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HARTOGRAFIA & GIS-I

Popullsia, ekonomitë familjare sipas
vendbanimeve dhe organizimi territorial i
Kosovës deri në vitin 2008
(ESK, shtator 2009) shqip, serbisht, anglisht (117 faqe)
Përmes këtij publikimi janë prezantuar
disa të dhëna për çdo vendbanim të
Kosovës që nga viti 1948. Përveç të
dhënave hartografike publikimi përmban
edhe të dhëna demografike (numrin e
popullsisë dhe të ekonomive familjare
sipas vendbanimeve). Këto të dhëna
mundësojnë njohjen më të plotë të
dukurive hartografike në tërë vendin. Në
këtë publikim
pasqyrohen edhe të
dhënat për organizimin territorial të
vendit, për numrin e komunave dhe
numrin e vendbanimeve.

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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P a r a th ë n i e
Katalogu i publikimeve të ESK-së ka për qëllim prezantimin
figurativ dhe përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të përgatitura
dhe të edituara nga ESK-ja. Këto publikime të cilat prezantojnë
politikat përmbajtësore të gjendjes ekonomike, demografike,
vitale, sociale, edukative dhe bujqësore të Kosovës.
Ky katalog përmban të dhëna për publikimet e vitit 2009.
Të gjitha komentet tuaja do të jenë të mirëseardhura të njëjtat
mund ti dërgoni në e-mail adresën tonë esk@ks-gov.net. Të
gjitha publikimet që gjenden në këtë katalog mund t’i gjeni në
ueb faqen tonë pdf - file www.ks-gov.net/esk.

Statistikat e Sportit 2008
(ESK, dhjetor 2009) shqip, serbisht, anglisht (60 faqe)
Ky publikim do të na ndihmoj për
njohjen dhe vlerësimin me të mirë të
edukimit
Fiziko-Sportiv
në
Republikën e Kosovës. Ky publikim
përmban te dhëna për numrin e
sportistëve si dhe numrin e te
punësuarve ne Aeronautikë, Atletik
Automobilizëm,
Basketboll,
Bjeshkatari,
Bjeshkatari,
BodiBollding, Boks, Çiklizëm, Futboll,
Hendboll, karate, Kick-Boks, si dhe
të dhëna tjera statistikore të sportit
në nivel të vendit.

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

Dhjetor, 2009

Kryeshefi Ekzekutiv i ESK-së,
Avni Kastrati
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Statistikat e kulturës 2008
(ESK, nëntor 2009) shqip, serbisht, anglisht (37 faqe)
Publikimi,
Statistikat
e
Kulturës,
përmban të dhëna statistikore për vitin
2008, lidhur me aktivitetet kulturore të
Kinemave, Teatrove, Galerive, Muzeve,
Bibliotekave, Ansambleve,si dhe të
dhëna për numrin e të punësuarve
nëpër këto institucione. Burimi i të
dhënave për statistikat e kulturës janë
Drejtoratet e Kulturës Rinisë dhe Sportit
në nivele komunale. Për grumbullimin e
të dhënave është shfrytëzuar pyetësori i
kulturës.

•

Statistikat e tregut të punës
(ESK, nëntor 2009) shqip, serbisht, anglisht (38 faqe)
Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore
(AFP) në Kosovë është që të mbledhë
të dhëna statistikore mbi tregun e
punës dhe çështje të ngjashme, si dhe
të bëjë vlerësimin e indikatorëve të
punësimit dhe të papunësisë në
Kosovë. Publikimi i statistikave të
tregut të punës për vitin 2008,
përmban të dhëna për numrin e të
punësuarve dhe të papunësuarve
sipas: moshës, gjinisë, statusit të
punësimit, aktiviteteve ekonomike,
profesioneve.
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Përmbajtja

STATISTIKAT SOCIALE
Faqe

1. Statistikat e përgjithshme

•

Katalogu i publikimeve 2008...........................................................5

Statistikat e jurisprudencës për personat e
mitur 2008
(ESK, nëntor 2009) shqip, serbisht, anglisht (50 faqe)

Kosova në shifra 2008 ...................................................................5
Buletini tremujor ( janar 2009 ).......................................................6

Ky publikim përmban të dhëna për vitin
2008 për këta tregues: a) Personat e
Mitur të akuzuar për vepra penale sipas
(Gjykatave Komunale dhe të Qarkut).b)
Personat e Mitur të dënuar për vepra
penale sipas (Gjykatave Komunale dhe
të Qarkut).c Personat e dënuar për
kundërvajtje
sipas
(Gjykatave
Komunale) Të dhënat kanë të bëjnë me
kryesit e mitur të veprave penale sipas
gjinisë, nacionalitetit, paraqitësin e
propozim akuzës, mënyra e zgjidhjes së
aktakuzës dhe llojin e dënimit.

Buletini tremujor ( prill 2009 )........................................................6
Buletini tremujor ( korrik 2009 )......................................................7
Buletini tremujor ( tetor 2010 )........................................................7
Kalendari i botimeve 2010 .............................................................8
Fletëpalosja e ESK-së ...................................................................8
2. Statistikat e Bujqësisë
Anketa e mbeturinave komunale 2007..........................................9
Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
Çmimet në bujqësi ( tetor - dhjetor 2008)................ ......................9
Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
Çmimet në bujqësi ( Janar - dhjetor 2008)...................................10
Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 2007...........................10
Disa fakte mbi mjedisin.................................................................11
3. Statistikat Ekonomike
Bruto produkti vendor (BPV) 2004-2007.......................................12
Statistikat e tregtisë së jashtme për vitin 2008............................12
Bruto produkti vendor sipas akt. ek. 2005-2006...........................13
Rep. Stat. mbi ndër. ek. në Kosovë 2004-2008............................13

•

Statistikat e jurisprudencës për persona
madhor 2008
(ESK, nëntor 2009) shqip, serbisht, anglisht

Të dhënat në këtë publikim kanë të bëjnë
me kryesit madhor të veprave penale
sipas gjinisë, nacionalitetit, paraqitësin e
propozim akuzës, mënyra e zgjidhjes së
aktakuzës dhe llojin e dënimit. Të gjitha
të dhënat e publikuara janë dhënë sipas
kreut përkatës të veprave penale dhe
neneve. Të dhënat janë të publikuara në
nivel të vendit.

Indeksi i çminimeve të konsumit për vitet 2002-2008...................14
Bilanci i energjisë në Kosovë 2002-2007......................................14
3

(32 faqe)
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Faqe

STATISTIKAT SOCIALE

Statistikat e hotelerisë 2008..........................................................15
•

Statistikat e mirëqenies sociale 2008
(ESK, qershor 2009) shqip, serbisht, anglisht (30 faqe)

Rep.stat. mbi ndër. ekon në Kosovë (T1-T2) 2009.......................15
Bilanci i energjisë në Kosovë (TM1-TM2) 2009............................16
Rep.stat. mbi ndër. ekon. në Kosovë (T3) 2009...........................16

Ky është publikimi i gjashti me radhë 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 2008.

Bilanci i energjisë në Kosovë TM3 2009.......................................17
Anketa strukturore e ndërmarrjeve 2005, 2006 dhe 2007............17
Bruto produkti vendor sipas aktiviteteve ekonomike 2005-2007..18
Statistikat e hotelerisë ..................................................................18
4. Statistikat e Popullsisë
Statistikat e lindjeve në Kosovë 2008 .........................................19
Statistikat e kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve në Kosovë
2008..............................................................................................19
Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2008.........................................20
Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2006 - 2007................................20

•

Anketa e buxhetit të ekonomive familjare
2008
(ESK, shtator 2009) shqip, serbisht, anglisht (26 faqe)

Gratë dhe Burrat në Kosovë.........................................................21
5. Statistikat Sociale
Statistikat e arsimit në Kosovë 2007/2008....................................22

Publikimi i Anketës së buxhetit të
ekonomive familjare ofron të dhëna
statistikore lidhur me të ardhurat,
konsumin si dhe të dhëna statistikore
për çështje tjera të ngjashme që kanë
të bëjnë me standardin jetësorë të
ekonomive familjare në Kosovë. Në
këtë publikim janë paraqitur rezultatet
në
formë
përmbledhëse
për
konsumin,
shpenzimet
dhe
të
ardhurat e ekonomive familjare për
periudhat 2006 - 2008.

Statistikat e sportit 2007...............................................................22
Statistikat e mirëqenies sociale në Kosovë 2008.........................23
Anketa e buxhetit të ekonomive familjar 2008..............................23
Stat. e juris. për persona të mitur 2008.........................................24
Stat. e juris. për persona madhor 2008........................................24
Statistikat e kulturës 2008............................. ..............................25
Statistikat e tregut të punës 2008.................................................25
Statistikat e sportit 2008 ..............................................................26
Popullsia, eko. famil. sipas vendb. dhe organ. territorial i Kosovës
deri në vitin 2008..........................................................................27
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Katalogu i publikimeve 2008

STATISTIKAT SOCIALE
•

"Katalogu i Publikimeve" të ESK-së ka
për qëllim prezantimin figurativ dhe
përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të
përgatitura dhe edituara nga ESK-ja.

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 përpunimin 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.

Publikime këto të cilat prezantojnë.
politikat përmbajtjesore të gjendjes
ekonomike , demografike, vitale,sociale,
edukative dhe bujqësore të Kosovës.
Katalogu në fjalë përmban të dhëna për
publikimet e edituara gjatë vitin 2008.

•

Kosova në Shifra 2008
(ESK, Prill 2009) shqip, serbisht, anglisht ( 62 faqe)
Publikimi ”Kosova në shifra 2008” është
publikim statistikor horizontal. Publikim
përmban statistika administrative dhe
hulumtuese të përfituara nga anketat e
fushave më me rëndësi statistikore.
Publikimi në fjalë prezanton të dhënat
themelore statistikore mbi gjendjen socioekonomike, demografike dhe bujqësore
të Kosovës.
Të dhënat e publikuara janë të vlefshme
për vitin 2008.

5

Statistikat e Arsimit në Kosovë 2007/2008
(ESK, prill 2009) shqip, serbisht, anglisht (102 faqe)

(ESK, Janar 2009) shqip, serbisht, anglisht, ( 28 faqe)

•

Statistikat e Sportit 2007
(ESK, prill 2009) shqip, serbisht, anglisht (57faqe)
Ky publikim përmban të dhëna
statistikore për vitin 2007 lidhur me
aktivitetet sportive dhe të dhëna për
numrin e sportisteve si dhe numrin e
të punësuarve në Aeronautikë,
Atletikë, Automobilizëm, Basketboll,
Bjeshkatari,
Bodi-Bilding,
Boks,
Çiklizëm, Futboll, Hendboll, Karate,
Kik-Boks si dhe të dhëna tjera
statistikore të
sportit në nivel të
vendit. Grumbullimi i të dhënave është
bërë përmes pyetësorit, ku të dhënat
janë marre drejtpërsëdrejti nga klubet
sportive, sektorëve për sport të
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STATISTIKAT E POPULLSISË
•

Gratë dhe burrat në Kosovë

•

Buletini tremujor, janar 2009
(ESK, Janar 2009) shqip, serbisht, anglisht (34 faqe)

(ESK, mars 2009) shqip, serbisht, anglisht (63)

Publikimi ”Buletini Tremujor janar 2009”
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 2007, 2008.

Publikimi i katërt “Gratë dhe burrat
në Kosovë”, u vjen përdoruesve si
një botim me të dhëna statistikore
më afatgjate dhe me analiza të
shkurtëra, 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.
•

Buletini tremujor, prill 2009
(ESK, Prill 2009) shqip, serbisht, anglisht (34 faqe)
Publikimi ”Buletini Tremujor Korrik 2009”
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 vitin2007, 2008 dhe
për tremujorin e parë të vitit 2009.

21
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STATISTIKAT E POPULLSISË

Buletini tremujor, korrik 2009

•

(ESK, Korrik 2009) shqip, serbisht, anglisht (34 faqe)

(ESK, korrik 2009) shqip, serbisht, anglisht (35 faqe)

Publikimi ”Buletini Tremujor, korrik 2009”
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 vitin2 007, 2008 dhe
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2009.

•

Buletini tremujor, tetor 2009
(ESK, Tetor 2009) shqip, serbisht, anglisht ( 34 faqe)

Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2008
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 (Ofiqaritë) e Kosovës.
Grumbullimi i të dhënave është bërë
përmes instrumenteve të veçanta
statistikore: Pyetësori statistikor për
vdekje DEM-2.

•

Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2006 - 2007
(ESK, shtator 2009) shqip, anglisht, serbisht (59 faqe)

Publikimi ”Buletini tremujor, tetor 2009”,
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 2007, 2008 dhe
tremujorin e tretë të vitit 2009.

7

Publikimi i shkaqeve të vdekjeve për
vitin 2006/2007, është bërë në bazë të
përpunimit të pjesës “Certifikata
mjekësore për vdekje “, të pyetësorit
statistikor
për
vdekje,
DEM-2.
Përpunimi i informacioneve për
shkaqet e vdekjeve krijon mundësi të
gjëra për analiza mjekësore në fushat
ku është fokusuar interesi i tyre. Ky
publikim u mundësua me përkrahjen e
Organizatës
Ndërkombëtare
për
Fondacionin e Popullsisë (UNFPA) dhe
me punën e përbashkët të DSP-së dhe
Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik
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Statistikat e lindjeve në Kosovë 2008
(ESK, qershor 2009) shqip, serbisht, anglisht (38 faqe)

KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2009
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•

Kalendari i botimeve 2009
(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. 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 2008

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. Ky
kalendarë në vete përmban datat e
publikimeve të parapara paraprakisht
për publikime që pritet të publikohen
gjatë vitit vijues.

•

Fletëpalosja e ESK-së
(ESK, dhjetor 2009)

(ESK, korrik 2009) shqip, serbisht, anglisht (37 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. Të dhënat e statistikave për
kurorëzime, shkurorëzime përpunohen
dhe publikohen sipas parimit të
vendbanimit të përhershëm/zakonshëm
të të martuarve gjegjësisht vendbanimit
(komunës) të fundit të përbashkët.

19

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 sigurojë informata të
caktuara për vendim-marrësit dhe
shfrytëzuesit e tjerë në Kosovë.
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Anketa e mbeturinave komunale 2007

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

(ESK, Dhjetor 2008) shqip, serbisht, anglisht (13 faqe)

Bruto produkti vendor sipas aktiviteteve
ekonomike 2005-2007
(ESK ,dhjetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (34 faqe)

Është hera e parë që Enti i Statistikës
së Kosovës, konkretisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit
ka realizuar Anketën e Mbeturinave
Komunale. Qëllimi i kësaj ankete është
që të siguroi të dhëna statistikore të
qëndrueshme për sektorin e
mbeturinave Komunale në Kosovë.

•

ESk
ka
përpiluar
të
dhëna
provizionale të Bruto Produktit
Vendor për vitin 2005-2007 sipas
aktiviteteve. Po ashtu ka vlerësuar
edhe normën e rritjes ekonomike
sipas aktiviteteve me çmime aktuale
dhe konstante. Këto janë të dhëna
shumë te kërkuara, veçmas norma e
rritjes së BPV, e cila përdoret për
planifikim ekonomik të Qeverisë,
donatorve për të vlerësuar programet
mbështetëse për sektor të ndryshëm
të ekonomisë.

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimet në bujqësi (tetor– dhjetor 2008)
(ESK, shkurt 2009) shqip, serbisht, anglisht (16 faqe)

•

Statistikat e hotelerisë
(ESK , dhjetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (22 faqe)

Statistikat e Bujqësisë dhe të Mjedisit,
kanë 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 publikim është i nënti me radhë mbi
indeksin e çmimeve të prodhimeve
bujqësore dhe çmimet mesatare
absolute të prodhimeve
bujqësore.
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Gjatë vitit 2009 ESK-ja ka filluar me
publikimet e hotelerisë në baza tre
mujore. Ky publikim statistikor paraqet
një përmbledhje te të dhëna ve
statistikore nga hulumtimi. Burim tjetër i
te dhënave është Ministria për Tregti
dhe Industri, Departamenti i Hotelerisë
dhe Turizmit. Duke u bazuar në kërkesa
të vazhdueshme nga shfrytëzues të
ndryshëm të brendshëm dhe te jashtëm
dhe ne baze te indikatorëve qe publikon
Eurostati për statistikat e hotelerisë,
18
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•

Bilanci i energjisë në Kosovë TM3 2009
(ESK ,dhjetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (32 faqe)

STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimet në bujqësi (janar-dhjetor 2008)
( ESK, prill 2009 ) shqip, serbisht, anglisht (19 faqe)

Ky publikim ngërthen në vete të dhëna
për prodhimin e thëngjillit, prodhimin e
energjisë, konsumin e energjisë,
importin e energjisë, eksportin e
energjisë, importin e naftës dhe gasit. Këtu paraqitet një analizë
statistikore për periudhën TM3 2009.
Qëllimi i publikimit është të vërë në
dukje tendencën e zhvillimit të këtij
sektori si dhe do të shërbej si bazë
referuese për të gjithë shfrytëzuesit e
të dhënave statistikore të ESK-së

•

Anketa strukturore e ndërmarrjeve
2005, 2006 dhe 2007
(ESK , dhjetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (22 faqe)
Anketa strukturore e ndërmarrjeve ka
filluar me ketë hulumtim ne vitin 2006,
duke grumbulluar të dhëna për vitin
referues 2005, për te vazhduar me te
njëjtën edhe ne vitet ne vijim. ASN
është pjesë përbërëse e Programit
statistikor të ESK-së dhe bazohet në
deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë
me të dhëna qe ofron, synon të
paraqet strukturën e aktiviteteve
ekonomike
nëpërmjet
treguesve
ekonomik.
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Statistikat e Bujqësisë dhe të Mjedisit,
kanë filluar të grumbulloj të dhëna për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga
Nëntori i vitit 2003. Aktualisht çmimet
grumbullohen për 64 prodhime të
ndryshme bujqësore.
Ky publikim është i dhjeti me radhë mbi
indeksin e çmimeve të prodhimeve
bujqësore dhe çmimet mesatare
absolute të prodhimeve
bujqësore
përgatitur nga ESK-ja.

•

Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore
2007
( ESK, prill 2009 ) shqip, serbisht, anglisht (49 faqe)
Kjo është anketa e shtatë me radhë e
ekonomive shtëpiake bujqësore të
cilën e realizon ESK-ja, konkretisht
Departamenti i Bujqësisë dhe
Ambientit. Qëllimi i kësaj ankete
është që të sigurohen të dhëna
statistikore për sektorin e bujqësisë
në Kosovë. Rezultatet e kësaj ankete
ofrojnë një burim të rëndësishëm të
informatave mbi gjendjen e tanishme
të bujqësisë në Kosovë.

10
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Disa fakte mbi mjedisin

•

( ESK, dhjetor 2009 ) shqip, serbisht, anglisht (19 faqe)

Bilanci i energjisë në Kosovë TM1-TM2
2009
(ESK , tetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (31 faqe)

Publikim i dytë
“Disa Fakte mbi
Mjedisin”, synon informimin statistikor të
përdoruesve të ndryshëm mbi statusin e
mjedisit në Kosovë. Publikimi është
realizuar nga Enti i Statistikës së
Kosovës nëpërmjet përdorimit të të
gjitha burimeve të disponueshme të të
dhënave. Ato janë vendosur së bashku
në një mënyrë për të lehtësuar
portretizimin e statusit të mjedisit ne
Kosovë. Ky publikim është rezultat i
bashkëpunimit të ngushtë të ESK-së me
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor dhe AKMM.

Ky publikim ngërthen në vete të
dhëna për prodhimin e thëngjillit,
prodhimin e energjisë, konsumin e
energjisë, importin e energjisë ,
eksportin e energjisë, importin e
naftës dhe gas-it. Këtu paraqitet një
analizë statistikore për periudhën
TM1-TM2 2009. Qëllimi i publikimit
është të vërë në dukje tendencën e
zhvillimit të këtij sektori si dhe do të
shërbej si bazë referuese për të
gjithë shfrytëzuesit e të dhënave
statistikore të ESK-së
•

Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë T3 2009
(ESK , tetor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (19 faqe)
Publikimi “Repertori Statistikor mbi
ndërmarrjet në Kosovë T3 2009“, mbi
bizneset e regjistruara dhe të
riregjistruara në Ministrinë e Tregtisë
dhe Industrisë (MTI), - Agjensioni për
Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë
(ARBK), me gjendjen me 30.09.2009
(T3). Besojmë se ky publikim do të
shërbejë si bazë e dobishme referuese
për të gjithë shfrytëzuesit e të dhënave
statistikore të ESK-së, dhe do të
shërbejë si informacion i dobishëm dhe
relevant ekonomik për Kosovën.
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Statistikat e hotelerisë 2008

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

(ESK , qershor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (23 faqe)

ESK-ja ka përpiluar të dhëna
provizionale të Bruto produktit vendor
për vitet 2004-2007 me qasjen e
shpenzimeve që janë përllogaritur në
bazë të parimeve metodologjike të
Sistemit Evropian të Llogarive.

Publikimi Statistikat e hotelerisë paraqet
një përmbledhje të dhënave statistikore
nga hulumtimi për veprimtarinë hoteliere
në Kosovë.
Qëllimi i publikimit është të vërë në
dukje tendencën e zhvillimit të këtij
aktiviteti ekonomikë të shërbejë si bazë
e dobishme referuese për të gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të
ESK-së, dhe si informacion i dobishëm
dhe relevant ekonomik për Kosovën.

Rezultatet nga Llogaritë Kombëtare
përdore nga investitorët e vendit dhe
të huaj, për të vlerësuar situatën
ekonmike të shtetit dhe mundësitë për
investime tjera.

•
•

Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë T1-T2 2009
(ESK , qershor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (29 faqe)
ESK, gjegjësisht sektori i regjistrit
statistikor të bizneseve në bazë të
burimeve administrative të cilat i merr
në baza mujore nga ana e ARBK-së
dhe Administrata Tatimore e Kosovës,
azhurnon dhe mirëmban regjistrin
statistikor të bizneseve, i cili i shërben
për kryerjen dhe përcjelljen e
aktiviteteve dhe hulumtimeve të
rregullta statistikore.
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Bruto produkti vendor ( BPV) 2004-2007
(ESK , prill 2009) shqip, serbisht, anglisht, (22 faqe)

Statistikat e tregtisë së jashtme 2008
(ESK , qershor 2009) shqip, anglisht, (38 faqe)
Publikimi për tregtinë e jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit
Doganor të Kosovës dhe Korporatës
Energjetike të Kosovës, për energji
elektrike. Të dhënat në këtë publikim
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të
publikuara për vitin 2008. Importet janë
paraqitur sipas vendit të origjinës së
mallit. Në këtë publikim krahasuar me
publikimet e mëparshme kemi shtuar
edhe disa tabela të reja të cilat
paraqesin këmbimin tregtarë të vendit
tonë me partneret kryesor .
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STATISTIKAT EKONOMIKE
•

Bruto produkti vendor sipas aktiviteteve

•

ekonomike 2005 - 2006

Indeksi i çmimeve të konsumit 2002-2008
(ESK , qershor 2009) shqip, anglisht, serbisht (44 faqe)

(ESK, qershor 2009) shqip, anglisht, serbisht (27 faqe)
IÇK (Indeksi i çmimeve të konsumit)
është tregues relativ që paraqet
dinamikën e ndryshimeve apo lëvizjen e
çmimeve me pakicë për artikuj e
shërbime më reprezentues të
konsumuar nga ekonomitë familjare në
periudhë të caktuar kohore të përfshirë
në grupe dhe nëngrupe të klasifikuara
sipas Nomenklaturës ndërkombëtare të
ashtuquajtur COICOP (Klasifikimi i
konsumit individual sipas destinimit).

Në këtë publikim janë përpiluar të
dhënat provizionale të Bruto Produktit
Vendor (BPV) për vitet 2005-2006 sipas
aktiviteteve. Po ashtu ka vlerësuar edhe
normën e rritjes ekonomike sipas
aktiviteteve me çmime aktuale dhe
konstante. Këto janë të dhëna shumë të
kërkuara, veçmas norma e rritjes së
BPV, e cila përdoret për planifikim
ekonomik të Qeverisë, donatorëve për
të vlerësuar programet mbështetëse
për sektorë të ndryshëm të ekonomisë,
si dhe në zhvillimin e shtetit në
•

Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë 2004-2008

•

Bilanci i energjisë në Kosovë 2002-2008
(ESK , qershor 2009) shqip, serbisht, anglisht, (28 faqe)

(ESK , qershor 2009) shqip, anglisht, serbisht (76 faqe)
Publikimi "Repertori statistikor mbi
ndërmarrjet në Kosovë 2004 - 2008 “
përmbante dhëna
statistikore mbi
bizneset
e
regjistruara
dhe
të
riregjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) gjegjësisht Agjencionin
për Regjistrimin e Bizneseve në Kosove
(ARBK), me gjendjen më 31.12. sipas
viteve duke filluar nga viti 2004 e deri me
2008 .
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Në këtë publikim paraqiten të dhëna për
prodhimin e thëngjillit, prodhimin e
energjisë,
konsumin
e
energjisë,
importin e energjisë , eksportin e
energjisë, importin e naftës dhe gas-it.
Ky publikim statistikor paraqet
një
analize statistikore për periudhën 20022008. Qëllimi i publikimit është të vërë
në dukje tendencën e zhvillimit të këtij
sektori.
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