
FADN
2014

Shtator, 2015



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

DEPARTAMENTI I ANALIZAVE EKONOMIKE DHE STATISTIKAVE BUJQËSORE

RRJETI I TË DHËNAVE TË KONTABILITETIT NË
FERMË - FADN

Shtator 2015



2

Parathënie

Qëllimi kryesor i Rrjetit të Kontabilitetit në Fermë (FADN) është krijimi i bazës së të dhënave
të prodhimit bujqësor, përcaktimi i të ardhurave të fermave bujqësore, mundësia e analizës
së biznesit në fermat bujqësore si dhe vlerësimi dhe përgatitja e Politikave të Përbashkëta
Bujqësore.

Ky është publikimi i katërt vjetor i FADN-së i cili përmban të dhëna mikro-ekonomike për
fermat në Republikën e Kosovës për vitin 2014.

Të dhënat e mbledhura nga anketa e FADN-së janë konfidenciale dhe si të tilla duhet të
publikohen vetëm si të dhëna të agreguara të përmbledhura në një kategori të fermave ose në
fermat për një regjion apo zonë të caktuar. Në rrethana të veçanta është e lejuar që këto të
dhëna të ju ofrohen për shërbim institucioneve të caktuara si rezultate anonime individuale
për qëllime kërkimore për universitete publike dhe komponentët e tyre, si e drejtë e
përcaktuar me ligjin e statistikave të Kosovës për qasjen në statistika zyrtare.

Të dhënat e ofruara në këtë publikim janë të bazuara në anketën e FADN-së të organizuar
nga Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore.

Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore (Mediha Halimi, Hakile
Xhaferi, Shkëlqim Duraku, Delvina Hana, Adelina Maksuti, Edona Mekuli, Belgin Dabiqaj
dhe Skender Bajrami) kanë dhënë kontribut në përgatitjen e pjesës kryesore të botimit,
koordinuar nga Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Statistikave Bujqësore
Ekrem Gjokaj, mbështetur nga Sekretari i Përgjithshëm Kapllan Halimi, si dhe dy ekspertët
nga TAIEX-i: Eszter Csatári-Kiss dhe Andras Kiss.

Respekt dhe falënderim i veçantë i takon të ndjerës znj. Mediha Halimi për punën dhe
kontributin e dhënë si nismëtare e implementimit të sistemit të kontabilitetit në fermë
(FADN-së) si dhe në tërë aktivitetin dhe punët e zhvilluara në DAESB.

Ekrem Gjokaj
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Hyrje

Të hyrat në fermë janë qëllimi i përhershëm i hartuesve të politikave bujqësore. Vlerësimi i
politikave të një vendi varet  gjithnjë e më shumë nga  grupi i të dhënave mikro-ekonomike.

Përmes anketës së FADN-së grumbullohen të dhëna, përpunohen, analizohen dhe
gjenerohen rezultate të cilat do të mundësojnë hartimin e politikave të favorshme për
bujqësinë e Kosovës.

Informacionet e siguruara nga kjo anketë mund të orientojnë kahjet e politikave bujqësore
dhe të përcaktojnë momentin se kur duhet të intervenohet me masa të caktuara në nën
sektorë të bujqësisë.

Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit në Fermë (FADN) është një instrument për vlerësimin e të
ardhurave të fermave bujqësore dhe ndikimet e Politikës së Përbashkët Bujqësore në BE.

Koncepti i FADN-së ka filluar në vitin 1965, kur Rregullorja e Këshillit të Evropës 79/65
themeloi bazën ligjore për organizimin e këtij rrjeti. FADN-ja është burimi i vetëm i të
dhënave mikroekonomike që është i harmonizuar me BE-në.

Gjatë dhjetë viteve të fundit janë bërë disa përpjekje në mënyrë që të krijohet një sistem i
qëndrueshëm i FADN-së në Kosovë. Financuar nga Agjencia Evropiane për Rindërtim-BE,
është filluar me një pilot projekt të FADN-së ku ishin të përfshira pesëdhjetë (50) ferma në
vitin 2004. Ky rrjet u zgjerua në 159 ferma në vitin 2005, duke vazhduar me rritjen e numrit të
fermave në 300 në vitin 2008. Së fundmi në vitet 2013 dhe 2014 në mostrën e FADN-së kanë
qenë të përfshira 402 ferma. Aktualisht në kuadër të mbështetjes së Ministrisë së Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) në zhvillimin e legjislacionit dhe të politikave në
zbatimin e Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (PBZHR), anketa për “Rrjetin e të
Dhënave të Kontabilitetit në Fermë” vazhdon të organizohet rregullisht dhe të dhënat
publikohen një herë në vit nga Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Statistikave
Bujqësore. Zhvillimi i mëtejshëm i FADN-së në Kosovë do të ofrojë një bazë për analizën dhe
vlerësimin e përfitimit dhe efikasitetin e prodhimit në nivel ferme me mundësinë e ofrimit të
këshillave të duhura për të përmirësuar produktivitetin dhe rentabilitetin e fermave. Për më
tepër, bazuar në analizën e të dhënave të mbledhura, vendimmarrësit dhe analistët e
politikave bujqësore do të kenë mundësi për të vlerësuar konkurrencën e produkteve
bujqësore kosovare në tregjet ndërkombëtare si dhe efektivitetin e masave të zbatuara të
politikave. Kjo do të sigurojë bazën e informatave për marrjen e vendimeve mbi nxitjen e
masave për të përmirësuar sigurinë e ushqimit, përdorimin e burimeve bujqësore dhe asetet
e duhura. Përveç kësaj, sistemi i krijuar i këtij rrjeti do të sigurojë të dhëna për kërkime në
lidhje me perspektivat afatgjata të zhvillimit socio-ekonomik të bujqësisë në Kosovë.
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1 Metodologjia

Qëllimi i krijimit të këtij rrjeti është mbledhja e të dhënave të kontabilitetit nga fermat përmes
të cilave mund të përcaktohen të ardhurat dhe analizat e biznesit në ferma bujqësore. Për 28
vendet anëtare të BE-së, FADN përfaqëson më tepër se 6,400,000 ferma, të cilat mbulojnë
rreth 90% të totalit të shfrytëzuar të sipërfaqes bujqësore dhe mbulon rreth 90% të prodhimit
të përgjithshëm bujqësor të Bashkimit Evropian1. Informacioni i mbledhur, për çdo fermë të
mostrës, përmban rreth 1,000 variabla. Këto variabla janë të përshkruara në një pyetësor të
veçantë të quajtur “Libri i Fermës” që i referohen:

- Të dhënave fizike dhe strukturore, të tilla si vendndodhja, sipërfaqja me kultura bimore,
fondi blegtoral, fuqia punëtore, etj.;

- Të dhënave ekonomike dhe financiare, të tilla si vlera e prodhimit të kulturave të ndryshme
bimore, rezervat, shitjet dhe blerjet, shpenzimet e prodhimit, asetet, detyrimet, sasia e
prodhimit dhe subvencionet;

Anketa e FADN-së nuk mbulon të gjitha fermat bujqësore, por vetëm ato të cilat për shkak të
madhësisë së tyre ekonomike mund të konsiderohen komerciale. Kjo është fusha e
hulumtimit. Metodologjia e aplikuar ka për qëllim që të siguroj të dhëna përfaqësuese në tri
dimensione: regjionin, madhësinë ekonomike dhe llojin e aktivitetit bujqësor që udhëhiqet
nga ferma.

Procedura e parë është ajo e klasifikimit ku të gjitha fermat janë klasifikuar sipas tipologjisë
së Bashkimit Evropian. Për të mundësuar klasifikimin e fermës, Outputi Standard2 duhet të
aplikohet për secilën fermë dhe ndërmarrje bujqësore. Outputi Standard është mesatare e
standardizuar e vlerës së prodhimit të një njësie të të hyrave bujqësore të prodhimit (një
hektar të tokës ose një njësi blegtorale të gjeneruar në kushte të zakonshme të prodhimit).
Outputi standard përfshin shitjen, përdorimin në fermë, konsumin shtëpiak në fermë dhe
vlerën e ndryshimit të rezervave dhe nënprodukteve kryesore. Koeficientët e Outputit
Standard të aplikuar në Kosovë mund të shihen në Tabelën 1.

1http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/agricultural-knowledge-innovation-systems-towards-2020_en.pdf
2Standard Outputi(SO) ose Prodhimi Standard është vlera mesatare monetare e prodhimit bujqësor me çmime të produkteve në

fermë të çdo produkti bujqësor (bimorë ose blegtoral) në një rajon të caktuar. SO është llogaritur nga shtetet anëtare të BE-së
për hektar ose për krerë të bagëtive, duke përdorur të dhëna themelore për një periudhë referencë prej 5 viteve.
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Tabela 1: Koeficientët e Outputit Standard për Kosovë

Produkti Outputi Standard
(€/ha, €/krerë)

Grurë 482

Patate 4,722

Misër kokërr 815

Tërshërë 351

Elb 425

Fasule 460

Perimet në fushë të hapur 3,454

Perimet nën strehë-sera 36,767

Misër për silazhë 1,653

Drithërat tjera për silazhë 221

Pemë të ndryshme 2,183

Pemë të imëta (manore) 2,211

Arra 885

Rrush 1,496

Lopë qumështore 584

Delet3 19

Delet tjera4 21

Dhitë5 25

Dhi te tjera6 32

Dosat për mbarështim 151

Derrat për trashje 69

Pula ferme 3

Pula klloçkë 5

Shpezë të tjera 10

Bletë 24

Burimi: MBPZHR

Shumëzimi i koeficientit specifik të Prodhimit Standard (apo siç përdoret në terminologjinë e
FADN-së Standard Outputi-SO) të fermës, me madhësinë e fermës së caktuar të
përmbledhur në nën totalin e shumëzimit, fitojmë vlerën SO të një ferme, që pasqyron
kapacitetet e përhershme të gjenerimit të të ardhurave varësisht nga struktura e prodhimit e
cila kushtëzohet nga karakteristikat agro-ekologjike. Në këtë rast SO është përdorur për të
përcaktuar madhësinë ekonomike të një ferme. Pjesëmarrja e vlerës së Prodhimit Standard
(SO) të fermës së caktuar në prodhimin e përgjithshëm të një ferme karakterizon llojin ose
tipologjinë e fermës.

3 Përfshin qengjat për mbarështim si dhe dele jashtë prodhimit
4 Përfshin qengjat  në fermë pa femra për mbarështim dhe dele tjera për therje dhe meshkuj për reprodukim
5 Përfshin edhat për mbarështim si dhe dhitë që janë jashtë reprodukcionit
6 Përfshin të vegjlit që mbahen në ferma pa femra për mbarështim dhe dhi të tjera për therje dhe meshkuj për reprodukim
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Ka disa ferma që nuk kanë prodhimtari të mjaftueshme të prodhimit dhe nga kjo pikëpamje
nuk e arsyetojnë përfshirjen e tyre në mostrën e FADN-së. Kështu që, në përcaktimin e
mostrës së FADN-së, komisioni i përcaktuar për përzgjedhjen e mostrave të FADN-së, ndjek
udhëzimet e përcaktuara në Rregulloren 79/65/EEC duke përfshirë në këtë rrjetë vetëm ato
ferma që vlerësohet të jenë komerciale. Një fermë komerciale është përcaktuar si një fermë e
cila është mjaft e madhe për të siguruar një veprimtari kryesore për fermerin dhe nivel të
mjaftueshëm të të ardhurave për të mbështetur familjen. Në aspektin praktik, në mënyrë që
të klasifikohet si fermë komerciale duhet të kalojë një madhësi minimale ekonomike.
Madhësia ekonomike e fermave është shprehur në Euro. Pragu minimal i përcaktuar në
rastin e Kosovës është 2,000 Euro. Kufijtë e zbatuar nga disa shtete anëtare të BE-së mund të
shihen në tabelën 2.

Tabela 2: Kufiri i SO në disa vende të BE-së (000 €)

Vendi Kufiri i SO
(000 €)

Holanda 25

Austria 8

R. Ҫeke 8

Estonia 4

Hungaria 4

Italia 4

Portugalia 4

Sllovenia 4

Bullgaria 2

Kosova 2

Rumania 2

Burimi: EU FADN
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Figura 1: Kufiri i Standard Output–it i implementuar në disa nga vendet e BE-së (000 Euro)

Burimi: EU FADN

Pragu ose kufiri i përzgjedhjes së madhësisë së fermave është i lidhur me madhësinë
mesatare të fermës së një vendi: sa më e madhe të jetë madhësia mesatare e fermave aq më i
lartë është pragu i aplikuar.

Brenda fushës së hulumtimit të FADN-së, ekziston një diversitet i madh i aktiviteteve
bujqësore. Disa ferma janë shumë të mëdha (në aspektin e madhësisë së tyre ekonomike),
ndërsa të tjerat mund të jenë shumë të vogla. Disa ferma janë të përqëndruara në prodhimin
e kulturave të ndryshme, disa të tjera janë të specializuara në rritjen e bagëtive, si dhe ferma
tjera që janë të përziera dhe kanë si aktivitet prodhimtarinë bimore dhe  shtazore. Për të
siguruar që fermat në mostrën e përzgjedhur pasqyrojnë këtë heterogjenitet, fusha e
hulumtimit është stratifikuar në bazë të 3 kritereve: regjioni, madhësia ekonomike dhe lloji i
aktivitetit bujqësor. Stratifikimi është një teknikë statistikore e cila është përdorur për të
rritur efikasitetin e përzgjedhjes së mostrave (d.m.th përzgjedhja e fermave të nevojshme për
të përfaqësuar fermat e ndryshme në fushën e hulumtimit). Fermat janë përzgjedhur në
mostër sipas një plani të përzgjedhjes që garanton përfaqësim të barabartë. Për secilën fermë
që bënë pjesë në mostër, aplikohet një peshë e caktuar që i korrespondon numrit të fermave
në tri mënyrat e stratifikimit, dhe kjo fushë e hulumtimit pjestohet me numrin e fermave
përkatëse në mostër. Për të llogaritur faktorin rritës apo të peshimit, është e nevojshme që të
ketë një bazë të saktë me të dhëna të rifreskuara të fushës së hulumtimit. Përzgjedhja e kësaj
fushe të FADN-së në EUROSTAT ose vendet  e BE-së bëhet nga Anketa e Strukturës së
Fermës (FSS). Meqenëse kjo lloj ankete nuk zhvillohet ende në Kosovë, ka qenë e
domosdoshme që të zëvendësohet me të dhëna të përafërta siç është Anketa e Ekonomive
Shtëpiake Bujqësore. Sistemi i peshimit apo faktori rritës ka shërbyer për kalkulimin e
rezultateve standarde. Rezultatet standarde (SO) janë grupe statistikore të kalkuluara nga
libri i fermës që prodhohen dhe publikohen në forma të rregullta kohore. Ato përshkruajnë
detaje të konsiderueshme të situatës ekonomike të fermave të grupuara në grupe të

0 5 10 15 20 25 30
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ndryshme (stratifikimi). Në tabelën 3, janë të paraqitura kriteret për përzgjedhjen e fermave
sipas aktiviteteve për mostrën e FADN-së në Kosovë.

Tabela 3: Kufijt e ulët dhe të lartë të përfshirë në rrjetin e FADN-së

Kufiri i ulët Kufiri i lartë

Aktiviteti Kufiri Aktiviteti Kufiri

Lopë qumështore (nr) 4 Lopë qumështore (nr) 40

Bletë (nr. koshereve), 20 Bletë (nr) 100

Serra (ha) 0.02 Serra (ha) 0.5

Dele, Dhi (nr) 50 Dele, Dhi (nr.) 300

Perime (ha) 0.5 Perime (ha) 3

Pemë (ha) 0.3 Pemë (ha) 3

Pula vojse (nr) 1,000 Pula vojse (nr) 15,000

Tokë punuese (ha) 3 Tokë punuese (ha) 30

Burimi: Të dhënat e FADN-së MBPZHR

Me kufijtë e fermave të përzgjedhura në mostër është vlerësuar se plotësohen kushtet për
përfshirjen e fermave që janë përzgjedhur brenda fushës së hulumtimit.

Kufij të ngjashëm për madhësinë ekonomike janë aplikuar në dy shtete që i janë
bashkangjitur vendeve të BE-së gjatë zgjerimit të fundit, Bullgaria dhe Rumania. Të dy
vendet karakterizohen me mbizotërim të fermave të vogla.

Përveç kufijve të ulët janë përcaktuar edhe kufijtë e lartë ku fermat mbi ato kufij nuk janë
marrë në konsiderim sepse nuk janë reprezentative ose prezantojnë numër shumë të limituar
të fermave të tilla.

Ky publikim paraqet rezultatet paraprake të monitorimit, anketimit dhe analizën e të
dhënave mbi aktivitetet bujqësore në vitin 2014, nga një mostër statistikisht reprezentative e
përzgjedhur nga 62,616 ferma të Kosovës. Përcaktimi i madhësisë së mostrës dhe shpërndarja
e fermave në mostër është bazuar në Anketën e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore-ASK.
Rezultatet janë mesatare të ponderuara.

2 Struktura e fermave

Në zonat rurale, ku jetojnë afro 60% e popullsisë, bujqësia është burimi kryesor i të
ardhurave dhe është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë në vendin tonë i cili
gjeneron të ardhura dhe krijon vende të reja pune. Sipas të dhënave të Anketës së Ekonomive
Shtëpiake Bujqësore, në fushën e hulumtimit për përzgjedhjen e mostrës së FADN-së kanë
qenë 62,616 ferma (ku prodhimi standard ose Standard Output-i kalon pragun 2,000 Euro).
Fermat janë klasifikuar nga madhësia dhe lloji i tyre. Pesë kategoritë e madhësisë së fermës
dhe tetë lloje të tipologjisë janë të bazuara në përputhje me tipologjinë e BE-së. Tabela 4,
tregon strukturën e fushës së hulumtimit sipas madhësisë dhe tipit ose llojit të fermës.
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Tabela 4: Numri i fermave në fushën e hulumtimit

Tipologjia e fermave sipas
aktivitetit

Madhësia ekonomike
Totali

Pjesëmarrja
2,000-
4,000 4,000-8,000 8,000-15,000 15,000-25,000 25,000- (%)

Kultura lavërtare 2,531 998 403 253 792 4,978 10%
Kultura të përhershme 216 144 216 360 936 2%
Bagëti që kullosin 7,824 4,732 2,541 1,437 2,000 18,534 36%
Kultura të përziera 1,498 1,402 902 427 211 4,440 9%
Të përziera blegtorale 1,474 552 96 96 2,218 4%
Ferma të përziera bimë dhe kafshë 7,532 9,410 2,793 453 806 20,995 40%
Totali 19,600 18,161 7,409 3,027 3,955 52,153 100%
Pjesëmarrja (%) 38% 35% 14% 6% 8% 100%

Burimi: FADN 2014

Në bazë të rezultateve të fituara rrjedh se 38% e fermave i përkasin kategorisë më të vogël,
ku Standard Output-i nuk tejkalon 4,000 Euro në vit. Këto rezultate dëshmojnë se fermat e
kësaj kategorie janë shumë të vogla dhe mezi mbijetojnë. Madhësia ekonomike e fermave me
Standard Output prej 4,000-8,000 merr pjesë me 35%, ndërsa kategoria 8,000-15,000
përfaqësohet me 14% të fermave.

Sa i përket tipologjisë, fermat me kultura lavërtare të specializuara marrin pjesë me 10%. Me
pjesëmarrje më të madhe janë fermat që kanë bagëti që kullosin (36%) dhe fermat e përziera
(40%).

Numri i fermave të specializuara në të dhënat e prezantuara në tabelë është shumë i ulët.
Fermat e specializuara të mëdha mund të gjinden në kategorinë e bagëtive që kullosin.
Numri më i madh i fermave i përket kategorisë së fermave të përziera. Tabela 5, tregon
numrin e fermave në mostër sipas madhësisë dhe llojit.

Tabela 5: Numri i fermave në mostrën e FADN-së

Tipologjia e fermave sipas aktivitetit
Madhësia ekonomike

Totali
2000-4000 4000-8000 8000-15000 15000-25000 25000-

Kultura lavërtare 6 12 10 8 11 47

Kultura të përhershme 1 4 4 1 10

Bagëti që kullosin 5 23 55 30 10 123

Kultura të përziera 2 3 5 7 4 21

Të përziera blegtorale 2 3 1 1 7

Ferma të përziera bimë dhe kafshë 17 61 77 14 15 184

Totali 31 105 155 61 42 394

Burimi: FADN 2014

Në krahasim me të dhënat e vitit të kaluar, në vitin 2014 kemi 8 ferma më pak në mostër pasi
që ky numër i fermave për arsye të ndryshme nuk arriti ta kaloj pragun minimal me 2000
Euro Standard Output në vit. Numri më i madh i fermave në mostër (155) bën pjesë në
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kategorinë e madhësisë ekonomike 8,000-15,000. Pastaj, kemi madhësinë ekonomike 4000-
8000 Euro me prodhim standard në vit si dhe kategori tjera.

Me qëllim të nxjerrjes së rezultateve sa më reprezentative nga fermat që janë pjesë e FADN-
së, duhet që të rritet numri i fermave në mostër. Sipas vlerësimeve të ekspertëve do të ishte e
preferueshme që mostra të përfshijë 2% të fushës së hulumtimit, që korrespondon me 1,252
ferma në mostër. Numri i fermave në mostër në vitin 2013 ishte 402 ose 0.6% të fushës së
hulumtimit. Në vitin 2014 kemi pasur zvogëlim të numrit të fermave në mostër për 2%. Për
shkak të madhësisë së vogël të mostrës, analiza e rezultateve sipas madhësisë dhe llojit duhet
të trajtohet me kujdes për shkak të përfaqësimit të pamjaftueshëm të fermave sipas
madhësive  ekonomike.

Kur në mostër paraqiten vetëm disa ferma të një grupi në të cilin devijimi standard është i
lartë, do të kemi një mesatare të madhe dhe kjo ndikon që të kemi rezultate të devijuara.
Kështu për shembull, në rastin e fermave të specializuara granivoreve dhe të hortikulturës,
ku ka vetëm nga një fermë të madhe në mostër me vlerë shumë të lartë të njësisë blegtorale
për fermë, rezultatet janë të paqëndrueshme dhe nuk mund të publikohen.

3 Karakteristikat e fermave

Meqenëse në Kosovë shumica e fermave janë me madhësi të vogël, atëherë numri i fermave
të specializuara dhe të komercializuara është i kufizuar. Fermat bujqësore marrë në
përgjithësi janë shumë të vogla. Mesatarja e ponderuar e sipërfaqes bujqësore të shfrytëzuar
është 6.1 ha për fermë, e cila në shumicën e rasteve është e fragmentuar në shumë ngastra.
Pronat bujqësore zakonisht mbështeten nga aktivitete të ndryshme brenda një ferme. Një
shembull tipik i prezantimit të kësaj situate është si në vijim: për shembull fermat në
kategorinë e prodhimtarisë bimore ose kulturave lavërtare, të paraqitura në Tabelën 6,
gjithashtu mbajnë në fermë edhe një numër të konsiderueshëm të bagëtive. Madhësia e vogël
e fermave dhe fragmentimi i lartë i tokës paraqet një sfidë shumë të madhe  për zhvillimin e
bujqësisë në Kosovë.
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Tabela 6: Njësia vjetore e punës, toka e shfrytëzuar bujqësore dhe njësia blegtorale për fermë
sipas llojit të fermës

Tipologjia e fermave sipas aktivitetit
Numri i

fermave në
mostër

Numri i
fermave në

fushën e
hulumtimit

Njësi
Vjetore e

Punës

Toka e
shfrytëzuar

bujqësore

Njësia
blegtorale

Kultura lavërtare 47 4,978 3.0 11 2.4

Kultura të përhershme 10 936 2.4 3.6 0.1

Bagëti që kullosin 123 18,534 2.1 6.6 7.8

Kultura të përziera 21 4,440 3.3 5.7 1.7

Të përziera blegtorale 7 2,218 2.1 8.5 14.8

Ferma të përziera bimë dhe kafshë 184 20,995 1.9 6.8 4.2

Totali 394

Burimi: FADN 2014

Madhësia e fermave blegtorale sipas numrit të krerëve në mostër është e vogël me një
mesatare prej 7.7 njësi blegtorale për fermë. Fuqia punëtore llogaritet me Njësi Vjetore të
Punës, një Njësi Vjetore e Punës është e barabartë me 1,800 orë pune në vit të një punonjësi të
punësuar me kohë të plotë. Të dhëna për NJVP më të lartë në fermë mund të gjenden në
ferma, ku si aktivitet kryesor kanë kultivimin e pemëve dhe vreshtave. Pra, bazuar në të
dhënat e prezantuara në tabelën 6, mund të vlerësojmë se për kryerjen e aktiviteteve të
caktuara në plantacionet e pemëve dhe vreshtave hargjohen afro 3 NjVP në fermë, ndërsa,
NJVP hargjohet më së shumti në fermat me kultura të përziera (3.3). Drithërat dhe bimët
foragjere përbëjnë pjesën më të madhe të tokës së punueshme në Kosovë, përcjellur nga
perimet. Gruri dhe misri janë kulturat më të rëndësishme lavërtare që kultivohen në Kosovë
sa i përket sipërfaqes së kultivuar dhe prodhimit. Shkalla e pjesëmarrjes së dy kulturave të
lartpërmendura në sipërfaqe të kultivuar ishte afro 60%, pasuar nga kulturat tjera si bari i
përkohshëm 17%, grupi i kulturave i grupuar si të tjera 19%, kullota 2% si dhe pemë e
perime me pjesëmarrje 1%.

Shfrytëzimi i tokës bujqësore nga kategoritë e grupeve të caktuara të prodhimtarisë bimore
mund të shihet në figurën 2. Kulturat tjera të rëndësishme janë fasulja, posaçërisht si kulturë
e përzier me misër, patate, lakër, domate, tranguj, speca dhe perimet tjera.
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Figura 2: Shkalla e pjesëmarrjes  së bimëve në sipërfaqe të kultivuar (%)

Burimi: MBPZHR bazuar në të dhënat e FADN-së

Llogaritja e pjesëmarrjes së kategorive blegtorale në përqindje është bërë në bazë të
mesatares së ponderuar të mostrës së FADN-së. Rezultatet nga kjo anketë pasqyrojnë
raportin e prodhimtarisë bimore dhe asaj blegtorale në fushën e hulumtimit. Sipas të
dhënave të prezantuara në figurën 3, del se gjedhet janë kafshët me pjesëmarrje më të madhe
në mostër (77%), ndërsa nga kjo përqindje afro 53% ishin lopë qumështore. Numri mesatar i
lopëve qumështore në ferma të vogla ishte 1.6, Standard Outputi i të cilëve është në mes
2,000 dhe 4,000 Euro. Në rastin kur kemi ferma blegtorale të cilat janë të specializuara dhe që
shfrytëzojnë kullotat, numri mesatar i lopëve për fermë ishte 4.3 krerë ndërsa numri mesatar
i deleve për fermë ka qenë 73 krerë.

Grurë
32%

Misër foragjere
16%Kullotë

2%

Miser kokërr
12%

Bari i përkohshëm
17%

Perime
1%

Pemë
1%

Të tjera
19%



13

Figura 3: Shkalla e pjesëmarrjes së bagëtive sipas kategorive blegtorale (%)

Burimi: FADN 2014

4 Çmimet e prodhimeve bujqësore

Në këtë kapitull janë të përfshira çmimet e kategorive të drithërave, bimëve foragjere,
perimeve, pemëve, llojeve të mishit dhe disa produkteve tjera. Në përgjithësi ka pasur lëvizje
të vazhdueshme të çmimeve nga viti 2010 deri në vitin 2014. Disa prodhime si qepa, preshi
dhe hudhra kanë pësuar ulje të çmimeve për rreth 15%.

Te kategoria e drithërave në përgjithësi ka pasur ulje të çmimeve në vitin 2014 në krahasim
me vitin 2013: gruri nga 0.22 € në 0.20 €, me 9% ulje të çmimit, misri po ashtu nga 0.31 € sa
ishte në vitin 2013 në 0.28 € në vitin 2014, me 10% ulje të çmimit, tërshëra me 11% ulje dhe
thekra me 8% ulje të çmimit ndërsa ngritje të lehtë të çmimit gjejmë te elbi, me 3%.

Te bimët foragjere kishte po ashtu ulje të çmimeve. Kashta dhe sana me nga 11% ulje, kurse
jongja nga 0.19 € sa ishte në vitin 2013 kishte rënie të çmimit për 5% në vitin 2014.

Te kategoria e perimeve vërehen luhatje të çmimeve. Domatja ishte 0.55 € në vitin 2013,
ndërsa në vitin 2014, u ngrit në 0.68 € për 24%, pasuar nga hudhra me 22% ngritje, shalqini
16% dhe fasulja me 11%. Vlen të ceket se çmimi i trangullit ka qenë mjaft stabil.

Pemët në përgjithësi kanë pasur një ngritje të lehtë të çmimeve, përveç rrushit çmimi i të cilit
në vitin 2013 ishte 0.85 € kurse në vitin 2014 është rritur për 20% apo 1.02 €. Gështenja në
vitin 2014 ka shënuar rritje të çmimit në krahasim me vitin 2013 prej 9% nga 1.66 € në 1.81 €.
Molla dhe dardha kishin çmim stabil me ndryshime shumë të vogla.

Kategoria e mishit po ashtu nuk ka shënuar ndryshime të dukshme nga viti 2013 në vitin
2014.
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1%

Gjedhe
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Çmimi i qumështi në vitin 2014, ka qenë i njejtë. Mjalta ka shënuar një rritje të lehtë për 2%
nga viti 2013 në vitin 2014, e po ashtu edhe çmimi i vezëve është rritur me një përqindje të
vogël prej 3%.

Tabela 7: Çmimet mesatare të produkteve bujqësore 2010-2014 (€/kg)

Kodi Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2014 /
2013

01.1. Grurë 0.19 0.25 0.26 0.22 0.2 -9%

01.3. Elb 0.24 0.3 0.34 0.37 0.38 3%

01.5. Misër 0.22 0.29 0.3 0.31 0.28 -10%

01.2. Thekër 0.29 0.35 0.35 0.37 0.34 -8%

01.4. Tërshërë 0.25 0.32 0.33 0.38 0.34 -11%

03.9.1 Sanë 0.12 0.13 0.17 0.18 0.16 -11%

03.9.2 Kashtë 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 -11%

03.9.9. Jongjë 0.15 0.15 0.19 0.19 0.18 -5%

05.1. Patate 0.29 0.3 0.32 0.43 0.34 -21%

04.1.9.1 Lakër 0.18 0.17 0.24 0.17 0.19 12%

04.1.9.6 Qepë 0.55 0.47 0.41 0.51 0.45 -12%

04.1.9 Speca 0.59 0.58 0.58 0.78 0.68 -13%

04.1.9.3 Spinaqi 0.83 0.79 0.84 0.93 0.77 -17%

04.1.9.7 Fasule 1.8 1.95 2.47 2.63 2.92 11%

04.1.2 Domate 0.56 0.41 0.67 0.55 0.68 24%

04.1.9.4 Tranguj 0.44 0.41 0.45 0.46 0.47 2%

04.1.9 Shalqi 0.21 0.17 0.22 0.19 0.22 16%

04.1.9.9.9 Presh 0.88 0.72 0.67 0.73 0.75 3%

04.1.9.9.9 Hudhër 2.9 3.51 2.35 2.11 2.58 22%

05.1.1 Mollë 0.49 0.49 0.54 0.53 0.55 4%

05.1.2 Dardhë 1.08 1.12 1.16 1.19 1.26 6%

05.1.3 Gështenjë 1.05 1.45 1.9 1.66 1.81 9%

05.1.4 Rrush 0.8 0.93 0.93 0.85 1.02 20%

05.1.9 Arrë 1.83 2.28 2.61 2.56 2.66 4%

11.1 Mëzet dhe mëshqerra 2.02 2.13 2.28 2.33 2.36 1%

11.2 Derra 2.15 2.08 2.15 2.38 2.45 3%

11.4 Dele 2.22 2.31 2.43 2.53 2.53 0%

11.5 Pula (Fshati) 7.95 8.71 8.88 9.18 9.48 3%

11.5.1 Pula (ferme) 1.94 2.12 2.12 2.29 2.33 2%

12.1 Qumësht 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0%

12.9 Mjaltë 7.42 8.11 8.52 8.83 9 2%

12.2 Vezë 2.13 2.51 2.88 2.69 2.78 3%

Burimi: ASK
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Figura 4: Çmimet mesatare të prodhimeve bujqësore

Burimi: ASK

5 Të hyrat në fermë

Indikatorët e të hyrave në fermë në FADN nxjerren nga pasqyra e të ardhurave të fermës.
Zbritja e gjithsej konsumit të ndërmjetëm (SE275) nga outputi total (SE131), siguron
indikatorët e të hyrave të përgjithshme në fermë (SE410). Shpenzimet e amortizimit (SE360)
do të zbriten më tutje me qëllim që të përfitohet indikatori i vlerës së shtuar neto (SE415).
Përfundimisht, të hyrat familjare në fermë (SE420) janë gjeneruar duke zbritur faktorët e
jashtëm–pagat, qiranë dhe interesin e paguar (SE365) nga vlera neto e shtuar e fermës.

Nga tabela 8, mund të shohim se të hyrat familjare në fermë ishin më të larta në llojin e
fermave që si aktivitet kishin kultivimin e pemëve dhe rrushin (12,396 €). Pastaj vijnë fermat
që posedojnë dele dhe dhi (8,255 €) si dhe fermat e përziera që kanë të hyra familjare prej
7,833 €, pasuar nga llojet e tjera të aktiviteteve bujqësore siç janë paraqitur në tabelë.

Gjithsej të hyra në fermë më së shumti kanë pasur kulturat e përhershme ku bëjnë pjesë,
pemishtet dhe vreshtat (13,803 €), pasuar nga fermat që posedojnë lopë qumështore (9,693 €)
dhe kulturat lavërtare (8,056 €) si dhe llojet tjera të fermave të prezantuara në tabelë.

Fermat që kanë si aktivitet bujqësor kultivimin e perimeve (hortikulturë) nuk janë të
prezantuara fare pasi që ka qenë numër shumë i vogël i këtij lloji të fermave të përfaqësuara
në mostër dhe si të tilla nuk janë reprezentative dhe nuk janë prezantuar në tabelë.
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Tabela 8: Variablat kryesore sipas llojit të fermave (Euro/fermë)

Tipologjia e fermave sipas
aktivitetit

Outputi total
(SE131)

Të hyrat
bruto fermë

(SE410)

Vlera neto e
shtuar në

fermë
(SE415)

Të hyrat
familjare në

fermë
(SE420)

Kultura lavërtare 12,849 8,056 5,525 5,223

Kultura të përhershme 17,087 13,803 12,756 12,396

Bagëti që kullosin 12,435 9,693 8,375 8,255

Kultura të përziera 10,516 7,198 5,499 5,412

Të përziera blegtorale 12,404 2,907 715 628

Të përziera bimë dhe kafshë 11,016 9,139 7,683 7,833

Burimi: FADN 2014

Figura 5: Gjithsej prodhimi sipas llojit të fermave (SE131), (Euro/ha)

Burimi: FADN 2014
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Tabela 9: Variablat kryesore sipas madhësisë së fermës (Euro/farm)

Vlera mesatare për ekonomi bujqësore
SE Shumë të

vogla Të vogla Të mesme
të vogla

Të mesme
të mëdha

Variablat < 4000 < 8000 < 15,000 < 25,000

Totali TBSH, ha SE025 3.9 5.4 8.1 12.4

Totali i njësive të kafshëve SE080 1.9 4.2 8.2 10

Outputi total SE131 6,040 7,853 16,316 24,444

Outputi total i prodhimeve bimore SE135 3,719 4,150 7,685 12,115

Outputi total i prodhimeve blegtorale SE206 2,274 3,662 8,400 11,388

Outputet tjera SE256 48 40 231 941

Konsumi total i ndërmjetëm SE275 1,455 2,352 5,797 8,548

Shpenzimet specifike totale SE281 781 1,193 3,921 2,325

Totali i shpenzimeve fikse të fermës SE336 675 1,159 1,876 6,223

Amortizimi SE360 1,202 1,303 1,755 2,038

Faktorët e jashtëm SE365 12 30 175 381

Të hyrat e bruto në fermë SE410 5,102 5,750 11,357 16,754

Vlera e shtuar neto në fermë SE415 3,900 4,446 9,602 14,716

Të hyrat familjare në fermë SE420 3,888 4,416 9,486 14,335

Burimi: FADN 2014

Fermat e mëdha gjenerojnë shumë më tepër të hyra se ato më të vogla. Outputi total i
fermave shumë të vogla ishte 23%më i ulët (6,040 €) se sa në fermat e vogla (7,853 €) dhe 75%
më i ulët se sa në fermat e mesme të mëdha (24,444 €). Konsumi i ndërmjetëm mesatar i
inputeve të ndryshme në fermat shumë të vogla ishte i ulët (1,455 €), në krahasim me fermat
e vogla mesatare në të cilën ky konsum ishte dukshëm më i lartë (5,797 €). Në fermat të
mesme të mëdha konsumi i ndërmjetëm kishte dallim të konsiderueshëm për 47% më shumë
krahasuar me fermat e mesme të vogla.

Vlera neto e shtuar në fermat shumë të vogla ishte 3,900 € ndërsa në fermat e vogla kjo vlerë
ka qenë 4,446 €. Vlera e shtuar neto më e madhe ka qenë në fermat të mesme të vogla (9,602
€) ose shprehur në përqindje 115% më e lartë se sa tek fermat e vogla, ndërsa në fermat të
mesme të mëdha (14,716 €) kjo vlerë ka qenë 53% më e lartë në krahasim me fermat e mesme
të vogla.
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Tabela 10: Variablat kryesore të FADN-së sipas regjioneve, në Euro/fermë

Regjioni
Numri i
fermave

në mostër

Outputi total-
SE131

Të hyrat bruto në
fermë - SE410

Vlera neto e
shtuar në

fermë - SE415

Të hyrat
familjare në

fermë -
SE420

Pjesëmarrja e
fermave në mostër

sipas regjioneve (%)

Prishtinë 69 16,539 11,560 9,600 9,517 7.11

Prizren 28 12,352 10,086 8,582 8,535 15.48

Pejë 74 13,721 10,911 9,322 9,246 6.60

Mitrovicë 108 10,699 6,948 5,638 5,454 27.41

Gjakovë 61 11,238 9,169 7,663 7,986 18.78

Gjilan 26 8,444 7,017 5,923 5,913 17.51

Ferizaj 28 7,911 6,870 4,674 4,569 7.11

Gjithsej 394 100

Burimi: FADN 2014

Bazuar në rezultatet e tabelës 10, rrjedh se Regjioni i Prishtinës ka më shumë të hyra të
përgjithshme (16,539 €) në krahasim me regjionet tjera, pasuar nga Peja (13,721 €), Prizreni
(12,352 €) etj. Më së paku prodhim të përgjithshëm është shënuar në regjionin e Ferizajit
(7,911 €) dhe Gjilanit (8,444 €). Vlera neto e shtuar më e madhe ka qenë në regjionin e
Prishtinës (9,600 €), të Pejës (9,322 €) si dhe të Prizrenit (8,582 €). Regjioni i Ferizajit dhe
Mitrovicës figuron se ka pasur më pak vlerë neto të shtuar në fermë. Sa i përket numrit të
fermave të përfshira sipas regjioneve, më së shumti ka pasur regjioni i Mitrovicës (27%),
Gjakovës (19%), Gjilanit (17%), Prizrenit (15%) Prishtinës dhe Ferizajit me nga 7% si dhe
Peja e cila ka pasur pjesëmarrje më të vogël nga të gjitha regjionet tjera dhe ka qenë e
përfaqësuar në mostrën e FADN-së me vetëm 7%.

Figura 6: Të hyrat familjare në fermë, €

Burimi: FADN 2014
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Kosova e ndarë gjeografikisht në dy rrafshe nuk karakterizohet me dallime shumë të mëdha
klimatike në mes të rajoneve të ndryshme të vendit, përveç ndryshimeve në disa
vendbanime që janë të lokalizuara në zona me lartësi më të mëdha mbidetare ku klima është
më e ftohtë. Faktorët kryesorë që ndikojnë në përcaktimin e çmimit të tregut të tokës
bujqësore janë: largësia nga vendbanimi dhe nga tregu, sistemi i rregullimit të tokës (sistemi i
ujitjes, drenazhimi dhe hapja e rrugëve etj.), qasja në rrugë, konfiguracioni i terrenit dhe
faktorë të tjerë. Format e pagesës së tokës (shitblerja) dhe dhënja me qira bazohet kryesisht
në bazë të shkallës së bonitetit dhe faktorëve të cekur më lartë, si dhe në bazë të ndërrimit të
destinimit (shndërrimi në tokë për ndërtim).

Ndryshimet e vërejtura në të ardhurat e familjeve bujqësore janë kryesisht për shkak të
shkallës së vogël të pjesëmarrjes së fermave nga regjione të caktuara në mostër. Pra, në
mënyrë që të kemi informacion më të mirë në lidhje me të ardhurat në fermë në baza
regjionale duhet rritur numrin e fermave në mostër dhe të ketë një shpërndarje më të
barabartë të fermave në mostër në gjithë territorin e Kosovës.

Tabela 11: Karakteristikat e fermave të FADN-së në Kosovë dhe disa shteteve të BE-së

Vendet

Gjithsej
TSHB

(SE025)
ha

Gjithsej
Njësi

blegtorale
(SE080)

Rendimenti
grurit (SE110)

kuintal /ha

Rendimenti
misrit (SE115)

kuintal /ha

Rendimenti
qumështit (SE125)

litër/krerë

Austria 30.7 24,7 57.8 126,2 6,436

Bulgaria 33.6 9.6 39.1 57.6 3,098

Estonia 119.6 35.2 29.5 - 7,392

Hungaria 47.0 15.3 41.7 66.6 6,623

Italia 15.8 11.8 55.9 106.0 6,145

Kosova 7.1 5.8 38.5 45.3 3,364

Portugalia 25.0 14.3 16.5 73.6 7,206

R. Çeke 228.5 103.3 57.5 83.5 6,993

Rumania 9.8 6.7 36.4 49.1 3,390

Sllovenia 11.1 12.5 54.2 101.9 5,263

Burimi: FADN 2014

Figura 7: Rendimenti i grurit, misrit dhe qumështit në Kosovë dhe në disa shtete të BE-së

Burimi: FADN 2014
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Krahasuar me vendet e tjera, fermat e FADN-së në Kosovë kanë një sipërfaqe të vogël të
tokës bujqësore të shfrytëzuar (mesatarisht 6.1 ha për fermë) dhe një numër të vogël të
kafshëve (mesatarisht 7.7 njësi blegtorale për fermë). Për më tepër, fermat blegtorale në
vendin tonë, konkretisht fermat e specializuara për qumësht nga lopët qumështore kanë një
rendiment më të ulët të qumështit (4,979 litra në vit), në krahasim me vendet e paraqitura në
tabelën 11, me përjashtim të Rumanisë (3,390 litra) dhe Bullgarisë (3,098 litra) të cilat kanë një
prodhim edhe më të ulët. Estonia ka rendimentin më të lartë të qumështit (7,392 litra në vit),
pjesërisht për shkak të sipërfaqeve të mëdha të kullosave që posedon, e ndjekur nga
Portugalia (7,206 litra në vit) dhe Republika Çeke (6,993 litra në vit). Sa i përket rendimentit
të grurit nga vendet e prezantuara në tabelë, rendiment më të madhë të grurit kishte Austria
(57.8 kuintal/ha), Çekia (57.5 kuintal/ha), Italia (55.9 kuintal/ha), dhe Sllovenia (54.2
kuintal/ha). Derisa rendiment më të ulët të grurit kishin Portugalia (16.5 kuintal/ha) dhe
Estonia (29.5 kuintal/ha). Rendimenti i grurit në Kosovë ka qenë 38.5 kuintal/ha i cili
rendiment mund të krahasohet me mesataren e rendimentit të grurit me Bullgarinë dhe
Rumaninë.

Edhe për kultivimin e misrit pothuajse është radhitje e njejtë e vendeve sikurse edhe tek
gruri. Rendiment më i lartë ka qenë në Austri (126,2 kuintal/ha), Itali (106,0 kuintal/ha
Slloveni (101.9 kuintal/ha), si dhe vendet tjera. Rendimenti i misrit në Kosovë ishte 45.3
kuintal/ha.

Të ardhurat e përgjithshme (Bruto) në fermë (SE410), neto vlera e shtuar (SE415), të ardhurat
neto në fermë (SE420) si dhe mesatarja e standard outputit është e ndryshme në vende të
ndryshme të BE-së.

Tabela 12: Krahasimi i treguesve financiarë me vende të BE (€/ fermë)

Vendi
Të hyrat Bruto

në fermë
(SE410)

Vlera Neto
e shtuar
(SE415)

Të hyrat
familjare në

fermë (SE420)

Standard
outputi
/fermë

Austria 48,922 33,488 29,994 68,400

Bullgaria 20,006 16,197 7,614 26,520

R. Çeke 160,870 125,249 50,965 289,320

Estonia 46,118 33,577 22,156 81,600

Hungaria 35,646 29,978 19,945 49,920

Italia 35,576 28,503 22,494 69,720

Kosova 9,184 7,606 7,585 9,175

Portugalia 18,248 14,625 12,410 39,480

Rumania 7,911 6,745 5,527 10,320

Burimi: FADN 2014

Nga të dhënat e paraqitura në tabelën 12, vërejmë se fermat e FADN-së në Kosovë kishin të
ardhura neto në fermë në vlerë prej 7,585 € të cilat janë më të larta për 37% se sa në fermat e
Rumanisë (5,527 €) dhe më të ulëta se sa në fermat e Bullgarisë për 0.4%.
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Të ardhurat neto në fermë në vendin tonë janë shumë më të vogla se sa ato në R. Çeke
(50,965 €), Austri (29,994 €) dhe Itali (22,494 €). Kjo është pjesërisht për shkak të madhësive
ekonomike të fermave, përfaqësuar nga standard outputi i tyre. Kosova i përket kategorisë
IV të madhësisë ekonomike ashtu siç renditet nga BE-ja.

Konkluzionet

Informacionet aktuale që kemi në dispozicion për rentabilitetin e fermave në Kosovë janë të
kufizuara dhe nuk lejojnë të bëjmë analizë të thuktë për caktimit e të ardhurave në fermë.
Aktualisht nuk ka të dhëna gjithëpërfshirëse dhe përfaqësim të barabartë të fermave në nivel
regjional.

Raportet dhe studimet që kemi në dispozicion tregojnë se informacionet mbi karakteristikat
ekonomike për llojet të ndryshme të fermave janë të kufizuara dhe ka një mungesë të të
dhënave dhe analizave për efikasitetin ekonomik dhe përfitimet që vijnë nga fermat
bujqësore sidomos atyre që sigurojnë profitabilitet më të lartë siç janë përfshirja e numrit
shumë të kufizuar të fermave të mëdha nga hortikultura dhe granivoret (fermat e pulave).

Konkludime të besueshme për profitabilitetin e fermave në sektorin e bujqësisë në Kosovë
mund të bëhen kur plani selektiv i përzgjedhjes së mostrës së FADN-së përzgjidhet nga baza
e të dhënave të Regjistrimit të Bujqësisë.

Numri i fermave të përzgjedhura në mostër ishte 402 ferma. Kjo paraqet 0.6% të fushës së
hulumtimit. Në mënyrë që fermat të jenë të përfaqësuara me 2% në fushën e hulumtimit,
numri i fermave në mostrën e FADN-së duhet të arrijë në 1,252 ferma.

Meqenëse numri i fermave të përzgjedhura nga hortikultura ishte në numër shumë të vogël
në mostër, për këtë arsye të dhënat për këtë tipologji nuk janë publikuar. E njëjta arsye ka
qenë edhe për të dhënat e tipit (llojit) të fermave granivore (kryesisht fermat e pulave) që
kanë qenë në numër të vogël dhe në këtë rast janë jo reprezentative.
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