjatë viteve (724 mil. litra), në
Serbi prodhimtaria më e lartë ka qenë në vitin 2000 (1.760 mil. litra) ndërsa Shqipëria në vitin
2006 (956 mil. litra).
Figura 23:

Prodhimtaria e qumështit në disa vende të regjionit (mil. litra)
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Burimi: FAO Statistical Databases & Data-sets
5

Masën për mbështetjen e industrisë së përpunimit të qumështit në projektet deri në 200,000 €, deri më tani nga
kjo masë kanë përfituar 3 qumështore, rreth 600,000 €
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Edhe prodhimi për krerë të lopëve qumështore ka qenë më i larti në Serbi në vitin 2007 (2.6
ton) ndërsa në B. Hercegovinë ka qenë pak më i ulët në të njejtin vit krahasuar me Serbinë
(2.3 ton).

8.2 Prodhimtaria në vendet e Bashkimit Evropian
Fermat qumështore në 28 vendet e BE-së prodhuan mesatarisht 158.8 mil. ton qumësht në
vitin 2013, nga e cila 153.8 mil. ton ose (96.8%) ishte qumësht lope; ndërsa (3.2%) qumështi
prej deleve, dhive dhe buallicave.
Tabela 3:

Prodhimtaria e qumështit në fermë

Prodhimtaria e
qumështit në fermë

Numri i lopëve
Qumështore (1,000)

Rendimenti
mesatar,kg/krerë

2012

2013

2012

2013

2012

2013

152,123

153,796

23,105

23,468

6,584

6,553

Burimi: Eurostat (online data codes: apro_mk_farm and apro_mt_lscatl)

Me numër të krerëve prej 23.5 milion në 2013, 28 vendet e BE-së mesatarisht kanë pasur
rendiment të qumështit 6,553 kg për krerë në vit. Sasia e qumështit në këto vende është rritur
për (1.1%), por edhe numri i lopëve qumështore është rritur për (1.6%).
Në vitin 2013, rendimenti mesatar i qumështit për lopë qumështore ka ndryshuar mjaft
varësisht prej vendeve të BE-së. Kjo sasi është sjellë mes 8,500 dhe 9,800 kg për lopë në vit,
në vendet më produktive siç janë Portugalia, Danimarka, Gjermania dhe Finlanda.
Përkundër këtij rendimenti të lartë ka pasur vende me rendiment mjaft të vogël —mes 3,500
dhe 3,900 kg për lopë, si në Rumani dhe Bullgari ku prodhimtaria e qumështit është më pak e
specializuar.

8.3 Prodhimtaria e qumështit në botë
Prodhimtaria botërore e qumështit të lopës për vitin 2013 arriti në 636 mil. ton. SHBA ishte
prodhuesi më i madh në botë në vitin 2013 duke zënë (14.4%) të prodhimit botëror, duke
prodhuar 91 mil. ton në vitin 2013, një rritje prej 0.4% në krahasim me vitin 2012.
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Tabela 4:

Prodhimi i qumështit në botë 2011-2013 në ton

Vendet

2011

2012

2013

SHBA

89,015,235

90,865,000

91,271,058

India

57,770,000

59,805,250

60,600,000

Kina

36,928,896

37,784,491

35,670,002

Brazili

32,096,214

32,304,421

34,255,236

Gjermania

30,323,465

30,506,929

31,122,000

Fed.Ruse

31,385,732

31,500,978

30,285,969

Franca

24,361,095

23,998,422

23,714,357

Zelanda Re

17,339,000

19,129,000

18,883,000

Turqia

13,802,428

15,977,837

16,655,009

Mbret. Bashkuar

13,849,000

13,843,000

13,941,000

Vendet tjera

270,085,027

274,468,525

279,178,264

Gjithsej në botë

616,956,092

630,183,853

635,575,895

Burimi: FAO Statistical Databases & Data-sets

India është prodhuesi i dytë i qumështit të lopës, duke zënë 9.5% të prodhimtarisë botërore
dhe prodhimin e rreth 61 mil. ton në vitin 2013. Nga dhjetë vendet prodhuese më të mëdha të
qumështit, Turqia dhe Brazili kanë treguar rritjen më të madhe për vitet 2012-2013 me 4.2%
respektivisht 6%. Ndërkohë, prodhimi i qumështit në Kinë ka rënë për 5.6% gjatë të njëjtës
periudhë.

Konkluzione dhe rekomandime
Për të mundësuar zhvillim më të qëndrueshëm të sektorit industrial të qumështit duhet të
zgjerohen kapacitetet përpunuese, të bëhet modernizimi i linjave teknologjike dhe zbatimi i
standardeve të sigurisë ushqimore.
Prodhimtaria vendore të orientohet kryesisht në drejtim të krijimit të produkteve të reja
(diversifikimin e produkteve) të cilat vazhdimisht importohen dhe për të cilat kërkesat janë
në rritje në tregun e Kosovës, si dhe të përcjell preferencat e konsumatorëve të cilët gjithnjë e
më shumë janë duke u zhvendosur drejt produkteve të sektorit formal.
Institucionet tona të punojnë më tepër në sensibilizimin e udhëheqësve të supermarketeve të
mëdha dhe bizneseve më të vogla që t’u jepet hapësirë më tepër promovimit të prodhimeve
vendore.
Prodhuesit dhe përpunuesit të bëjnë zyrtarizimin dhe respektimin e kontratave në mes tyre.
Përgatitja e fermerëve për të shfrytëzuar sa më shumë pagesat direkte për subvencionimin e
qumështit (kontrata, njoftimin e fermerëve, procedurat e shumta administrative).
Prandaj, nëse dëshirojmë që të zvogëlojmë papunësinë dhe evitojmë varfërinë në zonat
rurale është shumë e rëndësishme të vazhdohet përkrahja e fuqishme e këtij sektori me
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subvencione dhe forma tjera të mbështetjes, në mënyrë që të mundësohet shtimi i numrit të
krerëve të lopëve të racave fisnike në Kosovë.
Ndikimi i këtyre investimeve është i prekshëm dhe i matshëm, dhe si rezultat do të kemi
uljen e importit dhe shtimin e eksportit.
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