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HARTOGRAFIA & GIS-I
•

Atllasi Statistikor 2008
(ESK, Prill 2008) shqip, serbisht, anglisht (55 faqe)
Enti i Statistikës së Kosovës ( ESK)
për herë të parë në vitin 2008
publikon të dhënat statistikore
përmes atllasit. Atllasi është i bazuar
në të dhënat nga statistikat
prodhuese të cilat publikohen në
ESK, në forma të ndryshme.
Prezantimi bëhët përmes hartave
tematike dhe grafikoneve. Hartat
mundësojnë që më lehtë të kuptohen
dhe të dallohen ndryshimet rajonale
në
pikëpamje
demografike,
ekonomike dhe sociale.

Botuesi: Enti i Statistikës së Kosovës (ESK)
Data e botimit: Dhjetor 2009
© Enti Statistikor i Kosovës
Reproduktimi është i lejuar nëse tregohet burimi.
E shtypur nga : K.G.T. Prishtinë, Kosovë
Të gjitha këto publikime mund t’i gjeni në veb-faqen e ESK-së
www.ks-gov.net/esk
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2008

STATISTIKAT SOCIALE

P a r a th ë n i e
Katalogu i publikimeve të ESK-së ka për qëllim prezantimin
tabelar, figurativ dhe përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të
përgatitura dhe edituara nga ESK-ja. Publikime këto të cilat
prezantojnë politikat përmbajtjesore të gjendjes ekonomike,
demografike, vitale, sociale, edukative dhe bujqësore të
Kosovës.

•

Ky raport është mbështetur nga
Departamenti
për
zhvillim
Ndërkombëtar (DFID) i Britanisë së
Madhe, i cili ka financuar fondin e
mirëbesimit për të përkrahur ndërtimin e
kapaciteteve dhe aktiviteteve analitike
të punës programore për varfërinë në
Ballkan Perëndimor.

Katalogu në fjalë përmban të dhëna për publikimet e vitit 2008.
Të gjitha komentet tuaja do të jenë të mirëseardhura të njëjtat
mund ti dërgoni në e-mail adresën tonë esk@ks-gov.net me
qëllim të përmirësimit sa më cilësor të versioneve tjera në të
ardhmen, po ashtu të gjitha publikimet që gjenden në këtë
katalog mund t’i gjeni edhe në ueb faqen tonë si pdf - file www.ks
-gov.net/esk.

Broshurën përgatiten:
Mr.sc. Ramiz Ulaj, Drejtor i Departamentit të TI-së
Znj. Drita Sylejmani, Shefe e sektorit të Shpërndarjes
Znj. Kumrije Beqiri, Zyrtare profesionale
Z. Ahmet Cakolli , Zyrtar profesional

Dhjetor, 2008

Kryeshefi Ekzekutiv i ESK-së,
Avni Kastrati

Vlerësimi i varfërisë në Kosovë
(ESK, Tetor 2007) shqip, serbisht, anglisht (90 faqe)

•

Vlerësimi i varfërisë në Kosovë
(ESK, Tetor 2007) shqip, serbisht, anglisht (90 faqe)
Ky raport është mbështetur nga
Departamenti
për
zhvillim
Ndërkombëtar (DFID) i Britanisë së
Madhe, i cili ka financuar fondin e
mirëbesimit për të përkrahur ndërtimin e
kapaciteteve dhe aktiviteteve analitike
të punës programore për varfërinë në
Ballkan Perëndimor.
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STATISTIKAT SOCIALE

•

Statistikat e Standardit Jetësor
(ESK, Nëntor 2008) shqip, serbisht, anglisht (50 faqe)
Qëllimi i publikimit të Statistikave të
standardit jetësor është që të ofrojmë të
dhëna statistikore lidhur me standardin
jetësor në Kosovë, kryesisht lidhur me
buxhetin e ekonomive familjare. Në ketë
publikim janë përmbledhur të dhëna për
konsumin, shpenzimet dhe të ardhurat e
ekonomive familjare për periudhat 2003
-2007. Për grumbullimin e të dhënave,
ESK ka përdorur Anketën e Ekonomisë
Familjare (ABEF).

•

Statistikat e Jurisprudencës.
(ESK, Dhjetor2008) shqip, serbisht, anglisht (78 faqe)
Ky publikim është i pesti me radhë dhe
përmban të dhëna për vitin 2007 për
këta tregues. Personat e akuzuar për
vepra
penale
sipas
(Gjykatave
Komunale dhe të Qarkut). Personat e
dënuar për vepër penale sipas
(Gjykatave Komunale dhe të Qarkut).
Personat e dënuar për kundërvajtje
sipas (Gjykatave Komunal). Të gjitha
te dhënat e publikuara janë dhënë
sipas kreut përkatës të veprave penale
dhe neneve.Po ashtu të dhënat janë të
publikuara në nivel të vendit.
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STATISTIKAT SOCIALE

Përmbajtja
Faqe

•

Statistikat e Shëndetësisë 2007
(ESK, Nëntor 2008) shqip, serbisht, anglisht (50 faqe)

1.Statistikat e përgjithshme
Kosova në shifra 2008 ...................................................................5

Ky publikim statistikor përfshinë të
dhënat statistikore të shëndetësisë në
sektorin publik kosovar për vitin 2007.
Burim i të dhënave te këtij publikimi
është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
(IKSH), si dhe Ministria e Shëndetësisë
(MSH).

Buletini Tremujor.............................................................................5
Kalendari Botimeve 2008................................................................6
Shërbimi ndaj përdoruesve.............................................................6
Kalendari i Botimeve 2009 .............................................................7
Fletëpalosja e ESK-së ...................................................................7

2.Statistikat e Bujqësisë
Ideknsi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi Mars 2008 .......................................................8
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi Qershor 2008...................................................8
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi Gusht 2008 .....................................................9
Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi Dhjetor 2008....................................................9
Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore 2006..........................10

3.Statistikat Ekonomike
Statistikat e Tregtisë së Jashtme për vitin 2007...........................11
Indeksi i Çminimeve të Konsumit për vitet 2002-2007.

.............11

•

Statistikat e Mirëqenies Sociale në
Kosovë 2007
(ESK, Nëntor 2008) shqip, serbisht, anglisht

Ky është publikimi i pestë i ESK-së për
Statistika të Mirëqenies Sociale dhe do
të shërbej si bazë e dobishme referuese
për të gjithë shfrytëzuesit e të dhënave
statistikore të mirëqenies sociale. Këto
të dhëna do të shërbejnë si të dhëna të
rëndësishme për t'u njohur me mjedisin
social në Kosovë. Në këtë publikim janë
përmbledhur të gjitha të dhënat që kanë
të bëjnë me vitin 2006.

Bruto Produkti Vendor .................................................................12
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve 2005 ....................................12
Bruto Produkti
3

(32 faqe)
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2008

Faqe

STATISTIKAT SOCIALE
4. Statistikat e Popullsisë

Statistikat e Tregut të Punës 2007

•

(ESK, Gusht 2008) shqip, serbisht, anglisht (38 faqe)

Analiza e Statistikave Vitale të Kosovës
për periudhën më të re ................................................................14
Ndryshimet Demografike të Popullsisë së Kosovës në Periudhën
1948-2006....................................................................................14

Ky publikim përmban të dhëna për
vitin 2007, të dhëna për numrin e të
punësuarve dhe të papunësuarve
sipas: moshës, gjinisë statusit të
punësimit, aktiviteteve ekonomike,
profesionale dhe çështjeve tjera të
ngjashme që kanë te bëjnë me tregun
e punës.

Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2007 .........................................15
Statistikat e Kurorëzimeve dhe Shkurorëzimeve në Kosovë
2007..............................................................................................15
Statistikat e Vdekjeve në Kosovë 2007........................................16
Të Moshuarit në Kosovës 100 e më Shumë Vjeç.........................16
Gratë dhe Burrat në Kosovë.........................................................17

5. Statistikat Sociale
Statistikat e Arsimit në Kosovë 2006/2007...................................18
•

Statistikat e Kulturës 2007
(ESK, Shtator 2008) shqip, serbisht, anglisht (26 faqe)

Statistikat e Jurisprudencës 2006.................................................18
Statistikat e tregut të punës 2007.................................................19
Statistikat e Kulturës 2007............................. ..............................19

Ky publikim përmban të dhëna
statistikore për vitin 2007, lidhur me
aktivitetet kulturore të Kinemave,
Teatrove,
Galerive,
Muzeve,
Bibliotekave, Ansambleve si dhe
përmban të dhëna për numrin e të
punësuarve nëpër këto institucione.
Burim
i
këtij
publikimi
janë
Departamentet e Kulturës Rinis dhe
Sportit në nivel Komunal.

19

Statistikat e Shëndetësisë 2007...................................................20
Statistikat e Mirëqenies Sociale në Kosovë 2007.........................20
Statistikat e standardit Jetësor 2007.............................................21
Statistikat e Jurisprudencës 2007...............................................21
Vlerësimi i varfërisë në Kosovë....................................................22
Vlerësimi i varfërisë në Kosovë ..................................................22
Atllasi Statistikor 2008 ................................................................23
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

•

Kosova në Shifra 2007

STATISTIKAT SOCIALE
•

Publikimi ”Kosova në shifra 2007” është
publikimi statistikor horizontal statistika
të shumë fushave/lëmive. Publikimi në
fjalë prezanton të dhënat themelore
statistikore mbi gjendjen ekonomike,
sociale, demografike dhe bujqësore të
Kosovës. Të dhënat e publikuara janë të
vlefshme për vitin 2007.

•

Buletini Tremujor
(ESK, Tetor 2008) shqip, serbisht, anglisht (39 faqe)
Publikimi ”Buletini Tremujor” është
publikim
statistikor
horizontal
me
statistika të shumë fushave. Publikimi në
fjalë prezanton të dhënat themelore
statistikore mbi gjendjen ekonomike,
sociale, demografike dhe bujqësore të
Kosovës. Të dhënat e publikuara janë të
vlefshme për vitin 2008.

5

Statistikat e Arsimit në Kosovë 2006/2007
(ESK, Prill 2008) shqip, serbisht, anglisht (66 faqe)

(ESK, Prill 2008) shqip, anglisht (50 faqe)

Qëllimi i kryesor i këtij publikimi është të
informoj Institucionet vendimmarrëse dhe
publikun e gjerë me informacione
statistikore lidhur me zhvillimin e arsimit
kosovarë, duke aplikuar standardet dhe
praktikat bashkëkohore lidhur me
grumbullimin dhe analizimin e të
dhënave.
Njësitë
raportuese
për
grumbullimin e të dhënave
janë:
Çerdhet, Kopshtet-para fillore, shkollat e
mesme dhe Administrata Qendrore e
Universitetit të Prishtinës.
•

Statistikat e Jurisprudencës
(ESK, Qershor 2008) shqip, serbisht, anglisht (79 faqe)
Ky publikim është i katërti me radhë dhe
përmban të dhëna për vitin 2006 për
këta tregues. Personat e akuzuar për
vepra penale sipas (Gjykatave Komunale
dhe të Qarkut). Personat e dënuar për
vepër
penale
sipas
(Gjykatave
Komunale dhe të Qarkut). Personat e
dënuar për kundërvajtje sipas (Gjykatave
Komunal). Të gjitha të dhënat e
publikuara janë dhënë sipas kreut
përkatës të veprave penale dhe neneve.
Po ashtu të dhënat janë të publikuara në
nivel të vendit.
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2008

STATISTIKAT E POPULLSISË
•

Gratë dhe Burrat në Kosovë

STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

•

(ESK, Nëntor 2008) shqip, serbisht, anglisht (64)

Kalendari i botimeve 2008
(ESK, 2008) shqip, (4 faqe)

Publikimi i tretë i serisë “Gratë dhe
burrat
në
Kosovë”,
u
vjen
përdoruesve si një botim me të
dhëna statistikore më afatgjate dhe
me analiza të shkurtuara, për të
ndihmuar në perceptimin e situatës
gjinore në vend. Enti i Statistikës,
përdori të gjitha burimet e të
dhënave të disponueshme, të cilat
ofronin një informacion statistikor të
plotë për të dhënë situatën gjinore
sipas sektorëve të jetës ekonomike
dhe sociale në vend.

Kohë pas kohe ESK shpërndanë
informacione dhe deklarata për shtyp.
Këto forma sjellin për përdoruesit
informacion shumë të rëndësishëm të
tipit strukturor ose konjuktural mbi të
dhënat
ekonomike,
demografike,
sociale dhe bujqësore në nivel vendi.
Ato
shpërndahen
te
parapara
paraprakisht për publikime.

•

Shërbimi ndaj përdoruesve
(ESK, dhjetor 2008)
Enti
i
Statistikës
së
Kosovës
angazhohet të publikoj statistikat e
nevojshme me standarde sa më te larta
të mundshme. Ky botim përfaqëson një
plan të shërbimit ndaj klientit, ESK
kërkon ta përshkruaj në detaje. Plani
është publikuar në lidhje me strategjinë
e zhvillimit afatmesëm të ESK-së.

17
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

•

STATISTIKAT E POPULLSISË

Kalendari i botimeve 2009

•

(ESK, Korrik 2008) shqip, serbisht, anglisht (36 faqe)

(ESK, 2009) shqip, (4 faqe)

Të dhënat në këtë Buletin janë
përfundimtare dhe janë rezultate i
hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa
përpunimi dhe publikimi i të dhënave
janë vjetore. Burim i të dhënave për
statistikat e vdekjeve, janë Librat Amzë
për vdekje, ndërsa njësi raportuese janë
zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqarit) të
Kosovës. Grumbullimi i të dhënave
është bërë përmes instrumenteve të
veçanta statistikore: Pyetësori statistikor
për vdekje DEM-2.

Kohë pas kohe ESK shpërndanë
informacione dhe deklarata për shtyp.
Këto forma sjellin për përdoruesit
informacion shumë të rëndësishëm të
tipit strukturor ose konjuktural mbi të
dhënat
ekonomike,
demografike,
sociale dhe bujqësore në nivel vendi.
Ato
shpërndahen
të
parapara
paraprakisht për publikime.

•

Statistikat e Vdekjeve në Kosovë 2007

Fletëpalosja e ESK-së
•

(ESK, Dhjetor 2008)
ESK është agjencion i pavarur në
kuadër të Ministrisë së Shërbimeve
Publike (MSHP). Misioni i Entit është
përmbushja
e
kërkesave
të
shfrytëzuesve për statistika objektive
dhe analiza, ti përkrahë ministritë e
qeverisë dhe të siguroj informata të
caktuara për vendim-marrësit dhe
shfrytëzuesit e tjerë në Kosovë.

Të Moshuarit në Kosovë 100 e më shumë
vjeç
(ESK, Dhjetor 2007) shqip, anglisht, serbisht (24 faqe)
Ky publikim paraqet disa karakteristika
të kësaj kategorie: jetëgjatësinë,
mënyrën e jetesës, përdorimin e
ushqimit, të dhëna tjera demografikeshëndetësore,
sociale,
shtrirja
territoriale-hapësinore
dhe
disa
karakteristika tjera. Në këtë hulumtim
janë marr edhe disa të dhëna në nivel
botëror për të pasur një pasqyrë
krahasuese për këtë moshë të
popullsisë.

7
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STATISTIKAT E POPULLSISË
•

Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2007

STATISTIKAT E BUJQËSISË

•

(ESK, Qershor 2008) shqip, serbisht, anglisht (30 faqe)

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi 2007
(ESK, Mars 2008) shqip, serbisht, anglisht (21 faqe)

Të dhënat në këtë Buletin janë
përfundimtare dhe janë rezultate i
hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa
përpunimi dhe publikimi i të dhënave
janë vjetore. Të dhënat e statistikave
demografike përpunohen dhe publikohen
sipas parimit të vendbanimit të
përhershëm/zakonshëm të personit, që
sipas
rregullave
ndërkombëtare
i
përgjigjet koncepcionit të popullatës së
përhershme.

•

Statistikat e Kurorëzimeve dhe
Shkurorëzimeve në Kosovë 2007

Ky është publikimi i pestë mbi indeksin e
çmimeve të prodhimeve bujqësore dhe
çmimet mesatare absolute te prodhimeve
bujqësore, përgatitur nga Enti i Statistikës
së Kosovës. Në këtë publikim, indeksi i
çmimeve të prodhimeve është paraqitur
për disa prodhime kryesore bujqësore.

•

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi
(ESK, Qershor 2008) shqip, serbisht, anglisht (16 faqe)

(ESK, Korrik 2008) shqip, serbisht, anglisht (35 faqe)

Të dhënat në këtë Buletin janë
përfundimtare dhe janë rezultat i
hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa
përpunimi dhe publikimi i të dhënave
janë vjetore. Për shkurorëzime, njësi
raportuese janë Gjykatat e Qarkut të
Kosovës.

15

Statistikat e Bujqësisë dhe Ambientit, ka
filluar të grumbulloj të dhënat për çmimet
e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i
vitit
2003.
Aktualisht
çmimet
grumbullohen për 64 prodhime të
ndryshme bujqësore. Ky është publikimi i
gjashte mbi indeksin e çmimeve të
prodhimeve bujqësore dhe çmimet
mesatare absolute të prodhimeve
bujqësore përgatitur nga ESK.-ja.

8

STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi

STATISTIKAT E POPULLSISË
•

(ESK, Shkurt 2008) shqip, anglisht (84 faqe)

(ESK, Gusht 2008) shqip, serbisht, anglisht (17 faqe)
Statistikat e Bujqësisë dhe Ambientit,
ka filluar të grumbulloj të dhënat për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga
Nëntori i vitit 2003. Aktualisht çmimet
grumbullohen për 64 prodhime të
ndryshme bujqësore. Ky është publikimi
i shtatë mbi indeksin e çmimeve të
prodhimeve bujqësore dhe çmimet
mesatare absolute të prodhimeve
bujqësore përgatitur nga ESK-ja..

Në periudhën e pas vitit 1999, Analiza
statistikore me aplikimin e shumë
metodave kuantitative do të mundësoi
njohjen më të plot të dukurive vitale. Në
këtë do te analizohen lindjet, vdekjet,
kurorëzimet dhe shkurorëzimet, të cilat
përcillen nga ana e Entit të Statistikave
së Kosovës. Botimi i kësaj analizë do ti
shërbej, bashkëpunëtorëve të ESK-së,
Institucioneve
tjera
qeveritare
e
joqeveritare etj.
•

•

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe
Çmimet në Bujqësi
(ESK, Nëntor 2008) shqip, serbisht, anglisht (17 faqe)

Statistikat e Bujqësisë dhe Ambientit,
ka filluar të grumbulloj të dhënat për
çmimet e prodhimeve bujqësore që
nga Nëntori i vitit 2003. Aktualisht
çmimet grumbullohen për 64 prodhime
të ndryshme bujqësore. Ky është
publikimi i tetë mbi indeksin e çmimeve
të prodhimeve bujqësore dhe çmimet
mesatare absolute të prodhimeve
bujqësore përgatitur nga ESK.-ja.

9

Analiza e Statistikave Vitale të Kosovës për
Periudhën më të re

Ndryshimet Demografike të Popullsisë së
Kosovës në Periudhën 1948-2006,
(ESK, Shkurt 2008) shqip, anglisht, serbisht (22 faqe)
Enti i Statistikës së Kosovës përkatësisht
departamenti i statistikave të popullsisë
ka përgatite publikimin “Ndryshimet
demografike të popullsisë së Kosovës për
periudhën 1948-2006. Në këtë publikim
janë përfshirë të dhënat
për lindjet,
vdekjet dhe shtimi natyral, në numra
absolut dhe relative, ndërsa përllogaritjet
e
disa
parametrave
demografike,
interpretimi i tyre dhe grafikonet janë nga
ekspertet e lëmis përkatëse.
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2008

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

Bruto Produkti Vendor
(ESK , Tetor 2008) shqip, anglisht, serbisht (44 faqe)

STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore
2006.
(ESK, Qershor 2008) shqip, serbisht, anglisht (64 faqe)

Të dhënat nga Llogaritë Kombetare
përdoren për planifikim ekonomik dhe
për elaborimin e programeve të
zhvillimit për sektorë të ndryshëm të
ekonomisë. Rezultatet nga llogaritë
kombëtare përdoren po ashtu nga
investitorët e vendit dhe te huaj, për
të vlersuar
situaten ekonmike të
shtetit dhe mundësit për investime
tjera.

13

Kjo është anketa e gjashtë me radhë e
ekonomive shtëpiake bujqësore të cilën
e realizon Enti i Statistikës së Kosovës,
konkretisht Departamenti i Bujqësisë
dhe Ambientit. Qëllimi i kësaj ankete
është që të sigurohen të dhëna
statistikore për sektorin e bujqësisë në
Kosovë. Kjo anketë është rezultat i Entit
te Statistikës së Kosovës dhe Ministrisë
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural.
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2008

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

Statistikat e Tregtisë së Jashtme për vitin
2007

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

(ESK, Tetor 2008) shqip, anglisht, serbisht (44 faqe)

(ESK , Korrik 2008) shqip, anglisht, serbisht (38 faqe)
Publikimi për Tregtinë e Jashtme është
vjetor dhe i bazuar në të dhënat e
Shërbimit Doganor të Kosovës dhe
Korporatës Energjetike të Kosovës. Ky
publikim ka të bëjnë me importin dhe
eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
seksioneve, vendeve, pikave kufitare,
artikujve. Importet janë paraqitur sipas
origjinës së vendit.

•

Indeksi i Çmimeve të Konsumit për vitet
2002-2007

Bruto Produkti Vendor

Të dhenat nga Llogaritë Kombetare
përdoren për planifikim ekonomik dhe
për elaborimin e programeve të zhvillimit
për sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Rezultatet nga llogaritë kombetare
përdore po ashtu nga investitorët e
vendit dhe të huaj, për të vlerësuar
situatën ekonmike të shtetit dhe
mundësit për investime tjera.

•

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve 2005
(ESK , Dhjetor 2008) shqip, anglisht, serbisht (33 faqe)

(ESK , Qershor 2008) shqip, anglisht, (33 faqe)
IÇK (Indeksi i Çmimeve të Konsumit)
është tregues relativ që paraqet
dinamikën e ndryshimeve apo lëvizjen e
çmimeve me pakic për artikuj e shërbime
më reprecentues të konsumuar nga
ekonomitë familjare në periudhë të
caktuar kohore të përfshirë në grupe dhe
nëngrupe
të
klasifikuara
sipas
Nomenklaturës
ndërkombetare
të
ashtuquajtur COICOP (Klasifikimi i
konsumit individual sipas destinimit).
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Ky publikim është i pari i kësaj natyre dhe
tani e tutje do të jetë publikim i rregullt i
ESK-së. Pra do të jetë pjesë e punës në
planin vjetor të ESK-së, me mundësi
zgjerimi me parametra tjerë të nevojshëm
për shfrytëzuesit dhe vendim-marrësit.
Kjo anketë me të dhënat që ofron, synon
të paraqet strukturën e aktiviteteve
ekonomike ndërmjet treguesve ekonomik.
Rezultatet e dhëna nga kjo anketë janë
burim i rëndësishëm në përpilimin e Bruto
Produktit Vendor me qasjen e prodhimit.
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