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Statistikat Afatshkurtëra  

të Industrisë 
 
Shkurt, 2022 

Prishtine, 10 Prill 2022: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve 

të Statistikave  Afatshkurtra të Industrisë duke paraqitur Indeksin e vëllimit industrial për periudhën mujore 

–Shkurt 2022 (2020=100).  

Nga muaji Prill, e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe bazohet 

në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B - 

Nxjerrëse, C - Përpunuese, D - Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E - Furnizimi 

me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave 

kuptohet zhvillimi i ciklit në  industri. 

Rezultatet e këtij hulumtimi në të njëjtën kohë përdoren për nevoja të llogarive kombëtare dhe janë burim 

i rëndësishëm në përpilimin e Bruto Produktit Vendor me qasjen e prodhimit në baza tremujore. 

Propozimet,sugjerimet dhe vërejtjet tuaja mund ti dërgoni në adresën e ueb faqes:                                 

infoask@rks-gov.net) 

Publikimi është përgatitur nga: 

 

Ismajl Sahiti      -      Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit 

Hysni Elshani      -      Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit të Statistikave Ekonomike 

Dafina Kumnova  - Zyrtare e Statistikave Ekonomike 

Guxim Neziri      -      Zyrtar i TI-së për Statistika Ekonomike 

  

Maj 2022                                                                                Zv. i Kryeshefit Ekzekutiv ASK-së  

                                                                                                                 Ilir T.Berisha 

mailto:infoask@rks-gov.net
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1   Industria 

1.1. Struktura e vëllimit të prodhimit nga aktivitetet Industriale (B,C, D dhe E) 
 

Tremujori i dytë 2022 - Tremujorin e dytë 2021  

 
Në muajin Shkurt të vitit 2022 Indeksi i qarkullimit në sektorët e Industrisë krahasuar me muajin e njejtë të 

vitit paraprak (Shkurt 2021) ishte : Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 0,22%; Industria përpunuese  

0,22%; Furnizimi me rryme, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar  0,46%  dhe Furnizimi me ujë, veprimtaritë 

e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave -0,05%.   

1.2. Numri i të punësuarve nga aktivitetet Industriale (B, C, D dhe E)                      

Tremujori i dytë 2022 - Tremujorin e dytë 2021 

 

Në muajin Shkurt të vitit 2022 indeksi i numrit të pënsuarve në sektoret e industrisë krahasuar me muajin 

e njejtë te vitit paraprak (Shkurt 2021) ishte : Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 0%; Industria 

përpunuese  0,03%; Furnizimi me rryme, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar  -0,05%  dhe Furnizimi me ujë, 

veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave 0,03%.    
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2. Indeksi i vëllimit të prodhimit dhe numrit të të punësuarve nga aktivitetet                     
Industriale (B, C, D dhe E) 

 
2.1.  Indeksi i vëllimit të prodhimit 
 
Tab. 1: Indeksi i vëllimit të prodhimit  (2020=100) 
 

Sektorët 02-2021 02-2022 02-2022 / 2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 99,67 99,89 0,22%

Industria përpunuese 99,92 100,14 0,22%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 100,16 100,62 0,46%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 

mbeturinave
100,19 100,14 -0,05%

 
 
 
Tab. 2 :  Ndryshimi i Indeksit të vëllimit të prodhimit  industrial për periudhën Shkurt 
(2021) - Shkurt (2022)   
    

Sektorët 02-2021 02-2022 02-2022 / 2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 99,67 99,89 0,22%

Industria përpunuese 99,92 100,14 0,22%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 100,16 100,62 0,46%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 

mbeturinave
100,19 100,14 -0,05%

 
 
Fig. 1a: Ndryshimi i Indeksit të vëllimit të prodhimit industrial sipas aktiviteteve (B,C,D,E) 
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2.2. Indeksi i numrit të të punësuarve nga aktiviteti industrial 
 
Tab. 3:  Indeksi i numrit të të punësuarve nga aktiviteti industrial (2020=100) 

 

Sektorët 2020 02-2022 02-2022 / 2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,00 100,02 0,02%

Industria përpunuese 100,00 100,07 0,07%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 100,00 99,94 -0,06%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit 

të mbeturinave
100,00 100,06 0,06%

 
 
 
Tab. 4:  Ndryshimi i indeksit të numrit të të punësuarve nga aktiviteti industrial për  
periudhën Shkurt (2021) - Shkurt (2022)  
                      

Sektorët 02-2021 02-2022 02-2022 / 2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,02 100,02 0,00%

Industria përpunuese 100,04 100,07 0,03%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 99,98 99,94 -0,05%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit 

të mbeturinave
100,03 100,06 0,03%

 

 
 
 

Fig. 2a: Ndryshimi i numrit të të punësuarve sipas aktiviteteve B, C, D dhe E  (2020=100)   

 

99,80

99,85

99,90

99,95

100,00

100,05

100,10

100,15

2020 12-2020 02-2021 03-2021 04-2021 05-2021 06-2021 07-2021 08-2021 09-2021 10-2021 11-2021 12-2021 01-2022 02-2022

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) Industria përpunuese

Furnizimi me rryme, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave
 


